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ZAPISNIK
I 0. seje Sveta zavoda Medobdinska splo5na knjiZni ca Zalec, ki je bila v sredo,

26. maja 2021, ob 18. uri v Medobdinski splo5ni knjiZnici Zalec

Navzoii ilani: Valerija Jerman, Bojan Uranjek, Alja Bratu5a, Lea Uranko, Vida Stingl,
Nejc Sporin

Odsotni: Marta Vehovar
Ostali navzoii: Nina Trbov5ek, strokovna sodelavka V

Predsednica sveta javnega zavoda Medobdinska sploSna knjiZnica i,alec Y alenja Jerman je
ugotovila, da se je od sedmih dlanov Svetajavnega zavoda Medobdinska sploSna knjiZn ica Zalec
seje udeleZilo Sest dlanov, zato je bila sklepdnost zagotovljena.

Dnevni red:

l. Ugotovitev sklepinosti in sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje

3. Pregled prijav, ki so prispele na razpis za direktorja (m/i) Medobiinske sploSne

knjEnice Zatec
4. Razno

ilani Sveta javn ega zavoda Medobdinska sploSna knjiZnica Zalec so potrdili predlagan dnemi
red in sprejeli naslednji

SKLEP: Ugotovi se, da je seja sklepina, in da ilani Sveta javnega zavoda Medobiinska
sploSna knjiini ca L,alec na predlagani dnevni red nimajo pripomb.

K toiki 2:
Predsednica sveta zavoda Valerija Jerman je prebrala sklepe 9. redne seje, zapisnik je bil
priloZen vabilu na sejo.

SKLEP: dlani sveta zavoda Medotriinska splo5na knjiinica Zatec dajejo soglasje k
zapisniku 9. redne seje, ki je bila 12. maja 2021.



K toiki 3

Svet zavoda Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec soglasno ugotavlja, da je na razpis za

direktorja ftill) zavoda Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec prispela ena prijava, to je prijava
dosedanje direktorice Jolan de l,elezntk. Prijavo so dlani sveta zavoda pregledali in ugotovili, da
je prijava prispela pravodasno, daje popolna in da kandidatka izpolnjuje vse v razpisu navedene

pogoje.

Po pregledu prijave in predstavitvi programa dela je predsednica sveta zavoda Valerija Jerman

dlane sveta zavoda Medobdinska sploSna knjiZnica Zalec povabila h glasovanju. ilani sveta

zavoda so soglasno predlagali kandidatko Jolando i,eleznik za direktorico knjiZnice.

Po glasovanjuje predsednica sveta zavoda Medobdinska sploSna knj iillica Zalec Y alerij a Jerman

ugotovila, da vsi dlani soglasno izberejo kandidatko Jolando Zeleznik za direktorico
Medobdinske sploSne knjiZnice Zalec.

SKLEP: ilani sveta zavoda MedobEinska sptoSna knjiZnica Zalec ugotavljajo, da je na

razpis za direktorja (mll) zavoda Medobiinska splo5na knjiin ica Lalec prispela ena

prijava. To je prijava Jolande Zeleznik.

SKLEP: ilani sveta zavoda Medobiinska splo5na knjEnica i,alec tgotavljajo, da
kandidatka Jolanda Zeleznik izpolnjuje vs e u razpisa zahtevane pogoje.

SKLEP: Na podlagi pregleda vloge in predstavitve razvojnega programa in dosedanjih
izkuSenj pri delu so ilani sveta soglasno izbrali kandidatko Jolan do Leleznikza direktorico
Medobiinske splo5ne knjEni ce Lalec.

SKLEP: Svet zavoda zaprosi obiine ustanoviteljice Medobtinske sploSne knjiini ce Lalec
za soglasje k imenovanju Jolande Leleznik za direktorico Medobiinske splo5ne knjiinice
Lalec po predhodnem mnenju strokovnega sveta Medobiinske splo5ne knjEnice Lalec in
mnenju zaposlenih v zavodu Medobiinska splo5na knjiZni ca Lalec.

Seja je bila zakljudena ob 18.50.

Zapisala Nina Trbov5ek Valerija Jerman, predsednica sveta
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