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
8. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi,
z dne 29. 02. 2016 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi

Prisotni: Petra Prohart Tomažič, Franc Glazer, Aleksander Golob, Marija Marksel, Danica Planinšič,
Slavica Potnik, Helena Gosak
Odsotni: Aleksander Ambrož, Ana Hudernik, Ivanka Kus

DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;
3. Letno poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2015;
4. Ocena uspešnosti direktorice v letu 2015;
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 7. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 08. 12. 2015.

K 3. Letno poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2015
a) Poslovno in finančno poročilo je podala direktorica Slavica Potnik.

b) Poročilo inventurne komisije je podala Helena Gosak. Inventurna komisija ni ugotovila nobenih
inventurnih razlik.
Po podanih poročilih se je razvila krajša razprava, predvsem glede zmanjšane izposoje gradiva in glede
zmanjšanega obiska. Člani sveta so se strinjali, da je knjižnica kljub temu s ponovno znižanimi sredstvi
za izvajanje letnega programa knjižnice in z manj kadri – brez javnih del, pravzaprav zelo dobro uspela
zadržati obisk, izposojo in članstvo na takšni ravni. Glede na ponudbo in »konkurenco« ponudnikov
prostočasnih dejavnosti je tudi po njihovih izkušnjah, saj so angažirani na različnih področjih (društva,
interesne dejavnosti in podobno), vedno težje pridobiti ljudi za branje ali ukvarjanje z različnimi
resnejšimi prostovoljnimi dejavnostmi. Zunanji člani sveta kot predstavniki občin in predstavniki
uporabnikov so pohvalili celoten kolektiv in uspešno delo knjižnice.
SKLEP: Potrdi se Letno poročilo Knjižnice Radlje ob Dravi za leto 2015 (Poročilo je v prilogi).

K 4. Ocena uspešnosti direktorice v letu 2015
Slavica Potnik je povedala, da je vsako leto potrebna ocena redne delovne uspešnosti direktorja. Ocena
je ugotovljena na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev
pravnih oseb javnega prava s področja kulture (UL RS 7/2009), podatki za vrednotenje po določenih
merilih so povzeti iz letnih poslovnih poročil knjižnice. Dokument Ugotavljanje redne delovne uspešnosti
direktorja knjižnice Radlje ob Dravi za leto 2015 je v prilogi. Redno delovno uspešnost direktorja za leto
2015 je obravnaval svet zavoda na 8. redni seji, 29. 02. 2016, in zavzel naslednji sklep:
SKLEP: Na osnovi meril o ugotavljanju redne delovne uspešnosti direktorja po Pravilniku o merilih za
ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (UL
RS 7/2009) in na podlagi 9. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UL RS
51/2008) svet zavoda zavzema sklep, da je redna delovna uspešnost direktorice Slavice Potnik za leto
2015 ocenjena s 70 odstotnimi točkami in podana ocena: odlično.

K 5. Razno
a) Petro Prohart Tomažič je glede na nedelovanje računalniškega programa v Knjižnici Vuzenica
že daljši čas zanimalo, kje je težava. Slavica Potnik je povedala, da je bil nabavljen nov
računalnik v letu 2014, posodobitve programov potekajo gladko, ni pa delovala internetna linija,
kar pa se ureja in je zdaj urejeno.
b) Petro Prohart Tomažič je zanimalo, kako daleč napreduje možna selitev Knjižnice Vuzenica v
druge prostore oz. kako poteka reševanje prostorskega problema. Slavica Potnik je povedala,
da se z Občino Vuzenica dogovarjajo in iščejo najprimernejšo rešitev.
c) Aleksander Golob je pohvalil delo knjižnice na področju prireditev. Sam pripravlja razstavo na
temo zgodovine Ožbalta, ki bo prinašala zgodovinski pregled kraja, delovanje pošte v kraju in
širše. Razstava nastaja za namen občinskega praznika poleti, v jesenskem času je ponudil
razstavo za naše krajevne knjižnice.
d) Slavica Potnik je člane sveta obvestila, da je knjižnica za letošnje leto pridobila dve mesti za
program javnih del, v mesecu marcu delavki pričneta z delom.

e) Člani sveta so se v prosti razpravi o javnem sektorju, spremembah in aktualnem dogajanju
dotaknili tudi teme izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost. Direktorica Slavica Potnik je
članom sveta povedala, da se ta dodatek v knjižnici razume, kot je predvideno in da se seveda
ne izplačuje.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Helena Gosak

Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi:
Petra Prohart Tomažič

