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ZAPISNIK 
 

14. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi, 
z dne 18. 12. 2018 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi 

 
 
 
Prisotni: Aleksander Golob, Helena Gosak, Andreja Gros, Ivanka Kus, Slavica Potnik, Tanja Repnik 
Opravičeno odsotni: Aleksander Ambrož, Franc Glazer, Ana Hudernik, Petra Prohart Tomažič  
 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;  
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;  
3. Imenovanje nadomestne članice v svet zavoda;  
4. Kratko vsebinsko poročilo o delovanju knjižnice v letu 2018;  
5. Program dejavnosti in predstavitev finančnega načrta za leto 2019;  
6. Sprejetje poslovnika in cenika za leto 2019;  
7. Predstavitev poteka spreminjanja Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi in seznanitev 

s predlaganimi spremembami;  
8. Napoved volitev v svet zavoda;  
9. Razno.  

 
 
 
K 1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti  
Ker je predsednica sveta Petra Prohart Tomažič odsotna, prav tako je odsoten podpredsednik Franc 
Glazer, prevzame vodenje seje ga. Ivanka Kus. Pozdravi navzoče in ugotovi sklepčnost članov za sejo. 
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 13. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi  
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep: 
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 13. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 02. 07. 2018.  
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K 3. 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 Andrejo Gros kot predstavnico zaposlenih.  
 
Člani Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi so seznanjeni z novo sestavo sveta. 
 
 
 
K 4. Kratko vsebinsko poročilo o delovanju knjižnice v letu 2018  
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je na kratko predstavila delo knjižnice v letu 2018, izpostavila je:  
V letu 2018 so bile v knjižnici nekatere kadrovske spremembe. Za nakup knjižničnega gradiva se 
sredstva ministrstva za kulturo in pogodbene vrednosti z občin redno nakazujejo. Strokovno delo v 
knjižnici je potekalo tekoče. Opravili smo selitev matične knjižnice v Radljah v nove prostore. Odpiralni 
časki krajevnih knjižnic so bili vse leto nespremenjeni. Obisk in izposoja sta se po selitvi nekoliko 
povečali, nato se je umirilo. Prireditev je bilo nekoliko manj, naše redne dejavnosti smo tekoče izvajali. 
Finančno leto zaključujemo pozitivno.  
 
Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilo dosedanjega dela knjižnice za letošnje leto.  
 
 
K 5. Program dejavnosti in predstavitev finančnega načrta za leto 2019  
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je predstavila program dejavnosti za leto 2019. Pri kadrih je v letu 
2019 načrtovana nova zaposlitev, prav tako bodo kadrovske spremembe pri plačilnih razredih na 
podlagi dogovora med vlado in sindikati. Za nabavo knjižničnega gradiva se načrtuje enako sredstev kot 
v preteklem letu. Odpiralni časi knjižnic ostajajo enaki, prav tako počitniški odpiralni časi, sprememba je 
samo za 24. 12. in 31. 12., ko bodo knjižnice odprte od 9-12. Pri članih knjižnice bi želeli, da bi bilo več 
kot 18% včlanjenih prebivalcev, saj menimo, da so stroški za člane in uporabnike knjižnice nizki. Obisk 
in izposojo se bomo trudili obdržati enako kot preteklo leto, prireditve in druge dejavnosti bomo izvajali 
tako, kot smo doslej. Pravljične ure smo prestavili na dopoldanski čas, ko jih po dogovoru obiskujejo 
skupine iz vrtcev, v Radljah pa je pravljična ura ob sobotah dopoldne. Mesečno so ob sobotah tudi 
strokovna predavanja za starše. V finančnem načrtu se bo po preselitvi knjižnice v Radljah v nove 
prostore spremenilo tudi financiranje za skupne prostore knjižnice s strani občin.  
 
SKLEP: Sprejme se Program dejavnosti Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2019 (Program je v prilogi). 
 
 
 
K 6. Sprejetje poslovnika in cenika za leto 2019  
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je povedala, da je v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja 
knjižnice potrebno vnesti nekatere popravke, ki so vezani na nove prostore knjižnice v Radljah:  

1) Na strani 3 se spremeni 10. člen;  
- spremeni se 9. alineja tako, da se doda: »ali kadar vstop živalim zaradi izvajanja dejavnosti 

dovoli knjižničar«, 
- 1. alineja se razdruži tako, da nastaneta dve alineji: 10.: »v prostorih knjižnice ne kadijo« in 11.: 

»v prostorih knjižnice ne uživajo hrane in pijače, razen kadar in kjer to dovolijo knjižničarji«. 
V Ceniku za leto 2019 ostajajo cene enake, vključi se dodatna dejavnost: tisk na A3 črno-belo in 
barvno, hkrati se uskladijo cene tiskov (A4 čb 0,10€; A3 čb 0,20€; A4 b 0,40€; A3 b 0,80€). 
 
SKLEP: Potrdijo se Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Radlje ob Dravi s predlaganimi 
spremembami, poslovnik in cenik za leto 2019. Začetek veljave je 1. 1. 2019. (Povzetek poslovnika, 
Cenik in odpiralni časi so v prilogi).  
 



 
 
K 7. Predstavitev poteka spreminjanja Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi in seznanitev s 
predlaganimi spremembami  
Odlok o ustanovitvi Knjižnice Radlje je bil sprejet v letu 2003 s strani vseh petih občin ustanoviteljic. 
Zaradi spremembe sedeža knjižnice je potrebno to v odloku spremeniti. Prav tako so s strani knjižnice 
nekateri predlogi, ki bi jih bilo potrebno uskladiti: spremembe sedežev ustanoviteljic; uskladitev šifer 
dejavnosti knjižnice po standardni klasifikaciji dejavnosti; določitev podrazredov dejavnosti v skladu s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD; sprememba pri imenovanju članov sveta knjižnice, pri čemer 
so po poteku mandatne dobe 5 let člani sveta lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani; pogoji 
imenovanja direktorja knjižnice ter uskladitev s pogoji, določenimi v 39. b členu Zakona o knjižničarstvu, 
glede roka za opravljanje strokovnega izpita za bibliotekarja.  
Spremembe in dopolnitve odloka so bile posredovane v obravnavo vsem občinam ustanoviteljicam ter 
predlagane za sprejem.  
 
Člani Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi so seznanjeni s spreminjanjem Odloka o ustanovitvi Knjižnice 
Radlje ob Dravi.  
 
 
 
K 8. Napoved volitev v svet zavoda  
Z 28. 02. 2019 se izteče mandat sedanjim članom Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi. Svet sestavljajo: 3 
predstavniki ustanoviteljev (Radlje, Vuzenica, Podvelka), 3 predstavniki uporabnikov (Radlje, Muta, 
Ribnica na Pohorju) in 3 predstavniki zaposlenih. Predstavnike ustanoviteljev in uporabnikov imenujejo 
občine, zaposleni izberejo svoje predstavnike na volitvah v knjižnici.  
 
SKLEP: Začnejo se aktivnosti za oblikovanje novega sveta zavoda. Pripravi se dopis o poteku mandata 
članom in se pozove občine, da do takrat imenujejo nove predstavnike v svet zavoda.  
 
 
 
K 9. Razno  

a) Na podlagi dogovora med sindikati in vlado o spremembah v plačnih razredih javnih 
uslužbencev je knjižnica s strani Združenja splošnih knjižnic prejela navodila za postopke pri 
oblikovanju Pravilnika o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Knjižnici Radlje ob Dravi. Za uveljavitev tega pravilnika je potrebna potrditev s strani 
sveta zavoda. V knjižnici se pripravi potrebna dokumentacija, nato se za januar predlaga 
korespondenčna seja.  

 
SKLEP: Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
Knjižnici Radlje ob Dravi se uskladi s korespondenčno sejo v januarju.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisala: Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi: 
Helena Gosak Petra Prohart Tomažič 
 


