
 

ZAPISNIK 8. SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA  

četrtek, 23. februarja 2022, ob 18. uri 

 

Prisotni člani knjižničnega sveta: Zorica Završnik Črnologar, Matjaž Geršič, Ivana Varl, Nina 
Arh, Špela Jakopič, Katarina Jakopič Branc, Silva Kos, Damjan Mulej 
Odsotni: Urška Repinc, Sergej Učakar (Sta se opravičila.) 
 

Pred začetkom seje je predsednica sveta Silva Kos vse prisotne vprašala, če se strinjajo z 

zvočnim snemanjem seje. Vsi so bili brez zadržkov. 

 

1. Ugotavljanje prisotnosti. 

Opravičeno odsotna sta bila dva člana. Sklepčnost je bila 84,5 %. 

SKLEP: Knjižnični svet je bil sklepčen. 

 

2. Potrditev dnevnega reda 

Predsednica je predlagala naslednji dnevni red, ki smo ga prejeli z vabilom na sejo 15. 2. 2022: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled zapisnika prejšnje seje 

4. Odpiranje in pregled prispelih prijav za delovno mesto direktorja ter poziv kandidatom, da 

se predstavijo 

5. Razno 

SKLEP: Vsi prisotni člani so se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom. 

 

3. Pregled zapisnika prejšnje seje 

Na zapisnik 7. seje Knjižničnega sveta nihče ni imel pripomb.  

SKLEP: Zapisnik 7. seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica je bil 

potrjen. 

 

4. Odpiranje in pregled prispelih prijav za delovno mesto direktorja ter poziv kandidatom, da 

se predstavijo 

Predsednica je povedala, da je bil razpis za prosto delovno mesto direktorja od 11. februarja do 

19. februarja objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, knjižnični spletni strani, v 



 

 

Knjižničarskih novicah in v Gorenjskem glasu. Razpis je bil deljen tudi na Facebook strani naše 

knjižnice in gorenjskega ter ljubljanskega društva bibliotekarjev. 

Prispeli sta dve prijavi, 21. 2. in 22. 2. Obe sta bili oddani 18. 2., torej pravočasno. V zaprtih 

kuvertah ju je hranila računovodkinja Eti Kuhar. Predsednica je nato odprla obe kuverti in 

skupaj smo preverili, če sta popolni. Ugotovili smo, da sta. Na razpis sta se prijavila go. Marjeta 

Kocijančič in g. Marko Zupanc. Ker oba kandidata zadostujeta razpisnim pogojem, ju bomo 

povabili na razgovora. Predsednica bo življenjepisa in načrta skenirala ter poslala svetnikom. 

Nekaj svetnikov je izrazilo mnenje, da bomo z novim direktorjem delali zaposleni v knjižnici, 

a imamo zanemarljiv vpliv na njegovo imenovanje (2 predstavnika, oz. 20 % glasov). Odločili 

smo se, da pred zaposlenimi kandidata predstavita sebe in svoja strateška načrta knjižnice, nato 

bomo z obema opravili razgovora.  

SKLEP: Kandidata 2. marca 2022 povabimo, da ločeno predstavita sebe in svoja 

programa pred zaposlenimi in Knjižničnim svetom, nato z njima člani sveta ločeno 

opravimo razgovora.  

 

5. Razno. 

Predsednica je predstavila, da se člani sveta moramo preko spleta udeležiti Usposabljanja 

članov svetov javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji in nato Ministrstvu za 

kulturo poslati izpolnjeno izjavo. 

Predsednica je ostale člane sveta obvestila, da je direktorica z zaposlenimi v lanskem letu 

opravila letne razgovore in tako opravila svojo obveznost.  

Ga. Završnik Črnologar me je prosila, če lahko kaj več povem o načrtu selitve blejske 

knjižnice. Predstavil sem okvirni načrt selitve, predvsem za teden od 7. marca dalje.  

 

Seja je bila zaključena ob 1914. 
 

Zapisal: Damjan Mulej 

Sejo je vodila:  

Silva Kos 
predsednica knjižničnega sveta 

 


