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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE CERKNO 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 16. redni seji dne 15.10.2018 

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

naslednjem: 

 

1. PREGLED UDELEŽBE NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA, ODBOROV IN 

KOMISIJ 

 

Komisija je pregled udeležbe na sejah občinskega sveta, odborov in komisij vzela na znanje in 

podala pobudo, da se preglednico pošlje vsem članom občinskega sveta. 

 

2. IMENOVANJE ČLANA V SVET ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE – 

OBMOČNE ENOTE TOLMIN 

 

Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki izvaja naloge javne gozdarske službe v gozdovih v 

Republiki Sloveniji in ima 14 območnih enot. Ena izmed njih je tudi Območna enota Tolmin, ki 

pokriva območje severne Primorske. Po Statutu Zavoda za gozdove Slovenije je svet zavoda organ, 

ki usmerja delo zavoda. Poleg tega ima še vsaka območna enota svoj Svet območne enote, ki ima 9 

članov, in sicer 3 predstavnike lastnikov gozdov, 3 predstavnike lovstva, kmetijstva in varstva 

narave in kulturne dediščine in 3 predstavnike ustanovitelja, lokalnih skupnosti z 

gozdnogospodarskega območja in delavcev zavoda. V skladu Sklepom o organizaciji in začetku 

dela Zavoda za gozdove Slovenije en član zastopa lokalne skupnosti iz območja. Na območju 

Območne enote Tolmin je 13 občin, ki imenujejo predstavnike v Svet OE Tolmin po abecednem 

vrstnem redu. V 4-letnem mandatu, ki se izteče letos, je imela predstavnika Občina Bovec. Za 

naslednje mandatno obdobje je na vrsti za imenovanje člana sveta Občina Cerkno. 

 

S strani svetniške skupine SLS je bil predlagan Jurij Kavčič, s strani svetniške skupine NLMC pa 

Miran Ciglič. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po izvedenem glasovanju, 

kjer je Jurij Kavčič prejel 2 glasova, Miran Ciglič pa 1 glas, sprejela naslednji predlog odločitve: 

 

Za predstavnika Občine Cerkno v Svet zavoda za gozdove Slovenije – Območne enote Tolmin 

se za štiriletni mandat imenuje Jurij Kavčič, Gozdarska pot 2, Cerkno. 

 

3. SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSEDNICE OBČINSKE VOLILNE 

KOMISIJE OBČINE CERKNO 

 

Mag. Vanja Močnik Raspet, ki je bila za predsednico Občinske volilne komisije Občine Cerkno 

imenovana na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkno dne 29.3.2018, je zaradi napovedi 

kandidature brata Stanka Močnika, podala odstopno izjavo v kateri navaja, da ne želi da bi etična 

vprašanja oziroma videz nasprotja interesov obremenil izvedbo lokalnih volitev. 

 



Pojasnila Ministrstva za javno upravo določajo, da ni v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah, če 

je predsednik ali član občinske volilne komisije zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj 

ali posvojenec kandidata oziroma s kandidatom živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani 

istospolni partnerski skupnosti. Član volilnega organa mora v takem primeru sam skrbeti zgolj za 

to, da je njegovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na predmetno kandidiranje, 

v skladu s priporočili pristojne Komisije za preprečevanje korupcije. 

 

Predsednik volilne komisije mora biti v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah imenovan izmed 

sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. 

 

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

predlog odločitve: 

 

Za nadomestno predsednico Občinske volilne komisije občine Cerkno se do konca 

mandatnega obdobja občinske volilne komisije imenuje Julijana Mlakar, Gorenji Novaki 36, 

Cerkno. 

 

4. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE V SKUPŠČINO JAVNEGA 

PODJETJA KOMUNALA IDRIJA D.O.O. 

 

Občinski svet Občine Cerkno je na 25. redni seji dne 31.5.2018 sprejel Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. v 

katerem je določeno, da skupščino sestavljata predstavnika ustanoviteljic, ki ju imenujeta občinska 

sveta ustanoviteljic na predlog županov in sta pooblaščena izvrševati glasovalno pravico za 

posamezno ustanoviteljico (člana skupščine). Mandat članov skupščine se lahko določi za 

posamezno sejo ali za dobo 4 (štirih) let. Po poteku mandata sta lahko ponovno imenovana.  

 

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

predlog odločitve: 

 

Kot predstavnik Občine Cerkno se za naslednjo sejo skupščine javnega podjetja Komunala 

Idrija d.o.o. imenuje mag. Martin Raspet, Pot na Zavrte 24, Cerkno. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


