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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 11. redni seji dne 7.6.2017 

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

naslednjem: 

 

 

1. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA 

 

Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija je na svoji 10. redni seji dne 11.4.2017 v zadevi imenovanja 

direktorja Zdravstvenega doma Idrija sprejel sklep, da se za 4-letni mandat direktorja imenuje mag. 

Marija Magajne, dr. med. spec., stanujoča Platiševa ulica 31, Cerkno. 

 

V skladu z Zakonom o zavodih, Statutom Zdravstvenega doma Idrija in Odlokom o ustanovitvi 

Zdravstvenega doma Idrija, mora kot soustanoviteljica zavoda k imenovanju podati soglasje tudi 

Občina Cerkno. 

 

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

predlog odločitve: 

 

Občinski svet Občine Cerkno daje soglasje k imenovanju mag. Marije Magajne, dr. med. 

spec., stanujoča Platiševa ulica 31, Cerkno, za direktorico Zdravstvenega doma Idrija. 
 

 

2. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE CERKNO V SVET ZAVODA 

GLASBENE ŠOLE IDRIJA 

 

Svet zavoda Glasbene šole Idrija sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljic, pet predstavnikov 

delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta 

izmed občanov naselij šolskega okoliša, in sicer dva Občinski svet Občine Idrija in enega Občinski 

svet Občine Cerkno. Mandat članov sveta traja štiri leta, za člana sveta pa je ista oseba lahko 

izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Dosedanjemu predstavniku Občine Cerkno v svetu zavoda 

Iztoku Kacinu bo potekel prvi mandat. 

 

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

predlog odločitve: 

 

V Svet zavoda Glasbene šole Idrija se kot predstavnika ustanovitelja – Občine Cerkno, 

imenuje Iztok Kacin, Gorenjska cesta 27, Cerkno. 

 

 

 

 



3. IMENOVANJE ENEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE IN ENEGA 

PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZ. ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET 

ZAVODA MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

 

Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija šteje devet članov: 

– tri predstavnike ustanoviteljic, od katerih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, 

financ in pravnih zadev imenuje Občina Idrija dva, Občina Cerkno pa enega,  

– tri predstavnike delavcev zavoda, 

 – tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih sta dva občana Občine 

Idrija, eden pa občan Občine Cerkno.  

 

Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta ustanoviteljic. Predstavnike uporabnikov 

oziroma zainteresirane javnosti imenujeta ustanoviteljici izmed bralcev, včlanjenih v knjižnico. 

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani 

oziroma izvoljeni.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep, da se na spletni 

strani Občine Cerkno objavi poziv k zbiranju predlogov za predstavnika ustanoviteljice in 

predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti za Svet zavoda Mestne knjižnice 

in čitalnice Idrija. 
 

 

4. ODLOK O SPREMEBI ODLOKA O PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE 

CERKNO – hitri postopek 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s 3 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM 

predlaga, da občinski svet sprejme naslednji predlog odločitve: 

 

Občinski svet Občine Cerkno potrjuje Odlok o spremembi Odloka o priznanjih in nagradah 

Občine Cerkno po hitrem postopku. 
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