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→ PREDLOG SKLEPA BO PODAN PO ZASEDANJU KMVVI

Imenovanje
kandidata za predstavnika Občine
Šempeter-Vrtojba v Svetu knjižnice
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica
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Številka: 0322-13/2020-2
Šempeter pri Gorici, 18. november 2020
PREDSTAVNIKOM LIST IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Zadeva: Povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika Občine ŠempeterVrtojba v Svetu knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica je Občino ŠempeterVrtojba obvestila, da se aktualnemu Svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica 1. marca 2021 zaključi mandat. Aktualni predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba je Borut
Šinigoj iz Vrtojbe.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica določa
naslednjo sestavo sveta:
– pet predstavnikov Mestne občine Nova Gorica,
– en predstavnik Občine Brda,
– en predstavnik Občine Kanal,
– en predstavnik Občine Miren-Kostanjevica,
– en predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba.
– en predstavnik delavcev zavoda.
Občinski sveti ustanoviteljic imenujejo vsaka svoje člane sveta. Pri tem morajo upoštevati, da
morajo svet sestavljati strokovnjaki s področja dela javnega zavoda, financ in pravnik zadev.
Mandat članov sveta knjižnice traja pet let in so lahko največ dvakrat zapored imenovani.
Skladno s 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba kandidate za
imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.
Svet knjižnice ima 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,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev za pridobitev mnenja v postopku imenovanja
oziroma razrešitve direktorja,
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opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in drugimi splošnimi akti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine ŠempeterVrtojba (v nadaljevanju: KMVVI) vas vabi, da posredujete predlog kandidature za predstavnika
Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.
Predlog kandidature posredujete komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi 1), da bo dostavljeno
do ponedeljka 14. 12. 2020, po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a,
5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si.
Komisija bo prejete predloge obravnavala na dopisni seji komisije dne 15. 12. 2020.
Predsednica komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav

Priloga:
- Izjava
- Poziv direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
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PRILOGA 2
0322-13/2020-

IZJAVA

Spodaj podpisani/a, __________________________, rojen/a _______________, stanujoč/a na
naslovu: ______________________________________________________________________,
telefon ali GSM: _______________________, e-pošta: ________________________________
soglašam kandidaturo za predstavnika/co Občine Šempeter-Vrtojba Svetu knjižnice Goriška
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Mandat traja 5 let.

Izjavi prilagam:
- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj na področju dela javnega zavoda,
financ in pravnih zadev.

V _______________________, dne ______________

___________________________
(lastnoročni podpis)

S podpisom soglašam, da lahko občina osebne podatke obdeluje za namen, za katerega so bili pridobljeni. V primeru izbora
na občinskemu svetu, soglašate z objavo sklepa o imenovanju na občinski spletni strani. Sklep bo vseboval osebno ime in
naslov ter se bo, kot gradivo in sprejeti akt občinskega sveta, hranil trajno. S spletne strani bo sklep o imenovanju umaknjen
ob izreku mandata.
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5.
2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima pravnima aktoma.
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PRILOGA 2
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