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ZAPISNIK 
 

13. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi, 
z dne 02. 07. 2018 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi 

 
 
Prisotni: Franc Glazer, Aleksander Golob, Aleksander Ambrož, Ana Hudernik, Danica Planinšič, Tanja 

Repnik, Slavica Potnik, Helena Gosak 
Opravičeno odsotni: Petra Prohart Tomažič, Ivanka Kus 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;  
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;  
3. Seznanitev članov sveta zavoda o kadrovskih spremembah;   
4. Imenovanje nadomestne članice v svet zavoda;   
5. Obravnava in sprejetje Pravilnika o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi;  
6. Podpis aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi št. 41;  
7. Sprememba sedeža Knjižnice Radlje ob Dravi zaradi preselitve v nove prostore;  
8. Razno.  

 
 
K 1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti  
Ker je predsednica sveta Petra Prohart Tomažič odsotna, prevzame vodenje seje podpredsednik Franc 
Glazer. Pozdravi navzoče in ugotovi sklepčnost članov za sejo, saj je prisotnih 7 članov sveta. Prebere 
predlagani dnevni red, sprejmeta se naslednja sklepa:  
 
SKLEP: Svet je sklepčen in lahko zakonito sklepa. 
SKLEP: Predlagani dnevni red je soglasno potrjen. 
 
 
K 2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi  
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 07. 03. 2018.  
 
 
K 3. Seznanitev članov sveta zavoda o kadrovskih spremembah 
Direktorica knjižnice pove, da je bila s 1. 6. 2018 prekinitev pogodbe o zaposlitvi. V času selitve smo 
delo prerazporedili, tako da je potekalo nemoteno. Nato je bil na spletni strani Zavoda za zaposlovanje 
objavljen razpis za delovno mesto knjižničar. Postopek še teče.  
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Svet Knjižnice Radlje ob Dravi je seznanjen s kadrovskimi spremembami v Knjižnici Radlje ob Dravi.  
 
 
K 4. Imenovanje nadomestne članice v svet zavoda   
Predstavnica zaposlenih Helena Gosak pove, da so zaposleni na sestanku imenovali nadomestno 
članico v svet zavoda Knjižnice Radlje ob Dravi Tanjo Repnik kot predstavnico zaposlenih.  
Člani Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi so seznanjeni z novo sestavo, ta se objavi na spletni strani 
knjižnice.  
 
 
K 5. Obravnava in sprejetje Pravilnika o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi;  
Na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter Sklepa o uvrstitvi direktorja v plačni razred 
je svet zavoda obravnaval predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi. Člani sveta niso imeli pripomb in sprejeli 
naslednji sklep: 
 
SKLEP: Svet Knjižnice Radlje ob Dravi podaja soglasje k sprejetju Pravilnika o spremembah Pravilnika 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi, ki opredeljuje 
spremembe zaradi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS 68/17).  
 
 
K 6. Podpis aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi št. 41  
Člani Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi so seznanjeni s podpisom Aneksa št. 1 k pogodbi o zaposlitvi št. 
41, ki jo podpišeta predsednica sveta Petra Prohart Tomažič in direktorica Slavica Potnik.  
 
 
K 7.  Sprememba sedeža Knjižnice Radlje ob Dravi zaradi preselitve v nove prostore;  
Knjižnica Radlje ob Dravi je svojo matično knjižnico preselila v nove prostore na Mariborsko cesto 6. 
Formalno se sprememba naslova še ureja. Občinam ustanoviteljicam se pošlje obvestilo o spremembi 
naslova.  
 
SKLEP: Svet Knjižnice Radlje ob Dravi je kot posledico preselitve v nove prostore potrdil spremembo 
naslova. Novi naslov Knjižnice Radlje ob Dravi se glasi Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi.  
 
 
K 8. Razno  
 

a) Na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je bila v Knjižnici Radlje ob Dravi imenovana 
pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Aleksandra Hladnik Pušnik.  

b) Videonadzora v novi knjižnici še ni, požarna in protivlomna zaščita se urejata.  
c) Podpredsednik sveta Franc Glazer čestita kolektivu knjižnice za veliko delo, ki so ga opravile pri 

selitvi, in želi uspešno delo naprej.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala: Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi: 
Helena Gosak Petra Prohart Tomažič 
 


