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Datum : 3. december 2021 

Številka: 0123-01/2018-39 

 

POZIV POLITIČNIM STRANKAM V OBČINI BOVEC IN DRUGIM ORGANIZACIJAM 
OBČANOV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA  
NADZORNEGA ODBORA SONČNI KANIN d.o.o. IN ČLANOV OBČINSKE VOLILNE 
KOMISIJE  

 

Vse zgoraj navedene  pozivamo, da na Občino Bovec posredujejo svoje predloge za:  
1. predlog kandidatov za novega člana Nadzornega sveta družbe Sončni    
    Kanin d.o.o., saj je dosedanji član Silvo Hrovat podal odstopno izjavo, da z 

15.11.2021 nepreklicno odstopa z mesta člana NO Sončni Kanin d.o.o.  
    17. člen Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. določa: 
 (1) Nadzorni svet sestavlja pet članov. 

 (2) Trije člani nadzornega sveta zastopajo interese ustanovitelja, ki jih imenuje in odpokliče 
ustanovitelj. 

 (3) Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni, v    

     skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. 
 (4) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki jo kot nezdružljivo določa zakon, ki ureja 

integriteto in preprečevanje korupcije ter zakona, ki ureja gospodarske družbe. 
 (5) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Predsednik 

nadzornega sveta ne more biti predstavnik zaposlenih. 

.2.  predlog kandidatov za člane Občinske volilne komisije  
     35. člen Zakona o lokalnih volitvah določa: 

    Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote 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 se 

imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 

 
Predloge kandidatov za novega člana NO Sončni Kanin d.o.o. lahko 
pošljete do 10.12.2021, predloge kandidatov za člane Občinske volilne 
komisije pa do 15. 1. 2022.   
Predloge lahko pošljete na naslov OBČINA BOVEC, TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 8, 
5230 BOVEC ali na elektronski naslov obcina.info@bovec.si. 
 
Zahvaljujemo se za sodelovanje in lepo pozdravljamo. 
 
Pripravila        Predsednica komisije za mandatna     
Mateja Karba                                                vprašanja, volitve in imenovanja 

   Klavdija Stergulc, l.r. 

 

Poslano: vsem političnim strankam v Občini Bovec 

 objavljeno na spletni strani Občine Bovec 
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