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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 9. redni seji dne 12.12.2016 

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

naslednjem: 

 

 

1. IMENOVANJE ČLANA ZA SKUPŠČINO ICRA D.O.O. IDRIJA 

 

Zaradi nezdružljivosti funkcij po sedmem odstavku 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja, sta kot člana skupščine Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. Idrija, 

odstopila župan Občine Idrija Bojan Sever in župan Občine Cerkno Jurij Kavčič. 

 

Občina Cerkno mora izbrati novega člana za skupščino ICRA d.o.o. Idrija, ki bo zastopal interese 

Občine Cerkno, ki je 50% lastnik Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije. 

 

Član skupščine ne sme biti izvoljeni funkcionar. Za občinske funkcionarje se po 34.a členu Zakona 

o lokalni samoupravi štejejo člani občinskega sveta, župan in podžupan občine. 

 

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

predlog odločitve: 

 

Za člana skupščine ICRA d.o.o. Idrija se imenuje mag. Martin Raspet, Pot na Zavrte 24, 

Cerkno. 
 

 

2. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNI MUZEJ 

IDRIJA, MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO 
 

Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko 

v svojem 15. členu določa naslednjo sestavo sveta zavoda: 

- 5 predstavnikov ustanoviteljice (Občina Idrija), ki jih izmed strokovnjakov s področja dela 

zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanoviteljica v skladu s svojimi pravili, 

- 2 predstavnika delavcev zavoda, ki sta imenovana v skladu z določbami statuta zavoda in 

- 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega imenuje Občina 

Cerkno, drugega pa Muzejsko društvo Idrija skladno s svojimi pravili. 

 

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani. 

Sedanja predstavnica v svetu zavoda, ki mu mandat poteče 6.3.2017 je Antonija Dakskobler. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela odločitev, da se imenovanje 

predstavnika odloži zaradi iskanja primernega kandidata. 

 

 



3. POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Na vprašanje Marjana Simoniča je Antonija Dakskobler podala informacijo o delovanju 

Zdravstvenega doma Idrija. V nadaljevanju je župan Jurij Kavčič podal še informacijo o LTO 

Laufar Cerkno. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


