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ZAPISNIK 
 

3. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi, 
z dne 21.8.2014 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi 

 
 
Prisotni: Franc Glazer, Helena Gosak, Ana Hudernik, Ivanka Kus, Marija Marksel, Danica Planinšič, 

Marija Poglajen, Slavica Potnik, Petra Prohart Tomažič 
Odsotni: Aleksander Ambrož 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi; 
3. Izobraževanje svetnikov – do sedaj znane informacije; 
4. Seznanitev s polletnim poročilom knjižnice; 
5. Razpis za direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi; 
6. Razno. 

 
 
K 1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti  
Predsednica sveta Petra Prohart Tomažič je pozdravila navzoče in ugotovila sklepčnost članov za sejo. 
Prebrala je predlagani dnevni red, na katerega prisotni niso imeli pripomb. Sprejeta sta bila naslednja 
sklepa: 
 
SKLEP: Svet je sklepčen in lahko zakonito sklepa. 
SKLEP: Predlagani dnevni red je soglasno potrjen. 
 
 
K 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi  
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 1.4.2014.  
 
 
K 3. Izobraževanje svetnikov – do sedaj znane informacije 
Člani sveta so na seji obravnavali problematiko v zvezi z izobraževanjem svetnikov, kot to določa 
Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (UL št. 
25/2014). Direktorica knjižnice Slavica Potnik je člane sveta seznanila z dopisom, ki ga je na ministrstvo 
za kulturo poslalo Združenje splošnih knjižnic in na katerega se pričakuje odgovor do septembra. Člani 
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sveta so po razpravi ugotovili, da bi bilo smiselno njihova opažanja in stališča poslati predsednici 
Združenja splošnih knjižnic za nadaljnjo komunikacijo z ministrstvom. Sprejeto je bilo naslednje  
 
MNENJE na podlagi obravnave v zvezi z izobraževanjem članov sveta javnih zavodov na 
področju kulture:  
1. Člani so zadovoljni, da Združenje splošnih knjižnic nastopa kot sogovornik z ministrstvom v tej 

zadevi. Na zadnji seji 21.8.2014 so pregledali dopis, ki je bil s strani združenja poslan na ministrstvo 
in ugotovili, da so v njem zajeta vsa vprašanja, ki so si jih postavljali tudi sami. Upajo, da bodo 
odgovori jasni in bolj dorečeni kot sam pravilnik. 

2. Iz razprave na temo izobraževanja so člani sveta zavoda povzeli in izpostavili: 
- kot ključno vsebino izobraževanja: člani sveta želijo pridobiti nova znanja, vendar na področju, ki 

ureja knjižničarsko dejavnost, ne pa dejavnost kulturnih zavodov nasploh. Če je v 5. členu pravilnika 
zapisano: »(2) Usposabljanje se lahko organizira po področjih kulturnih dejavnosti«, to nikakor ne 
pomeni, da bodo člani sveta res pridobivali znanje na področju, ki ga zastopajo. 

- dilemo o potrebnosti usposabljanja vsako leto – spet ključna vsebina: se bo vsebina vsako leto 
ponavljala? Kaj bodo udeleženci v petih usposabljanjih tekom enega mandata dejansko pridobili, če 
upoštevamo, da so občine ustanoviteljice imenovale v svet zavoda tudi sicer dejavne in zavzete 
osebe, ki so svojo angažiranost na kulturnem področju praviloma že kdaj prej izkazale. 

- vprašanje stroškov, ki so povezani z izobraževanjem: knjižnica ni predvidela tovrstnih stroškov, prav 
tako bo ob vsakoletnem manjšanju sredstev težko dosegla razumevanje na strani ustanoviteljev. 
Najverjetneje bo knjižnica iz že tako skromnih sredstev, namenjenih za izobraževanje strokovnih 
delavcev, morala pokrivati tudi stroške, povezane s tem usposabljanjem. 

- nedorečenost pravilnika nasploh ter namena in cilja te zakonske določbe, če upoštevamo dejstvo, 
da je vsa zakonodaja javno objavljena in prosto dostopna, praviloma tudi zbrana na spletnih straneh 
splošnih knjižnic. Pri poznavanju področja je po mnenju članov sveta ključna motivacija na njihovi 
strani ter motivacija vodstva zavoda, da jim vsebine približa. Če te motivacije ni, nobeno 
usposabljanje ne koristi. 

 
 
K 4. Seznanitev s polletnim poročilom knjižnice 
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je predstavila polletno poročilo o finančnem poslovanju Knjižnice 
Radlje ob Dravi, poročilo je bilo poslano občinam na enotnem obrazcu za vse javne zavode in prikazuje 
stanje po denarnem toku na dan 30.6.2014. Poslovanje knjižnice poteka v skladu s sprejetimi finančnimi 
načrti in pogodbami o financiranju knjižnice, tako s strani občin ustanoviteljic in kot s strani države. Člani 
sveta so bili s poročilom seznanjeni in nanj niso imeli pripomb.  
 
 
K 5. Razpis za direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi  
V mesecu decembru se izteče petletni mandat direktorici knjižice, zato je potrebno vsaj tri mesece prej 
razpisati delovno mesto direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi. Tako zakonodaja kot notranji akti knjižnice 
se v zadnjih letih niso spremenili, zato je bila predlagana že pripravljena oblika razpisa sprejeta. Razpis 
bo objavljen v Uradnem listu RS, po poteku roka za prijavo bo predvidoma za 11.9.2014 sklicana 
naslednja seja, na kateri se bodo odpirale prispele prijave. Kot je praksa v javnih zavodih, bo tudi na 
spletni strani knjižnice objavljena povezava na aktualni razpis. Sprejeti so naslednji sklepi:  
 
SKLEP: Razpiše se delovno mesto direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi z naslednjim besedilom:  
 
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi, na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (ULRS št. 87, 2001) in 21. 
ter 22. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 21, 2003), 
razpisuje delovno mesto direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi. 



Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom, poleg tega pa tudi 
naslednje pogoje: 
- končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, 
- opravljen strokovni izpit za bibliotekarja oz. ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let, 
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih v javnih zavodih za negospodarsko 

dejavnost, 
- ima organizacijske sposobnosti, pasivno znanje tujega jezika in obvlada osnove računalništva, kar 

dokazuje v skladu s 16. členom Statuta Knjižnice Radlje ob Dravi. 
K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvoja knjižnice in njenih enot. 
Direktor bo imenovan za mandatno dobo petih let. Rok za prijavo je osem dni po objavi razpisa. Prijave 
z dokazili pošljite na naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi. 
Ovojnice je potrebno opremiti z oznako »Ne odpiraj-javni razpis«. 
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi 
 
SKLEP: Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
SKLEP: Naslednja seja Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi bo 11.9.2014 ob 18.30 uri. 
 
 
K 6. Razno  
Člani sveta niso imeli pripomb in predlogov.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20.  
 
 
Zapisala: Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi: 
Helena Gosak Petra Prohart Tomažič 
 


