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Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, 

Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 

45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 25. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, 

št. 49/2005, 99/2011) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 

– UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 15. redni seji, dne 17. 12. 2020 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o imenovanju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svetu knjižnice 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje _______________________________ za 

predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica, za obdobje petih let. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

 

 

Številka: 0141-0015/2020-6 
Datum: 17. 12. 2020 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Dne 10. 11. 2020 smo prejeli obvestilo direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica 

Franceta Bevka Nova Gorica, da 1. 3. 2021 poteče mandat sedanjega sveta knjižnice in da 

bo potrebno imenovati novega predstavnika Občine Miren-Kostanjevica za naslednji mandat. 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni 

list RS, št. 49/2005, 99/2011; v nadaljevanju: odlok) v 25. členu določa, da svet knjižnice 

sestavlja deset članov: pet predstavnikov Mestne občine Nova Gorica, en predstavnik 

Občine Brda, en predstavnik Občine Kanal, en predstavnik Občine Miren-Kostanjevica, en 

predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba in en predstavnik delavcev zavoda. Občinski sveti 

občin ustanoviteljic imenujejo vsak svoje člane sveta knjižnice, pri tem pa morajo 

upoštevati, da morajo svet sestavljati strokovnjaki s področja dela javnega zavoda, 

financ in pravnih zadev. 

 

V skladu z 28. členom odloka ima svet knjižnice naslednje naloge: 

- nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice, 

- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice, 

- predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 

ustanovitelja, 

- ocenjuje delo direktorja, 

- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji 

delovnih mest, organizaciji dela, 

- kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo 

izvajanje, 

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 

- potrjuje letno poročilo knjižnice, 

- razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice, 

- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 

- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti 

delavcev iz delovnega razmerja, 

- obravnava vprašanja s področja delovanja zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in 

pobude za reševanje teh vprašanj, 

- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti, 

- razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev za pridobitev mnenja v postopku 

imenovanja oziroma razrešitve direktorja, 

- ustanavlja komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti, 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in drugimi splošnimi 

akti. 

 

Mandat članov sveta knjižnice traja 5 let in so lahko največ dvakrat zapored 

imenovani. 

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 



 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica imenuje _______________________________ 

za predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v Svet knjižnice Goriška knjižnica 

Franceta Bevka Nova Gorica, za obdobje petih let. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


