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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE CERKNO 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 12. redni seji dne 3.10.2017 

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

naslednjem: 

 

 

1. IMENOVANJE ENEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE IN ENEGA 

PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZ. ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET 

ZAVODA MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

 

Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija šteje devet članov: 

– tri predstavnike ustanoviteljic, od katerih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, 

financ in pravnih zadev imenuje Občina Idrija dva, Občina Cerkno pa enega,  

– tri predstavnike delavcev zavoda, 

 – tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih sta dva občana Občine 

Idrija, eden pa občan Občine Cerkno.  

 

Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta ustanoviteljic. Predstavnike uporabnikov 

oziroma zainteresirane javnosti imenujeta ustanoviteljici izmed bralcev, včlanjenih v knjižnico. 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani 

oziroma izvoljeni.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da se v 

Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, kot predstavnica ustanoviteljice imenuje 

Ivana Gantar, Cesta na Plužne 37, Cerkno, kot predstavnik uporabnikov oziroma 

zainteresirane javnosti pa Sandro Oblak, Platiševa ulica 11, Cerkno. 

 

 

2. IMENOVANJE TREH PREDSTAVNIKOV OBČINE CERKNO V SVET ZAVODA 

OSNOVNA ŠOLA CERKNO 

 

Svet zavoda Osnovna šola Cerkno sestavlja enajst članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, 

pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Mandat članov sveta traja štiri leta, 

za člana sveta pa je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Predstavniki ustanovitelja so 

bili v tem mandatu dr. Franc Lahajnar (prvi mandat), Domen Uršič (prvi mandat) in  mag. Martin 

Raspet (drugi mandat). 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep, da se na spletni 

strani Občine Cerkno objavi poziv k zbiranju predlogov za predstavnike Občine Cerkno v 

Svet zavoda Osnovna šola Cerkno. 
 



3. SESTAVA SEZNAMA ZA VOLITVE ELEKTORJA IN DOLOČITEV KANDIDATA 

ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIKA LOKALNIH INTERESOV 

NA VOLITVAH 22.11.2017 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela en predlog za kandidata za člana 

državnega sveta in en predlog za kandidata za predstavnika lokalne skupnosti (elektorja). 

 

Skladno s 6. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, vam dostavljamo abecedni seznam 

kandidatov za volitve članov državnega sveta: 

 

 

Kandidat Naslov Predlagatelj 

 

1. LAINŠČEK MARJAN 

 

 

Sedejev trg 3, Cerkno 

 

Petra Borovinšek 

 

Skladno s 6. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, vam dostavljamo abecedni seznam 

kandidatov za elektorje za volitve članov državnega sveta: 

 

 

Kandidat Naslov Predlagatelj 

 

1. JERAM SILVO 

 

 

Bukovo 25, Cerkno 

 

Marjan Simonič 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


