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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE CERKNO 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 6. redni seji dne 18.4.2016 

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

naslednjem: 

 

1. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

CERKNO 

 

Zaradi nepreklicnega odstopa Danice Rojc je potrebno imenovati novega člana Nadzornega odbora 

Občine Cerkno. 

 

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

predlog odločitve: 

 

Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Cerkno se imenuje Karmen Kenda, 

Dolenji Novaki 16a, Cerkno. 

 

2. PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA RADIO 

CERKNO D.O.O. IN IMENOVANJE ČLANA V PROGRAMSKI ODBOR 

 

Junija se izteče 4 – letni mandat nadzornega sveta družbe Radio Cerkno. Po ustanovitveni pogodbi 

nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje skupščina. Nadzorni svet je v družbi z omejeno 

odgovornostjo redkost. V zadnjih letih je bila družbena pogodba Radia Cerkno d.o.o. večkrat 

spremenjena, vendar se za ukinitev ni odločilo, le sestava se je relativizirala.  

 

Do leta 2014 je bila sestava sveta določena tako, da vsak od dveh družbenikov predlaga enega 

člana, zaposleni pa tretjega. Z vstopom novega družbenika (Ivan Seljak) pa se je v pogodbi 

opredelilo le število članov, vse ostalo pa prepustilo skupščini. 

 

Trenutno Nadzorni svet deluje okrnjen (Marija Boškovič in Metka Rupnik), saj je decembra 2015 iz 

članstva odstopil Marjan Platiše (po tedaj veljavni pogodbi je bil imenovan na predlog Občine 

Cerkno). Skupščina družbe je predvidena v maju 2016, po potrebi pa bo sklicana prej, saj so bilance 

in drugi materiali pripravljeni. 

 

Predlaga se, da vsi družbeniki evidentirajo po (največ) tri možne člane, med katerimi bo skupščina 

imenovala dva člana, tretji pa je imenovan s strani zaposlenih. 

 

Prav tako se je že iztekel mandat članom Programskega odbora. Gre za organ, ki kljub imenovanju 

članov s strani lokalnih skupnosti ni nikoli zaživel, obstoječa zakonodaja pa ga predvideva za tiste 

programe, ki imajo status programov posebnega pomena.  

 

Radio Cerkno d.o.o. je izdajatelj dveh  programov s statusom – Lokalni program Radio Odmev in 

regionalni program Primorski val. Občina Cerkno, Idrija in Logatec morajo po obstoječih aktih v 



Programski odbor lokalnega programa imenovati po enega člana, za mrežo Primorski val pa to ni 

predvideno, saj vsebine oblikujeta lokalna programa. 

 

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

predlog odločitve: 

 

Kot kandidatko za članico Nadzornega sveta Radio Cerkno d.o.o. se predlaga Barbara 

Ozebek, Šebrelje 21a, Cerkno. 
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