
 

ZAPISNIK 7. SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA  

četrtek, 3. februarja 2022, ob 18. uri 

 

Prisotni člani knjižničnega sveta: Matjaž Geršič, Ivana Varl, Sergej Učakar, Silva Kos, 

Damjan Mulej 

Odsotni: Urška Repinc, Zorica Završnik Črnologar, Nina Arh, Špela Jakopič, Katarina Jakopič 

Branc (Vsi so se opravičili.) 

Ostali prisotni: direktorica Božena Kolman Finžgar 

 

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

zvočnim snemanjem seje. Vsi so bili brez zadržkov. 

Preverila prisotnost ostalih članov. Ugotovila je, da je bil svet sklepčen, saj je bilo prisotnih pet 

od desetih članov. Sklepčnost je bila 71,9 %. 

 

Predsednica je predlagala naslednji dnevni red, ki smo ga prejeli z vabilom na sejo 26. 1. 2022: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 

2. Sprememba Poslovnika o delu Knjižničnega sveta javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica in mnenje odvetnika. 

3. Začetek postopka imenovanja direktorja. 

4. Razno. 

 

Mnenje pravnika Mateja Gašperšiča o dilemah pri imenovanju direktorja smo člani sveta kot 

prilogo prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

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

 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

Vsi člani smo zapisnik 28. 12. 2021 prejeli po e-pošti. Nanj nihče ni imel pripomb. 

SKLEP: Knjižnični svet je potrdil zapisnik 6. seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica. 

 

2. Sprememba Poslovnika o delu Knjižničnega sveta javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica in mnenje odvetnika. 

Pri 67. členu poslovnika, postopek imenovanja direktorja, smo imeli nekaj odprtih vprašanj. Za 

odgovore smo vprašali odvetnika Mateja Gašperšiča (pril. 1). 



 

 

G. Gašperšič je podal mnenje, da ne bi oblikovali razpisne komisije. Tudi predsednica meni, da 

zaradi razpisnih pogojev ni za pričakovati večjega števila prijav. Zato meni, da prijave 

pregledamo na seji Knjižničnega sveta, brez razpisne komisije. 

Spraševali smo tudi, če je v primeru večjega števila kandidatov, Knjižnični svet dolžan povabiti 

na razgovore vse. Odvetnik je odgovoril, da vse, ki izpolnjujejo vse formalne pogoje. 

Zanimalo nas je tudi, kakšen je rok, v katerem je treba kandidate povabiti na razgovore.  

Odgovoril je, da roke določa Zakon o zavodih. Rok v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, 

ne sme daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa. Rok, do katerega se sprejemajo prijave 

kandidatov pa ne sme biti krajši kot 8 dni.  

Spraševali smo tudi, kako postopati, če nihče od prijavljenih ne izpolnjuje pogoje. Kdaj 

ponoven razpis, kdaj v. d. direktorja? V tem primeru Knjižnični svet imenuje v .d. direktorja 

izmed strokovnih delavcev knjižnice oz. izmed prijavljenih kandidatov, a največ za dobo enega 

leta. Ponoven razpis mora biti torej objavljen v enem letu. To določa tudi 18. člen Zakona o 

knjižničarstvu. Strokovne delavce definira 39. člen taistega zakona. Sergej Učakar je vprašal, 

če mora v. d. tudi izpolnjevati izkušnje v knjižničarstvu. Ugotovili smo, da jih imajo, saj jih 

izbiramo med strokovnimi delavci knjižnice. 

Tistih razpisnih pogojev, ki so določeni v odloku o ustanovitvi našega zavoda, se je treba nujno 

držati. Med njimi se je pojavilo vprašanje o dokazilu znanja tujega jezika. Direktorica je 

zaprosila vse direktorje gorenjskih knjižnic za njihove pogodbe. Direktorica kranjske knjižnice 

ima certifikat Cambridgea o znanju angleščine, a ji je njihov Knjižnični svet naložil, da opravi 

izpit na Republiškem izpitnem centru v roku enega leta. Matjažu Geršiču se to zdi absurd. 

Mnenju se je pridružilo še nekaj članov. 

Glede na ugotovljeno smo soglasno sprejeli naslednji sklep. 

SKLEP 2: Na osnovi odvetnikovega odgovora je Knjižnični svet soglasno sprejel, da 

Zakon o zavodih, Zakon o knjižničarstvu in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Antona Tomaža Linharta Radovljica, zadostno ureja delovanje Knjižničnega sveta v 

postopku imenovanja direktorja, zato se Poslovnika o delu Knjižničnega sveta javnega 

zavoda Knjižnice A. T. Linharta ne spreminja. 

 

3. Začetek postopka imenovanja direktorja. 

Direktorica je predsednici Knjižničnega sveta 2. 2. 2022 dala prošnjo za sporazumno prekinitev 

delovnega razmerja zaradi upokojitve. Ostalim članom je prošnjo poslala po e-pošti (pril. 2). 

Njen zadnji delovni dan bo 31. 8. 2022. Da se lahko začne postopek imenovanja novega 

direktorja, smo soglasno sprejeli naslednja sklepa. 



 

 

SKLEP 1: Knjižnični svet je soglasno potrdil sporazumno prekinitev delovnega razmerja 

direktorici Boženi Kolman Finžgar zaradi upokojitve. 

 

Predsednica je pripravila in predstavila Rokovnik za izvedbo volitev direktorja (pril. 3). 

Prebrala je osnutek razpisa za direktorja, ki je bil narejen na osnovi prejšnjih razpisov. 

Predsednica ima dilemo v kateri časopis, poleg spletnih strani Zavoda za zaposlovanje, 

knjižnične in Facebook strani, objaviti razpis, Gorenjski glas ali širše, npr. Delo. Večina je bila 

za objavo v Gorenjskem glasu. 

Damjan Mulej sem predlagal, da se v razpis dopiše, da so zaželene tudi vodstvene sposobnosti 

kandidatov. Direktorica je dejala, da tega v odloku o ustanovitvi med pogoji ni zapisano. 

Damjan Mulej sem ji odgovoril, da kljub temu to v razpis dopišemo, saj se mi to zdi pomembno. 

Matjaž Geršič se je s tem strinjal. Opozoril je tudi na psihološke teste za pomoč pri izboru. Z 

njimi ima pozitivne izkušnje. Direktorici se to zdi dobra rešitev, v primeru, da bo več 

enakovrednih kandidatov. Ivana Varl je dodala, da se ji vodstvene sposobnosti zdijo pomembne 

in jih nima vsak.  

SKLEP 2: V razpis za direktorja se doda, da so zaželene vodstvene sposobnosti 

kandidatov. 

SKLEP 3: Knjižnični svet pooblašča Silvo Kos, da napiše sklep o prenehanju pogodbe o 

zaposlitvi in objavi razpis na spletni strani Zavoda za  zaposlovanje in Knjižnice A T. 

Linharta, Facebook strani knjižnice in Gorenjskem Glasu v skladu z razpisnimi pogoji. 

SKLEP 4: Knjižnični svet soglasno potrjuje rokovnik za izvedbo volitev direktorja.  

 

4. Razno. 

Direktorica je povzela dogajanje glede selitve blejske knjižnice. 

G. Geršič je v imenu Knjižničnega sveta čestital direktorici za prejeto Čopovo diplomo za 

življenjsko delo. Ta se mu je za čestitke zahvalila.  

 

Seja je bila zaključena ob 1853. 

 

Zapisal: Damjan Mulej 

Sejo je vodila:  

Silva Kos 

predsednica knjižničnega sveta 

 
 



 

 

 

Priloge: 

- Pril. 1: odgovor odvetnika Mateja Gašperšiča 

- Pril. 2: prošnja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja 

- Pril. 3: rokovnik za izvedbo volitev direktorja 2022 



 

 

ODVETNIK Matej Gašperšič  
  Gorenjska c. 20, 4240 RADOVLJICA 

Tel: 04/53-14-577    Fax: 04/53-14-579  Mob: 031-552-088  E-mail: matej.gaspersic@siol.net 

 

TRR št. SI56 0312 7100 0912 677, SKB d.d., Radovljica, fiduc. račun št. SI56 0312 7100 0912 774, SKB d.d. Radovljica, d.št: SI93454015     

 

 

 

 

 

 

 

MNENJE GLEDE IMENOVANJA DIREKTORJA: 

 

 

 

 

Zakon o zavodih določa, da: 

 Je za direktorja zavoda lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom 

in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda – 33. člen 

 Mandat direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače 

določeno (ker je v Odloku določen mandat 5 let, velja, da mandat traja 5 let) – 33. 

Člen 

 Se direktor zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o 

ustanovitvi drugače določeno – 34. člen  

 Se  razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v razpisu 

morajo biti določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo 

imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v katerem bodo 

prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. – 35. člen 

 Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v 

katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave 

razpisa. – 35. člen (tega ni v poslovniku) 

 Mora organ, ki je pristojen za imenovanje, v roku, določenem v razpisu, obvestiti 

vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati 

razpisno gradivo in v petnajstih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri 

pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek in da 

je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani 

kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. – 36. člen (tega ni v poslovniku) 

 Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se 

razpis ponovi, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa pa se 

imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto. – 37. člen 

o Skladno s 36. in 37. členom ter ustaljeno sodno prakso velja, da ima pravico do 

sodnega varstva kandidat samo v primeru, da svet dejansko izbere in imenuje 

direktorja. V kolikor ne imenuje nobenega, kandidat nima pravice do sodnega 

varstva.  

o Svet je pri izbiri med kandidati vezan samo na pogoje, ki jih predvideva zakon 

oziroma odlok in so objavljeni v razpisu, med kandidati, ki pa izpolnjujejo 

pogoje, pa odloča prosto. Zato neizbrani kandidat lahko zahteva sodno varstvo 

samo v primeru, da je bil kršen postopek razpisa, ampak samo če je ta kršitev 

bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata (npr. delo s kuvertami, 

razdajanje informacij, neenaka obravnava itd.) ali pa če izbrani kandidat ne 

izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. 
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Odlok v 14. členu določa, da: 

 Direktorja imenuje svet na podlagi javnega razpisa.  

 Svet izbere enega od kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, in glede njega pridobi 

soglasje občine ustanoviteljice ter mnenje strokovnih delavcev. 

 Strokovni delavci o mnenju glasujejo tajno, mnenje se sprejme z večino glasov vseh 

strokovnih delavcev, podrobnejši postopek se določi s splošnim aktom. – Ta akt po 

mojem mnenju ni poslovnik sveta zavoda, zato me zanima, ali imate postopek 

glasovanja strokovnih delavcev že kje urejeno?  

 Če ustanoviteljice ne podajo soglasja oziroma strokovni delavci mnenja v roku 60 dni, 

se šteje, da so bila soglasja dana oziroma mnenje pozitivno. 

 Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj svet imenuje direktorja z večino glasov vseh 

članov 

 Mandat je 5 let, direktor je po preteku lahko ponovno imenovan. 

 

 

 

 

Delovanje knjižničnega sveta v postopku imenovanja direktorja je zadosti urejeno, saj 

določbe o rokih, načinu iskanja kandidatov in o objavi razpisa vsebuje že zakon. Prav tako je 

določeno pravno varstvo. Prepisovanje zakona v poslovnik odsvetujem, ker bo potem težava v 

primeru spremembe zakona.  

 

Komisije ne bi imenoval, ker se bo odprlo vprašanje sestave komisije, imenovanja članov 

komisije, pristojnosti komisije, postopek dela komisije itd.  

 

Bi pa v poslovnik lahko dodali: 

 Natančnejše določbe mogoče o vsebini razpisa, o načinu ravnanja s prijavami, o seji, 

na kateri se prijave pregledujejo, o obravnavi nepopolnih vlog (ali se bo kandidate 

pozivalo v dopolnitev ali se bo obravnavalo izključno popolne vloge), o razgovorih s 

kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, itd. 

 

Torej je potrebno natančneje opisati postopek v delih, kjer lahko kandidat kakorkoli očita 

različno obravnavanje oziroma diskriminacijo. 

 

Če se kandidate vabi na razgovor, bi vabil vse, ki izpolnjujejo formalne pogoje. Če pa je 

kriterij za vabljenje že predhodna ocenitev načrta razvoja knjižnice (po tem, ko se ugotovi 

izpolnjevanje formalnih pogojev), je treba definirati, kdaj in kako knjižnični svet opravi to 

ocenitev in paziti, da ne bo očitkov o diskriminaciji. Sicer pa je po sodni praksi svet zavoda 

dokaj avtonomen pri izbiri kandidata med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje. 

 

Rok za vabljenje je v časovnem okviru, ki ga določa 35. člen ZZ, torej vse skupaj lahko traja 

30 dni od objave razpisa. 

 

Ponoven razpis mora biti v enem letu, ker zakon VD-jevstvo omejuje na eno leto. 

 

Razpisni pogoji – ali bi kaj spreminjala?  
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Glede znanja jezikov: https://www.mestomladih.si/studentski-

podiplomski/clanki/certificirana-znanja-ric/ 

V razpisu naj bo zahtevan ustrezen certifikat. 

 

 

 

Radovljica, 21.1.2021       Odvetnik Matej Gašperšič 

    

 

https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/certificirana-znanja-ric/
https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/certificirana-znanja-ric/




ROKOVNIK ZA IZVEDBO VOLITEV DIREKTORJA 2022 

3. februar 

1. 1. SEJA KNJIŽNIČNEGA SVETA  
 Spremembe poslovnika (razpisna komisija, nepopolne vloge, predstavitev kandidatov, 

preverjanje znanja tujega jezika).SKLEP 
 Potrditev rokovnika in začetek postopka imenovanja direktorja (dogovor o objavi 

razpisa kje in kdaj se objavi) SKLEP 

11. februar 

2. OBJAVA RAZPISA 
 Objavi se 8. dan po spremembi Poslovnika KS (Spletna stran, Zavod za zaposlovanje, 

Gorenjski glas), V torek praznik, v petkih izide tudi Gorenjski glas. 
 

19. februar (žig oddane pošte) 

3. SPREJEMANJE PRIJAV KANDIDATOV 
 8 dni od objave razpisa se zaprte prijave zbirajo v tajništvu. Vpisane so v prejeto pošto 

in na poseben popisni list. Skliče se seja KS (določitev datuma od ponedeljka, 21. 2. 
do petka, 25. 2.) 

  
4. 2. SEJA KNJIŽNIČNEGA SVETA 

 Pregled prijav in ugotavljanje, če so prispele pravočasno 
 Sprejem in izdaja sklepa o zavrženju zamujenih prijav 
 Odpiranje prispelih prijav in ugotavljanje, če so popolne 
 Sprejem in oblikovanje sklepa o pozivu kandidatom, ki so vložili nepopolne vloge, 

za dopolnitev vlog oziroma sklep o zavrženju nepopolnih prijav. 
 Določitev datuma 3. seje, v primeru če pozovemo k dopolnitvi vlog 
 Pregled popolnih vlog in poziv kandidatov, da se predstavijo članom sveta (določitev 

datumov). 
 

5. 3. SEJA KNJIŽNIČNEGA SVETA 
 Predstavitev kandidatov 
 Glasovanje o izbiri kandidata 
 Oblikovanje sklepa o izbiri kandidata oziroma o ponovitvi razpisa in sprejem novega 

rokovnika za razpis. 
 

13. marec (nedelja zato verjetno 11. ali 12. marec) 

6. OBVEŠČANJE KANDIDATOV O IZBIRI 
 Vse prijavljene se priporočeno s povratnico obvesti o izbranem kandidatu in se jih 

pouči, da imajo pravico pregledati razpisno gradivo in v 15. dneh po prejemu obvestila 
zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo 
razpisa določen postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev o izbiri 
kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. 
 

Od 28. marca oz. 15 dni po prejemu obvestila o izbranem kandidatu, če ni pritožb 

 Strokovni delavci knjižnice izvedejo tajno glasovanje o mnenju  
 Soglasje občin soustanoviteljic in sveta ustanoviteljev (seje občinskih svetov Radovljica: 25.5., 

22.6.; Bled 14.6. 
 Če ne odgovorijo v roku 60. dneh, se šteje, da so bila soglasja oz. mnenja pozitivna.  


