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OBČINSKIM ODBOROM STRANK  

 

LISTAM V OBČINI TOLMIN  

 

ZAINTERESIRANI JAVNOSTI  
 
 
 
 
Zadeva: Zbiranje predlogov kandidatov za člane svetov zavodov v Občini Tolmin  
  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Tolmin obvešča občinske odbore strank in liste 
v občini Tolmin ter zainteresirano javnost, da do vključno 31. julija 2019 do 15.00 zbira predloge kandidatov za člane 
svetov zavodov:  
 
Član sveta Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
Občina Tolmin v svet Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin imenuje enega predstavnika občine ter dva predstavnika uporabnikov 
knjižnice. Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi zgoraj navedenega zavoda dva predstavnika uporabnikov imenuje občina na 
predlog zavoda izmed bralcev-članov zavoda, kar pomeni, da je pooblaščeni predlagatelj za ta dva člana sveta omenjeni zavod. 
Preostalega člana sveta knjižnice pa imenuje občinski svet, pri čemer predlog za imenovanje pripravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat člana sveta tega zavoda je 5 let, nihče ne more biti izvoljen v svet dvakrat 
zaporedoma.  
 
Član sveta Vzgojno varstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami Tolmin 
Občinski svet je na 6. seji, ki je bila dne 27. 6. 2019, zaradi nezdružljivosti funkcij razrešil eno izmed članic sveta Vzgojno 
varstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami Tolmin. Omenjena članica je bila za 4-letni mandat imenovana na 22. seji občinskega 
sveta, ki je bila dne 4. 4. 2017, kar pomeni, da bo član, ki bo nadomestil razrešeno članico, imenovan do konca štiriletnega 
mandata, torej predvidoma do aprila 2021.  
 
Član sveta Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin 
Občinski svet je na 6. seji zaradi nezdružljivosti funkcij razrešil tudi članico Sveta Zavoda za kulturo, šport in mladino. Razrešena 
članica je bila prav tako za 4-letni mandat imenovana na 23. seji občinskega sveta, ki je bila 30. 5. 2017. Član, ki bo nadomestil 
razrešeno članico, bo torej imenovan do izteka štiriletnega mandata, do junija 2021.  
 
V skladu s sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga je le-ta sprejela na 6. seji dne 
30. 5. 2019, lahko kandidate za člane svetov posameznih zavodov, poleg odbor strank in list, ki imajo sedež v 
občini Tolmin, predlagajo tudi posamezni občani. Edini pogoj, ki ga morajo v tem primeru predlagatelji 
upoštevati, je, da imajo sami (torej predlagatelji) kot tudi predlagani kandidati stalno prebivališče na območju 
občine Tolmin.  
 
Lepo pozdravljeni. 
 

 
Davorin Simčič,  
Direktor občinske uprave 

 

Dostaviti: 
– zastopnikom strank in liste, katerih predstavniki so izvoljeni v občinski svet. 

 
Objava:  
 - na občinski spletni strani.  

Vložiti: 
– v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.  

 


