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Zadeva :   Izdaja mnenja o kandidatki za delovno mesto direktorja javnega zavoda 
                 Knjižnice Črnomelj 
 
Na osnovi Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Semič 
Knjižnica Črnomelj od leta 2004 zagotavlja to dejavnost tudi našim občanom. 
 
Sedanji direktorici Javnega zavoda Knjižnica Črnomelj se izteče pet letni mandat. Svet zavoda je tako v 
Uradnem list RS št. 25/2019 objavil razpis za delovno mesto.  
 
13. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj določa, da direktorja imenuje svet 
zavoda, ki mora pred imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja in mnenje občin, ki so na splošno 
knjižnico prenesle opravljanje te dejavnosti. 
 
Svet Knjižnice Črnomelj je tako na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, 
96/2002-ZUJIK in 92/2015) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (Ur. l. RS, št. 
6/2004 in 75/2008) na občinski svet Občine Semič dne 14.5.2019 naslovil zaprosilo za podajo mnenja o 
kandidatki Anji Panjan Trgovčić za delovno mesto direktorice javnega zavoda Knjižnice Črnomelj. 
Zaprosilu je priložena prijava kandidatke z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev ter Program dela 
za mandatno obdobje 2014-2019, v katerem je predstavljeno tudi delovanje Knjižnice v Semiču. 
 
Če mnenje v roku 60 dni od prejema zaprosila sveta zavoda ni podano, se šteje, da je soglasje oz. 
mnenje pozitivno.  
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala dne 20. 5. 2019 in pripravila 
predlog sklepa občinskemu svetu v naslednji vsebini:  
 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU: 
Občinski svet Občine Semič izdaja pozitivno mnenje o kandidatki Anji Panjan Trgovčić za 
imenovanje na delovno mesto direktorice javnega zavoda Knjižnica Črnomelj. 
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