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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 5. redni seji dne 14.3.2016 

razpravljala o posameznih kadrovskih rešitvah in predlaga občinskemu svetu, da odloča o 

naslednjem: 

 

1. IMENOVANJE DVEH ČLANOV SVETA ZAVODA LTO LAUFAR CERKNO 

 

Svet zavoda LTO Laufar Cerkno ima deset članov, ki jih imenujejo ustanovitelj, delavci, turistična 

društva ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost, kot 

sledi: 

    – ustanovitelj dva člana, 

    – Hotel Cerkno enega člana, 

    – Cerkljanski muzej enega člana, 

    – ICRA enega člana, 

    – turistična društva z območja Občine Cerkno skupaj enega člana, 

    – turistične kmetije skupaj enega člana, 

    – občni zbor dva člana, 

    – delavci zavoda enega člana. 

Neimenovanje posameznih članov ni ovira za delovanje sveta zavoda v zmanjšani sestavi. 

Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči s sklicem prve seje sveta zavoda v novi 

sestavi, ne glede na morebitno neudeležbo člana. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat 

ponovno imenovani. 

 

V sedanji sestavi Sveta zavoda LTO Laufar Cerkno sta predstavnika ustanovitelja Jurij Kavčič, 

Gozdarska pot 2, Cerkno in Zdenka Verbič, Pot v Strano 12, Cerkno. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela odločitev, da se na Odbor za 

javne finance, proračun in investicije povabi v.d. direktorja LTO Laufar Cerkno in predsednico 

Sveta zavoda LTO Laufar Cerkno, kjer bosta predstavila finančno in poslovno poročilo za leto 2015 

ter finančni plan in plan dela za leto 2016. 

 

2. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA SVETA JAVNEGA SKLADA RS ZA 

KULTURNE DEJAVNOSTI – OBMOČNA IZPOSTAVA IDRIJA 

 

Člana sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog občine z območja izpostave. 

Občina oblikuje predlog tako, da k evidentiranju kandidatov pozove kulturna društva, ki delujejo na 

njenem območju. Kulturna društva, ki delujejo na območju občine Cerkno so bila pozvana, da do 

14.3.2016 dostavijo predloge za člana Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna 

izpostava Idrija. Do izteka roka so bili prejeti naslednji predlogi: 

- Gregor Prezelj, Bukovo 55, Cerkno – predlagateljica Urška Lahajnar Ubajiogu, 

- Marko Čadež, Podlanišče 13a, Cerkno – predlagateljica Anica Kofol, 

- Domen Uršič, Platiševa ulica 31, Cerkno – predlagateljica Marija Hvala. 

 



Sedanji član v Svetu Javnega sklada Republike Slovenije – Območna izpostava Idrija je Domen 

Uršič, Platiševa ulica 31, Cerkno.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinski svet sprejme naslednji 

predlog odločitve: 

V Svet Javnega sklada Republike Slovenije – Območna izpostava Idrija se kot kandidata za 

člana predlaga Marko Čadež, Podlanišče 13a, Cerkno. 
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mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


