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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Datum: 8. 12. 2011  
 

Z A P I S N I K 
 
 
5. seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila 8. 12. 2011 ob 18.30 
uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane. 

 
Prisotni: Jože Novak, Alenka Krmelj, Janez Hrovat, Ciril Alič, Irena Tavčar, Marko Kržišnik, 
Barbara Bogataj 
Odsoten: Jurij Krvina 
 
 
Člani komisije soglasno potrdijo naslednji 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje komisije 
2. Oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD Škofja 

Loka 
3. Razno 

 
K 1. točki 
Na zapisnik 4. redne seje prisotni člani komisije niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
 
K 2. točki 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je pozval občine, da oblikujejo predloge za imenovanje 
članov sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v prilogi). 
Občina je, skladno s pozivom JSKD pozvala kulturna društva v občini, da podajo predloge 
kandidatov za imenovanje v svet JSKD. Predloga sta posredovali KUD dr. Ivana Tavčarja ter 
KUD Ivan Regen.  
Člani komisije so o predlogih glasovali z dvigom rok. Izid glasovanja je bil naslednji: 
Izidor Jesenko  1 glas 
Valentin Bogataj 5 glasov. 
 
Na podlagi izvedenega glasovanja je komisija sprejela naslednji  
 
Sklep št. 20: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da za 
člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka 
predlaga Valentina Bogataja, Ob jezu 2, Gorenja vas.  
 
Glede na to, da člani komisije niso seznanjeni z delovanjem sveta območne izpostave JSKD 
predlagajo, da se jih preko elektronske pošte seznani z Aktom o ustanovitvi JSKD. 
 
Člani komisije predlagajo še, da imenovani predstavniki v svete javnih zavodov, katerih 
ustanovitelj je Občina, redno dostavljajo zapisnike sej svetov javnih zavodov.   
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K 3. točki 
Jože Novak predlaga, da se, za prejete sejnine, ob izplačilu prejemnikom sejnin posreduje 
tudi specifikacija sejnin nakazanih posameznemu prejemniku.  
Člani komisije se s predlaganim strinjajo; prav tako se strinjajo, da se sejnine izplačujejo 
dvakrat letno (konec junija in konec decembra), kot je to že ustaljena navada. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
 
 
         Predsednica komisije 
                    Alenka Krmelj, l.r. 
 


