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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE CERKNO 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 7. redni seji dne 13.6.2016 

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 bila predstavnika ustanovitelja Jurij Kavčič, 

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

 

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

predlog odločitve: 

V Svet zavoda LTO Laufar Cerkno se kot predstavnika ustanovitelja – Občine Cerkno, 

imenujeta: 

- Zoran Abram, Orehek 21a, Cerkno, 

- Danilo Sedej, Močnikova ulica 23, Cerkno. 
 

 

2. PREDLAGANJE NOVIH ČLANOV ZARADI NEUDELEŽBE NA SEJAH 

ODBOROV IN KOMISIJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKNO 

 

Marjan Simonič, Petra Borovinšek in Domen Uršič so povedali, da je iz preglednice udeležbe 

razvidno, da se člani predlagani iz njihovih strani dokaj redno udeležujejo sej odborov oz. komisij 

in zato ne bodo predlagali nobene zamenjave. 

 



Marta Desinger je povedala, da se s strani njihove svetniške skupine, ne udeležujeta odborov oz. 

komisij člana Miran Ciglič in Vojko Zidarič. Vojko Zidarič se sej ne udeležuje zaradi pomanjkanja 

časa in bo zaradi tega tudi verjetno podal odstopno izjavo. Miran Ciglič se sej odborov ne 

udeležuje, ker meni, da se predlogov njegove svetniške skupine ne upošteva oz. so preglasovani in 

zato nima možnosti vplivanja na sprejem odločitev. Sej odborov se tudi v nadalje iz teh razlogov ne 

namerava udeleževati. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


