OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si
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Datum:
OBČINSKI SVET
Na podlagi 16. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 51/2015) vam v obravnavo in sprejem
pošiljam
Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Kosovelove knjižnice
Sežana za obdobje 2021-2025
Obrazložitev:
Kosovelova knjižnica Sežana nam je dne 14.9.2020, v skladu s 35. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 — uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg), posredovala vlogo za podajo predhodnega mnenja
soustanovitelja k Strateškemu načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025.
Skladno z zakonodajo je direktor knjižnice dolžan sprejeti strateški načrt, po predhodnem mnenju
ustanovitelja in financerja javnega zavoda ter soglasju sveta zavoda. Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo v 35. členu določa, da je strateški načrt dokument srednjeročnega
razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa
za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.
Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve,
ki presegajo to obdobje. Strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve in predviden
obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter
podlage za kadrovski načrt, ki vključuje tudi predvidene zunanje sodelavce. Če direktor ne sprejme
strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, je to razlog za njegovo razrešitev.
S predlaganim sklepom se izdaja pozitivno mnenje k predlogu Strateškega načrta, ki bo pomenil
podlago dela Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025, za občino pa osnovne smernice
na področju izvajanja z zakonodajo določenih nalog na področju knjižnične dejavnosti v občini.
Financiranje izvajanja programa bo določeno v okvirih proračunov za tekoča leta.
Občinskemu svetu Občine Hrpelje-Kozina predlagam, da sprejme sklep v predlagani obliki.

Pripravil:
Vasja Valenčič
Občinska uprava
Priloga:
-

Strateški načrt Kosovelove knjižnice Sežana 2021-2025
Predlog sklepa

Saša Likavec Svetelšek
županja
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Na podlagi 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 ZNOrg)
in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. _________________) je
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na svoji_______, seji dne_______sprejel

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina izdaja pozitivno predhodno mnenje k Strateškemu načrtu
Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2021-2025.
2.
Ta sklep velja takoj.

Saša Likavec Svetelšek
Županja

Sklep prejmejo:
Kosovelova knjižnica Sežana, Mirka Pirca 1, 6210 Sežana — navadno
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača — po e-pošti: obcina@divaca.si
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen — po e-pošti: obcina@komen.si
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana — po e-pošti: obcina@sezana.si

