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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE CERKNO 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. redni seji dne 20.9.2016 

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

naslednjem: 

 

 

1. IMENOVANJE PREDSEDNIKA SVETA ZAVODA LTO LAUFAR CERKNO 

 

7. člen Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno določa, da 

delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga imenuje ustanovitelj. Predsednika sveta se lahko 

imenuje izmed naslednjih članov sveta zavoda: 

Zoran Abram – Občina Cerkno, Danilo Sedej – Občina Cerkno, Manuela Božič Badalič – Hotel 

Cerkno, Milojka Magajne – Cerkljanski muzej, Jure Purgar – član turističnih društev, Sabina Sedej 

– članica občnega zbora in Jernej Brus – član turističnih kmetij. 

 

Člani sveta zavoda izmed sebe predlagajo, da se za predsednika Sveta zavoda LTO Laufar Cerkno 

imenuje Zoran Abram. 

 

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

predlog odločitve: 

Za predsednika Sveta zavoda LTO Laufar Cerkno se imenuje Zoran Abram, Orehek 21a, 

Cerkno. 
 

 

2. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LTO LAUFAR CERKNO 

 

Svet zavoda je dne 12.7.2016 na spletnih straneh Občine Cerkno in spletnih straneh LTO Laufar 

Cerkno objavil javni razpis za delovno mesto direktorja. Svet zavoda je na 2. seji dne 31.8.2016 

sprejel sklep, da se za direktorja Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno izbere Minca 

Slakonja, stanujoča Cesta OF 33, Cerkno.  

 

Skladno z 22. členom Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine 

Cerkno, mora k imenovanju direktorja dati soglasje Občinski svet Občine Cerkno. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela odločitev, da kandidatka 

predstavi svoj program dela zavoda LTO na seji občinskega sveta. 

 

3. IMENOVANJE ČLANA ZA SKUPŠČINO ICRA D.O.O. IDRIJA 

 

Zaradi nezdružljivosti funkcij po sedmem odstavku 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja, sta kot člana skupščine Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. Idrija, 

odstopila župan Občine Idrija Bojan Sever in župan Občine Cerkno Jurij Kavčič. 

 



Občina Cerkno mora izbrati novega člana za skupščino ICRA d.o.o. Idrija, ki bo zastopal interese 

Občine Cerkno, ki je 50% lastnik Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije. 

 

Član skupščine ne sme biti izvoljeni funkcionar. Za občinske funkcionarje se po 34.a členu Zakona 

o lokalni samoupravi štejejo člani občinskega sveta, župan in podžupan občine. 

 

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

člana odloži zaradi iskanja primernega kandidata. 
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mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


