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PREDLOG 
ZA PODAJO SOGLASJA K IZBRANEMU KANDIDATU ZA IMENOVANJE DIREKTORJA 

JAVNEGA ZAVODA MARIBORSKA KNJIŽNICA 

 
 
Po 30. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014, 12/2019 in 04/2022) 
predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu Mestne 

občine Maribor 
 

S K L E P : 
 

Po 1. in 20. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (MUV, št. 8/2005, 
16/2006 in 17/2009) ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014, 
12/2019 in 04/2022) 
 

Mestni svet Mestne občine Maribor  
 
 

d a j e 
 

s o g l a s j e  k  izbranemu kandidatu  
 

mag. Klemnu BRVARJU  
 

ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA  
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR. 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 
Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica direktorja zavoda imenuje svet 
zavoda na podlagi javnega razpisa. Za izbranega kandidata si mora svet pred imenovanjem 
pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, mnenja občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo 
prenesle opravljanje dejavnosti knjižničarstva ter mnenje strokovnih delavcev zavoda in 
strokovnega sveta zavoda. Velja, da je soglasje občin ustanoviteljic podano, če so vsaj tri 
občine ustanoviteljice, med katerimi je tudi občina s sedežem zavoda, podale soglasje. Šteje 
se, kot da so bila soglasja podana, oziroma mnenja pozitivna, če pozvane občine, oz. strokovni 
delavci ter strokovni svet ne odgovorijo v roku 60 dni. Mandat direktorja traja pet let in je lahko 
ponovno imenovan.  
 
Svet knjižnice je izvedel razpisni postopek za imenovanje direktorja zavoda zaradi upokojitve 
sedanje direktorice in je razpis objavil v dnevniku Večer. Po izvedenem razpisnem postopku  
je svet zavoda na 5. redni seji, 7.10. 2022, sprejel sklep, da za direktorja predlaga kandidata 
mag. Klemna BRVARJA, mestni svet MOM pa zaprosil za soglasje k izbranemu oziroma 
predlaganemu kandidatu. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 40. redni seji, 17.10. 2022, 
soglasno oblikovala predlog za podajo soglasja k izbranemu kandidatu mag. Klemnu Brvarju  
za imenovanje direktorja javnega zavoda Mariborska knjižnica in ga daje mestnemu svetu 
MOM v obravnavo in odločitev.  
 
 
 
 
Podatki o izbrani kandidatki za direktorja:: 

 mag. Klemen BRVAR, prof. geografije in zgodovine in magister zgodovinskih znanosti. 
Utemeljitev: V Mariborski knjižnici je bil zaposlen od 2009-2021, od leta 2014  kot vodja 
službe za prireditve in dejavnosti. ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit in 
pridobljen naziv višji bibliotekarski svetovalec. Od leta 2021 pa je zaposlen kot vodja 
urada za Kulturo na MOM, opravljen ima tudi izpit iz upravnega postopka. 
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