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SKLEP o razrešitvi in SKLEP o imenovanju člana Odbora za proračun in 
premoženje občine in člana Odbora za družbene dejavnosti 
 



 
Številka:  032-12/2014 
Datum:    5. 6. 2018 

 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKNICA 
 
 

ZADEVA: SKLEP o razrešitvi in SKLEP o imenovanju člana Odbora za 
proračun in premoženje občine in člana Odbora za družbene 
dejavnosti 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem 
 

PRAVNA PODLAGA: 29. in 30. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 17., 24. in 27. člen 
Statuta Občine Cerknica (UL  RS, št. 2/17-UPB1), 58., 76., 77. in 
112. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (UL RS, 
št. 2/17-UPB1)  
 

PREDLAGATELJ: Marko RUPAR – župan Občine Cerknica  
 

GRADIVO PRIPRAVILI: Irena Zalar, direktorica občinske uprave 
Jasmina Križančič, svetovalka v uradu župana 
 

POROČEVALEC: Irena Zalar, direktorica občinske uprave 
 

MATIČNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Cerknica je na _______ seji, dne 
___________ sprejel Sklep o razrešitvi in Sklep o imenovanju 
člana Odbora za proračun in premoženje občine in Sklep o 
razrešitvi in Sklep o imenovanju člana Odbora za družbene 
dejavnosti 
 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Članica Odbora za proračun in premoženje občine ter Odbora za družbene dejavnosti, Vida Debevc, 
stanujoča Žerovnica 3a, 1384 Grahovo, je na  Občino Cerknica dne 23. 3. 2018 podala odstopno 
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izjavo z mesta članice Odbora za proračun in premoženje občine ter Odbora za družbene dejavnosti. 
Odstopna izjava je priložena gradivu. 
 
Občinski svet občine Cerknica je na 2. redni seji, dne 18. decembra 2014 s sklepom številka 032-
19/2014, imenoval Vido Debevc za članico Odbora za družbene dejavnosti, ter s sklepom številka 
032-20/2014, imenoval Vido Debevc za predsednico Odbora za proračun in premoženje občine. Na 
podlagi odstopne izjave Vide Debevc,  predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki ga izoblikuje na podlagi 76. člena Poslovnika Občinskega sveta  (Uradni list RS, št. 
2/17-UPB1), ter 29.  in  30.  člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/  (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 
bo občinskemu svetu na naslednji, to je 23. redni seji predlagana razrešitev člana in imenovanje 
novega člana tako za Odbor za proračun in premoženje občine kot tudi Odbor za družbene dejavnosti. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, bo razrešitev in imenovanje novega člana 
tako za Odbor za proračun in premoženje občine kot tudi Odbora za družbene dejavnosti obravnavala 
na svoji seji in na podlagi 76. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 2/17-UPPB1) 
občinskemu svetu podala svoj predlog o imenovanju novega člana.  
 
 
 
Pripravili: 
 
Irena Zalar  
direktorica občinske uprave  
 
 
 
Jasmina Križančič 
Svetovalka v uradu župana 
 

 
 

ŽUPAN 
Marko RUPAR  

 

  
  

 
 
 
 
POSREDUJE SE:  
- Občinskemu svetu 
- Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
PRILOGA: 
- Predlog sklepov  
- Odstopna izjava  
- Evidenčna lista 
 
 
VLOŽI SE:  
- Spis postopka 
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