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ZAPISNIK

3. redne seje Sveta Knjižnice Logatec - v nadaljevanju Sveta, kije bila v sredo 1-5.5_.2019, s
pričetkom ob 17.00 v prostorih Knjižnice Logatec. Na seji so bili navzoči člani Sveta: Tina
Menard, Janez Ovsec, Martina Puntar, Petra Rok in Darja Rupnik. Na sejo sta bila povabljena
in tudi prisotna Gregor Erjavec, direktor in Jan Mihevc, zapisnikar.

Predsednica Svetaje na začetku seje pozdravila vse navzoče, ugotovila sklepčnost in pozvala k
morebitnim pripombam na dnevni red. Pripomb ni bilo, dnevni red je bil z glasovanjem
soglasno sprejet in potrjen.

Predlagan, sprejet in potrjen dnevni red:
o

1. Pregled zapisnika 2. redne seje Sveta, poroča Petra Rok.
2. Rebalans Programa dela in finančnega načrta Knjižnice Logatec za leto 2019, poroča

Gregor Erjavec, direktor.
3. Odpiranje prispelih vlog na razpis prostega delovnega mesta direktorja Knjižnice

Logatec in določitev datuma za razgovor s prijavljenimi kandidati.
4. Razno.

Adll Predsednica Petra Rok je člane Sveta pozvala k razpravi na zapisnik 2. redne seje.
Razprave in pripomb na zapisnik ni bilo, zapisnik je bil z glasovanjem soglasno sprejet in
potrjen.

Ad21 Direktor Gregor Erjavec je člane Sveta seznanil, daje Knjižnica Logatec podpisala letno
Pogodbo o sofinanciranju in izvedbi nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu
2019. Program dela in finančni načrt, ki gaje za leto 2019 v mesecu februarju sprejel Svet,je
bil v točki prihodkov za nakup knjižničnega gradiva pripravljen v skladu s priporočilom
pristojnega ministrstva tako, da se za leto 2019 v projekciji nakupa knjižničnega gradiva iz
njegovega vira upošteva višino dotacije v letu 2018. Proračun pristojnega ministrstva namreč v
tistem trenutku še ni bil še usklajen, po uskladitvi pa je Knjižni~a Logatec prejela v podpis
pogodbo o sofinanciranju za leto 2019, kjer pa so predvidena sredstva za nakup knjižničnega
gradiva višja kot v letu 2018 za 2.364,00 €. Glede na novo izhodišče, je bil opravljen ustrezen
popravek finančnega načrta v točki prihodkov Ministrstva za kulturo. Člani Sveta posebnih
pripomb in vprašanj na rebalans finančnega načrta niso imeli.

Predlog sklepa 2/1: Svet Knjižnice Logatec je obravnaval predlog rebalansa Programa
dela in finančnega načrta javnega zavoda Knjižnice Logatec za leto 2019 in ga v celoti
sprejema in potrjuje.

Sklep je bil z glasovanjem soglasno sprejet in potrjen.

Zaradi vsebine seje v nadaljevanju se je direktor Gregor Erjavec zahvalil za sodelovanje in sejo
zapustil.
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Ad3/ Trije kandidati za direktorja knjižnice Logatec v prvem razpisu so na naš poziv svoje
vloge dopolnili, v drugem razpisu pa sta prispeli še dve novi vlogi, je člane Sveta seznanila
predsednica Sveta Petra Rok. Pristopila je k odpiranju vlog po datumu dospetja. Vloge so se
odpirale po sledečem vrstnem redu s hkratnim ugotavljanjem njihove ustreznosti:

/

• Doroteja Praznik Bračič, kandidatka izpolnjuje pogoje, njena vloga je ustrezna.
• Marko Zupanc; kandidat izpolnjuje pogoje, njegova vlogaje ustrezna.
• Klavdija Šabi6, kandidatka ne izpolnjuje pogojev v točki zahtevanih delovnih izkušenj.
• Simona Kermavnar, kandidatka ne izpolnjuje pogojev v točkizahtevanih -delovnih

izkušenj. o
• Andreja Pleničar, vloga ni popolna, Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in

Potrdilo o nekaznovanosti k njej nista priloženi.

Člani Sveta so ugotovili, da se je na razpis za prosto delovno mesto direktorja Knjižnice Logatec
odzvalo 5 kandidatov. Od teh dve kandidatki ne izpolnjujeta pogojev, vloga ene kandidatke pa
je pomanjkljiva. Te tri vloge se izloča iz nadaljnjih postopkov izbora direktorja. Kandidata, ki
izpolnjujeta pogoje in sta predložila ustrezni vlogi, se povabi na predstavitev in pogovor. Po
'krajši razpravi člani Sveta predlagajo, da se Strokovni zbor delavcev Knjižnice Logatec s
kandidatoma sreča v ponedeljek 27.5.2019 med 16.00 in 17.00, člani Sveta pa med 17.00 in
18.00.

Predlog sklepa 311: Na srečanje s, Strokovnim zborom delavcev Knjižnice Logatec se v
ponedeljek 27.5.2019 ob 16.00 povabi kandidatko Dorotejo Praznik Bračič, ob 16.30 pa
kandidata Marka Zupanca. Oba kandidata se na isti dan s pisnim vabilom s povratnico
povabi še na razgovor s člani Sveta knjižnice Logatec, ob 17.00 Dorotejo Praznik Bračič
in ob 17.30 Marka Zupanca.

Sklep je bil z glasovanjem soglasno sprejet.

V nadaljevanju se je odprla mzprava o povabilu članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občine Logatec na predstavitev kandidatov Svetu Knjižnice Logatec. Glede na
deljena mnenja, je Janez Ovsec predlagal sklep.

Predlog sklepa 3/2: Na predstavitev kandidatov Svetu Knjižnice Logatec se povabi člane
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Logatec.

Sklep z glasovanjem ni bil sprejet in potrjen, na zahtevo Janeza Ovsca se poimensko navede
izrek o sprejetju in potrditvi sklepa. Janez Ovsec je glasoval za, Puntar Martina in Petra Rok sta
glasovali proti, Menard Tina in Rupnik Darja sta se glasovanja vzdržali.

Ad4/ Razprave ni bilo.

Predsedujoča Petra Rok se je prisotnim zahvalila za udeležbo in tvorno sodelovanje in ob 18.30
zaključila sejo.

Zapisal: Jan Mihevc Predsednica Sveta Knjižnice Logatec
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