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OBČINA LOG - DRAGOMER  
OBČINSKI SVET 

Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja 

in administrativne zadeve 

  

Dragomer, Na Grivi 5  
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici 
tel.:   01/750 77 00 
e-naslov: obcina@log-dragomer.si  

 
Številka 014-11/2015-3 
Datum 9. 12. 2015 
 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE LOG - DRAGOMER 
 
 
ZADEVA:  Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorice 

Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
 

 
PRAVNA PODLAGA:  – Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica 

Vrhnika (uradno prečiščeno besedilo 3, Naš časopis, št. 
398/12) 

– Statut Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) 
 

NAMEN: 
 
POROČEVALEC:  

obravnava in sprejem 
 
Alenka Kuzma, predsednica KMVVIAZ 
Sonja Žakelj, v. d. direktorice Cankarjeve knjižnice Vrhnika 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Dne 24. 11. 2015 je svet Cankarjeve knjižnice Vrhnika posredoval zaprosilo za izdajo mnenja 
k imenovanju direktorice Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Vršilki direktorice namreč 14. 1. 2016 
poteče mandat in je potrebno imenovati direktorja Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 
 
14. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika (uradno 
prečiščeno besedilo 3, Naš časopis, št. 398/12) 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. 
 
Na podlagi navedenega je Svet Cankarjeve knjižnice Vrhnika na 8. redni seji dne 18. 11. 
2015, sprejel sklep, da se v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo na delovno mesto direktorice za obdobje petih let imenuje 
dosedanja vršilka dolžnosti direktorice Sonja Žakelj. 
 
Predmetno zadevo je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve na 13. redni seji dne 14. 12. 2015. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer podaja pozitivno mnenje k imenov anju Sonje 
Žakelj, univ. dipl. bibliotekarke, Vrhnika, za dire ktorico Cankarjeve knjižnice Vrhnika za 
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 

         Predsednica komisije 
 Alenka Kuzma, l.r. 
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Priloga: 
- Zaprosilo Sveta Cankarjeve knjižnice Vrhnika za izdajo mnenja k imenovanju direktorice 

Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
- Zapisnik 8. redne seje Sveta Cankarjeve knjižnice Vrhnika 
- Dokumentacija iz prijave izbrane kandidatke 
 
 
Vložiti v zadevo št. 014-11/2015 


