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                                                    Z A P I S N I K 
 
20. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo 05.10.2022 ob 20.uri 
preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings.  
 
Prisotni:   Domen Uršič, Stanko Močnik, Marko Čadež, Antonija Dakskobler 
Odsoten: Jurij Kavčič 
 

AD1 
Ugotovitov prisotnosti članov komisije in določitev dnevnega reda 
Predsednica Antonija Dakskobler je ugotovila, da so na seji prisotni štirje člani komisije in da je 
komisija sklepčana. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevi red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
2. Volitve elektorja in kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije - pregled 

prispelih predlogov in priprava liste kandidatov 
3. Pobude in vprašanja 

 

AD2 
Volitve elektorja in kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije - pregled 
prispelih predlogov in priprava liste kandidatov 

 
V skladu s pravili o volitvah v državni svet so bili občinski svetniki občine Cerkno pozvani, da predložijo 
svoje predloge za predstavnike občine v državnem svetu in v volilnem telesu za volitve v državni svet 
(elektorje) do pondeljka 3. 10.2022. Predsednica KVIAZ-a je predstavila prispele predloge. 
Za predstavnika občine v državnem svetu je prispel en predlog, za elektorja pa sta prispela dva 
predloga. Vsi trije predlogi so bili opremljeni z ustrezno izpolnjenimi izjavami kandidatov.  
Komisja za mandatna vprašanja je v skladu s pravili za volitve v državni svet sestavila listo kandinatov 
za elektorje in za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki bo predložena občinskemu svetu. 
 
Po razpravi so člani komisije sprejeli naslednji: 
 

1. SKLEP: 
Glede na prejete predloge Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovaja skladno s 6. členom 
Pravil za izvolitev predstavnikov v volino telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana državnega sveta, predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno naslenji seznam 
kandidatov za volitve članov državnega sveta: 
 

• Režun Bojan, Lapajnetova ul.1a, Idrija       (predlagateljica: Antonija Dakskobler) 
 

      

 



 
2. SKLEP 

Glede na prejete predloge Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno s 6. 
členom  Pravil za izvolitev predstavnikov v volino telo za volitve člana državnega sveta ter za 
določitev kandidata za člana državnega sveta,  predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno naslenji 
seznam kandidatov za elektorje za volitve članov državnega sveta: 
 

• Čadež Marko, Podlanišče 13 a, Cerkno    (predlagatelj: Marko Čadež) 

• Kavčič Jurij, Gozdarska pot 2, Cerkno       (predlagatelj: Silvo Jeram) 
 
Seznam je sestavljen po abecedi glede na priimek kandidata. 
 

AD3 
Pod točko  pobude in vprašanja ni bilo razprave. 
 
 
   
       Predsednica komisije: 
                                                                                        Antonija Dakskobler l.r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


