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Datum: 10.10.2016 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE TRZIN 
 
 
 
Zadeva:  Volitve in imenovanja: Mnenje k imenovanju Barbare Zupanc 

Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale 
 
Namen:   Mnenje k predlogu za imenovanje 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Statut 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 3/99, 10/00 in 05/04) 

 
Predlagatelj:    Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:              ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja   
 
 
Obrazložitev predloga:  
 
Svet Knjižnice Domžale je občino v mesecu septembru 2016 z dopisom zaprosil za izdajo 
pisnega mnenja k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale (v 
prilogi). Ga. Zupanc Oberwalder, ki izpolnjuje vse pogoje, je bila predlagana na 16. redni seji 
sveta. Zakon določa, da mandat direktorja traja pet let. Imenovan pa je lahko, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri,  

- ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit, 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za kulturno dejavnost, od tega tri leta na 
vodstvenih delovnih mestih, 

- obvlada sistem COBISS, 

- ima organizacijske sposobnosti, 

- je državljan Republike Slovenije. 
 

Glede na to, da ga. Zupanc Oberwalder izpolnjuje vse pogoje, predlagamo občinskemu svetu, da 
poda pozitivno mnenje k imenovanju. Zaradi varstva osebnih podatkov bo vpogled v vlogo in 
prijavo gospe Zupanc Oberwalder možen na sami seji občinskega sveta.  
 
 
Finančne posledice:  
Izdaja mnenja nima finančnih posledic za proračun Občine Trzin. 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Predlog sklepa: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 05/04) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni 
seji dne 26. oktobra 2016 sprejel  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin daje pozitivno mnenje k imenovanju Barbare Zupanc 

Oberwalder za direktorico Knjižnice Domžale. 
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 16-10/2016                     ŽUPAN: 
Datum: 26.10.2016               Peter LOŽAR, l.r. 
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