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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 10. redni seji dne 27.2.2017 

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

naslednjem: 

 

 

1. 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 predlaga, da občinski svet sprejme naslednji 

predlog odločitve: 

 

V Svet javnega zavoda Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko se kot 

predstavnika Občine Cerkno za 5-letni mandat imenuje Marija Lapanja, Šebrelje 29a, 

Cerkno. 
 

 

2. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA LTO LAUFAR CERKNO 

 

Svet zavoda je dne 11.10.2016 na spletnih straneh Občine Cerkno in spletnih straneh LTO Laufar 

Cerkno objavil javni razpis za delovno mesto direktorja. Svet zavoda je na 7. (korespondenčni) seji 

dne 11.12.2016 sprejel sklep, da se za direktorja Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno 

izbere Gregor Novakovič, stanujoč Vodnikova ulica 10, Idrija.  

 

Skladno z 22. členom Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine 

Cerkno, mora k imenovanju direktorja dati soglasje Občinski svet Občine Cerkno.  

 

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

kandidata in odločanje o sklepu sveta zavoda LTO opravi na seji občinskega sveta.  

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


