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ŽUPAN

Številka: 014-0005/2020
Datum: 28.10.2020
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

Mnenje k imenovanju direktorice Cankarjeve knjižnice Vrhnika

NAMEN:

Obravnava in mnenje

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016)
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in
92/15)

PREDLAGATELJ:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica
Vrhnika (Naš časopis št. 398/12)
Peter Črnilogar, predsednik KMVI

GRADIVO PRIPRAVIL:

Matjaž Žbogar, višji svetovalec

MATIČNO TELO:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja KMVI

POROČEVALEC:

Peter Črnilogar, predsednik KMVI

PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Občine Borovnica podaja pozitivno mnenje k
imenovanju SONJE ŽAKELJ za direktorico Cankarjeve knjižnice
Vrhnika

Obrazložitev:
Svet Cankarjeve knjižnice Vrhnika je dne 22.9.2020 poslal zaprosilo k izdaji mnenja k
imenovanju direktorice Cankarjeve knjižnice Vrhnika (CVK). Svet CVK je na redni seji
21.9.2020 sprejel sklep, da se na delovno mesto direktorice izbere in
imenuje______________________. Zaprosilu je priložen zapisnik 7. redne seje Sveta CVK,
iz katerega izhaja, da je bil razpisan razpis za delovno mesto direktorja CKV, na katerega sta
prispeli dve prijavi, ki sta ustrezali razpisnim pogojem. Po krajši razpravi so se člani Sveta
soglasno odločili, da se na delovno mesto direktorice predlaga Sonjo Žakelj, ki je bila
direktorica že v preteklem mandatnem obdobju.
»14. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika določa, da:
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega natečaja. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja, mnenje strokovnih delavcev zavoda
ter mnenje občin, s katerimi ima zavod sklenjeno pogodbo o zagotavljanju knjižnične
dejavnosti na njihovem območju. Če soglasja oziroma mnenja niso dana v 60 dneh od
prejema zaprosila se šteje, da so le-ta pozitivna.«
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Občina Borovnica ima s CKV sklenjeno pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot
javne službe za območje Občine Borovnica št. 612-0001/2018-1 z dne 26.2.2018, zato mora
pred imenovanjem direktorice podati mnenje.
Komisija je na svoji 3. dopisni seji soglasno sprejela sklep, da se predlaga občinskemu svetu,
da se poda pozitivno mnenje k imenovanju predlagane kandidatke za direktorico CKV.

Priloge:
- Zaprosilo Sveta CVK
- Zapisnik 7. redne seje Sveta CVK
- Prijava na razpisano delovno mesto Sonje Žakelj
- Zapisnik 3. dopisne seje KMVI

Pripravil:

Predsednik KMVI
Peter Črnilogar

Matjaž Žbogar
Višji svetovalec
za družbene dejavnosti in pravne zadeve

(predlog)
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/2016) je Občinski svet
Občine Borovnica na . redni seji dne
sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Borovnica podaja pozitivno mnenje
_________________ za direktorico Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Datum:
Številka: 014-0005/2020
ŽUPAN
Bojan Čebela

Vročiti: Svet Cankarjeve knjižnice Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika
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