Knjižnica Radlje ob Dravi
Koroška cesta 61a
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 888 04 04
e-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si

ZAPISNIK
2. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi,
z dne 1.4.2014 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi
Prisotni: Aleksander Ambrož, Franc Glazer, Helena Gosak, Ana Hudernik, Ivanka
Kus, Marija Marksel, Danica Planinšič, Marija Poglajen, Slavica Potnik, Petra
Prohart Tomažič
Odsotni: /

DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;
3. Imenovanje predsednika, podpredsednika in zapisnikarja sveta zavoda;
4. Program dejavnosti v letu 2014 in kratek pregled veljavnih aktov Knjižnice
Radlje ob Dravi;
5. Razno.
K 1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti
Članica sveta Helena Gosak je pozdravila navzoče in ugotovila sklepčnost članov za
sejo, saj so bili prisotni vsi člani sveta. Prebrala je predlagani dnevni red, na katerega
prisotni niso imeli pripomb. Sprejeta sta bila naslednja dva sklepa:
SKLEP: Svet je sklepčen in lahko zakonito sklepa.
SKLEP: Predlagani dnevni red je soglasno potrjen.
K 2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 28.2.2014.

K 3. Imenovanje predsednika, podpredsednika in zapisnikarja sveta zavoda
Ob prisotnosti vseh devetih članov sveta so se izoblikovali predlogi za predsednika,
podpredsednika in zapisnikarja sveta: Petra Prohart Tomažič, Franc Glazer, Helena
Gosak. Predlagani so se z zadolžitvami strinjali, sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Za predsednico Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi je izvoljena Petra Prohart
Tomažič, za podpredsednika Franc Glazer, za zapisnikarko Helena Gosak.

K 4. Program dejavnosti v letu 2014 in kratek pregled veljavnih aktov Knjižnice Radlje
ob Dravi
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je povedala, da je bil program dejavnosti knjižnice
za leto 2014 sprejet na seji sveta v decembru. Do zdaj so znani proračuni vseh občin
ustanoviteljic kot tudi rezultati razpisa na ministrstvu za kulturo za nabavo
knjižničnega gradiva. Glede na sprejet program so bila odobrena nižja sredstva kot
načrtovano, vendar se bomo v knjižnici kljub temu trudili čim bolje izvesti naše
dejavnosti:
- Nabava gradiva: od načrtovanih 66.600€ so odobrena sredstva v višini okoli
47.000€ (z občin 30.300-enako kot lani, z ministrstva pa le slabih 17.000-kriteriji so
število prebivalcev, organizacijske enote knjižnice ter demografsko razseljeno
območje), če bo možno, predvidevamo še 3.000€ iz lastnih sredstev. Glede na
povprečno ceno knjige 20€ bomo kupili manj izvodov gradiva. Nismo vključeni v
sistem elektronskih knjig Biblos (lani v polovici leta le 52 izposoj).
- Materialni stroški: od 77.000€ predlaganih le 66.000€ odobrenih.
- Odpiralni čas, obisk, izposoja, prireditve: poskušamo obdržati enako kot lani.
- Modernizacija: sredstev za nakup opreme s strani občin ni odobrenih. Po popisu
IKT opreme v naših knjižnicah je skupaj 38 računalnikov, vendar jih je bilo 27
nabavljenih leta 2009 ali prej. Zamenjati je nujno vsaj štiri računalnike.
Aleksandra Ambroža je zanimalo, kako občine plačujejo svoje obveznosti. Direktorica
in računovodkinja sta odgovorili, da se mesečno na občine pošiljajo zahtevki in da so
nakazila s strani občin redna.
Selitev Knjižnice Radlje v prostore Time: direktorica knjižnice Slavica Potnik in
predstavnica Občine Radlje Ivanka Kus sta navedli nekaj dejstev v zvezi s selitvijo
knjižnice: Občina Radlje je kupila stavbo Time skupaj z vsemi pripadajočimi
parkirnimi prostori. Knjižnica naj bi se nahajala v prvem nadstropju in mansardi.
Natančne razporeditve prostorov še ni, prostor pa bo nekoliko večji kot sedanji. Tukaj
nam manjka prostor, ki bi bil namenjen najstnikom, tiha čitalnica z mirnimi kotički za
študij ter večji prostor za zaposlene. Plačevanje s strani občin je urejeno tako, da so
odmerjeni skupni prostori v Knjižnici Radlje in se pripadajoči obratovalni stroški delijo
na vseh pet občin, ostale plača občina Radlje. Najemnino plača občina Radlje v
celoti.

K 5. Razno
a) Člani sveta so se dogovorili, da se vabila, zapisniki ter drugi dokumenti članom
pošiljajo po elektronski pošti, natisne pa se samo en izvod za arhiv.
b) Članica sveta Helena Gosak kot predstavnica zaposlenih v knjižnici je povedala,
da se v decembru izteče petletni mandat direktorici, zato je naslednja seja sveta
predvidena za konec avgusta ali začetek septembra, oziroma vsaj pred 14.9.2014.
Dogovorjeno je, da se po predhodnem dogovoru s predsednico sveta okoli 20.
avgusta člane po e-pošti obvesti o predlaganem datumu za sejo.

c) Član sveta Franc Glazer se je zanimal, če je bila do sedaj praksa, da je bila seja
sveta tudi v kateri drugi knjižnici. Tako bi namreč lahko svetniki spoznali še vse
naše krajevne knjižnice. Do sedaj so bile seje vedno v Knjižnici Radlje, po
dogovoru lahko v bodoče skličemo seje tudi v naših krajevnih knjižnicah.
d) Na predlog Slavice Potnik se je vsak član sveta na kratko predstavil.
Seja je bila zaključena ob 20.00.

Zapisala:
Helena Gosak

Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi:
Petra Prohart Tomažič

