KNJIŽNICA Radlje ob Dravi
Koroška cesta 61a
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 888 04 04
Fax: 02 888 04 03
e-pošta: knjiznicardl@r-dr.sik.si
spletni naslov: www.knjiznica-radlje.si

ZAPISNIK
4. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi,
z dne 11.09.2014 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi
Prisotni: Franc Glazer, Helena Gosak, Ivanka Kus, Marija Marksel, Danica Planinšič, Marija Poglajen,
Slavica Potnik, Petra Prohart Tomažič
Odsotni: Aleksander Ambrož, Ana Hudernik
DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;
3. Pregled in preučitev prispelih prijav za direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi;
4. Obravnava Strateškega načrta Knjižnice Radlje ob Dravi v obdobju 2015-2019;
5. 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 3. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 21.8.2014.
K 3. Pregled in preučitev prispelih prijav za direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi
Razpis za direktorja knjižnice je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 64/2014 dne 29.8.2014. Na
razpisano delovno mesto direktorja je prispela ena vloga, gospe Slavice Potnik. Prispela je pravočasno
(na pošti je bila oddana 05.09.2014 ob 17.42), na naslov Knjižnice Radlje, z oznako »Ne odpiraj – javni
razpis«. Kuverta je bila original zaprta, na seji sveta jo je odprla predsednica sveta ga. Petra Prohart
Tomažič in prebrala vsebino. Vloga je, poleg prijave na razpis in življenjepisa, zajemala vsa dokazila o
izpolnjevanju pogojev. Priložen je bil tudi program nadaljnjega razvoja knjižnice in njenih enot.

Svet je ugotovil, da kandidatka izpolnjuje vse razpisane pogoje in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Na razpis za direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi, objavljenem v Uradnem listu št. 64/2014 dne
29.08.2014, je v zakonitem roku prispela ena pisna prijava, gospe Slavice Potnik, ki izpolnjuje vse
razpisane pogoje. Zato svet zavoda predlaga, da se pred imenovanjem direktorice pridobi soglasje
občin ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev.
K 4. Obravnava Strateškega načrta Knjižnice Radlje ob Dravi v obdobju 2015-2019
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je člane sveta seznanila z nastajanjem strateškega načrta knjižnice
za prihodnjih pet let, predpisuje ga novela ZUJIK-a. Dokončanemu strateškemu načrtu je potrebno
pridobiti predhodno mnenje občin, nato pa ga svet zavoda odobri. Direktorica ga pripravlja na podlagi
obstoječega stanja in vključuje načrte knjižnice za naprej. Strateški načrt bodo obravnavali strokovni
delavci knjižnice na svojem sestanku. Direktorica je pozvala člane sveta k sodelovanju pri nastajanju
strateškega načrta, zato jim ga bo poslala po e-pošti, da ga pregledajo in ji sporočijo pripombe.
K 5. Razno
a) Izobraževanje svetnikov
Na prejšnji seji smo obravnavali predvideno usposabljanje svetnikov javnih zavodov na področju kulture,
direktorica Slavica Potnik je mnenje sveta sporočila predsednici Združenja splošnih knjižnic, ta pa
naprej ministrstvu za kulturo (člani sveta so bili o tem že seznanjeni po e-pošti). Dne 1.9.2014 je bilo z
ministrstva poslano sporočilo z naslednjim odgovorom:
"Usposabljanja bodo zajemala teme kot izhaja iz 8. člena Pravilnika o usposabljanju članov sveta
javnih zavodov na področju kulture v RS, ob prvih usposabljanjih pa se predvidevajo splošne vsebine
s področja kulture za vse javne zavode. Ministrstvo za kulturo bo ob pripravi prve novele ZUJIK-a,
razmislilo o dilemi glede vsakoletne dolžnosti usposabljanja. Namen in cilj usposabljanja je nuditi
članom sveta javnih zavodov dovolj informacij za boljše in učinkovitejše opravljanje odgovornega
dela."

Na spletni strani ministrstva je bilo v prvem tednu septembra objavljeno sporočilo o terminih in lokacijah
usposabljanja v novembru in decembru ter prijavnica. Člani sveta so o temi razpravljali.
Seja je bila zaključena ob 19.50.
Zapisala:
Helena Gosak

Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi:
Petra Prohart Tomažič

