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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. redni seji dne 20.3.2018 

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

naslednjem: 

 

1. IMENOVANJE NADOMESTNIH ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

CERKNO 

 

Zaradi nepreklicnega odstopa Mojce Mavrič in Nike Bajt Kosmač je potrebno imenovati nova člana 

Nadzornega odbora Občine Cerkno. 

 

Glede na to, da ni bilo predlogov za nadomestna člana, bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja točko obravnavala na naslednji seji. 

 

2. IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE CERKNO 

 

Skladno z Zakonom o lokalnih volitvah vodi in izvaja volitve v občinski svet in za župana občinska 

volilna komisija. Sedanji komisiji poteče mandat konec marca 2018, zato je potrebno imenovati 

novo. 

Le–to sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in 

njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali 

člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih 

organizacij občanov v občini ter občanov. 

 

V Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je izoblikoval naslednji predlog 

kadrovske sestave občinske volilne komisije: 

- mag. Vanja Močnik Raspet, Pot na Zavrte 24, Cerkno – predsednica 

- Nika Dakskobler, Gorenjska cesta 27, Cerkno – namestnica predsednice 

- Katja Bajt, Poljane 13, Cerkno – članica 

- Metoda Bavcon, Bevkova ulica 2a, Cerkno – namestnica 

- Meta Močnik, Poljane 20, Cerkno – članica 

- Franc Ferjančič, Cesta na Plužne 8, Cerkno – namestnik 

- Stanislava Lahajnar, Planina pri Cerknem 14, Cerkno – članica  

- Marijan Lainšček, Sedejev trg 3, Cerkno – namestnik 

 

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


