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ZAPISNIK 
 

15. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi, 
z dne 27. 2. 2019 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi 

 
 
 
Prisotni: Franc Glazer, Helena Gosak, Andreja Gros, Slavica Potnik, Petra Prohart Tomažič, Tanja 

Repnik, Nevenka Kutin, Tone Kvasnik  
Odsotni: Aleksander Ambrož, Aleksander Golob, Ana Hudernik, Ivanka Kus, Marija Hrastnik 
 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;  
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje in 2. korespondenčne seje Sveta Knjižnice 

Radlje ob Dravi;  
3. Letno poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2018;  
4. Ocena uspešnosti direktorice v letu 2018;  
5. Konstituiranje novega sveta zavoda;  
6. Razno.  

 
 
 
K 1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti  
Predsednica sveta Petra Prohart Tomažič je pozdravila navzoče in ugotovila sklepčnost članov za sejo, 
saj je bilo prisotnih pet članov sveta. 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 14. redne seje in 2. korespondenčne seje Sveta Knjižnice Radlje ob 
Dravi  
Pri pregledu zapisnikov prejšnjih sej ni bilo pripomb in sprejeta sta bila naslednji sklepa: 
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 18. 12. 2018.  
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 16. 1. 2019.  
 
 
K 3. Letno poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2018 
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a) Poslovno in finančno poročilo je podala direktorica Slavica Potnik. Predstavila je povzetek 
poročila s poudarkom na doseženih ciljih in rezultatih. V zbirko knjižničnega gradiva je bilo v 
letu 2018 nekoliko manj prirasta gradiva kot leto prej, povprečna cena za gradivo se je zvišala. 
Naša zbirka je razpršena po vseh oddelkih, zato je kot celotna zbirka tudi manj aktualna. Vse to 
ima vpliv na parametre, po katerih merimo našo učinkovitost: obisk za namen izposoje je ostal 
na enaki ravni kot leto prej, je pa različno po oddelkih; izposoja knjižničnega gradiva pa se je v 
vseh oddelkih znižala. V zbirki elektronskih knjig ponujamo ob koncu leta 391 naslovov knjig v 
slovenskem jeziku. V letu 2018 smo imeli 2801 aktivnega člana knjižnice. Odpiralni časi knjižnic 
so bili enaki kot leto prej, osredja knjižnica v Radljah je bila zaprta zaradi selitve 400 ur, 
krajevna knjižnica na Muti pa zaradi obnovitvenih del 4 dni. Kulturnih in drugih dejavnosti je bilo 
nekoliko manj kot v letu 2017, vse redne dejavnosti smo izvajali tekoče. Pri pravljičnih urah je 
bila uvedena sprememba, in sicer so se premaknile na dopoldanski čas, ko v vseh krajevnih 
knjižnicah potekajo v dogovoru z vrtci. V Radljah pa je pravljična ura v soboto dopoldne. 
Uvedena je bila nova dejavnost za spodbujanje branja pri mladih, to je knjižničarski vajenec, ki 
poteka v sodelovanju z osnovno šolo. Učenci sedmih in osmih razredov berejo in za nagrado 
obiščejo knjižnico. Pri dejavnostih za spodbujanje branja za odrasle so nova bralna srečanja v 
Radljah. Zaposlenih v knjižnici je bilo enako kot prejšnje leto, imeli smo še dve sodelavki po 
programu javnih del. Prvič je v lanskem letu sodelovala večja skupina prostovoljcev, ki so 
opravili 367 ur prostovoljskega dela, zlasti ob selitvi knjižnice. Redno smo opravljali vsa 
strokovna dela v knjižnici. Prostori in oprema so v krajevnih knjižnicah ostali enaki, le v Radljah 
so se prostori povečali s selitvijo knjižnice. Opremo smo prav tako preselili obstoječo iz prejšnje 
knjižnice, le nekaj je je bilo potrebno dokupiti zaradi drugačne razporeditve. Na kratko je bilo 
predstavljeno še računovodsko poročilo.  

b) Poročilo inventurne komisije je podala Helena Gosak. Inventurna komisija ni ugotovila nobenih 
inventurnih razlik.  

 
SKLEP: Potrdi se Letno poročilo Knjižnice Radlje ob Dravi za leto 2018.  
 
 
K 4. Ocena uspešnosti direktorice v letu 2018 
 
Slavica Potnik je predstavila oceno 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 2018 je v prilogi. Redno delovno uspešnost direktorja za leto 2018 je obravnaval 
svet zavoda na 15. redni seji, 27. 2. 2019, 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 
2018 ocenjena s 56 odstotnimi točkami in podana ocena: odlično.  
 
 
K 5. Konstituiranje novega sveta zavoda  
 
Predsednica sveta je povedala, da dosedanjemu svetu poteče mandat in ker mora prvo sejo novega 
sveta zavoda sklicati prejšnji predsednik sveta, je nove člane povabila na to sejo. Predlaga, da se nov 
svet konstituira danes. Svet zavoda sestavljajo:  



- 3 predstavniki ustanoviteljev: imenujejo jih občine ustanoviteljice, in sicer smo prejeli sklep o 
imenovanju z občine Radlje (Ivana Kus), občine Podvelka (Marija Hrastnik), nismo pa še prejeli 
z občine Vuzenica, zato smatramo, da ostaja predstavnica Petra Prohart Tomažič.  

- 3 predstavniki uporabnikov: imenujejo jih občine ustanoviteljice, in sicer smo prejeli sklep o 
imenovanju z občine Radlje (Franc Glazer), občine Muta (Tone Kvasnik) in občine Ribnica na 
Pohorju (Nevenka Kutin).  

- 3 predstavniki zaposlenih: v Knjižnici Radlje ob Dravi so zaposleni na izvedenih volitvah izbrali 
svoje predstavnike v svet zavoda, Heleno Gosak, Andrejo Gros in Tanjo Repnik.  

Predsednica sveta predlaga konstituiranje novega sveta zavoda danes. Prisotni so: Petra Prohart 
Tomažič, Franc Glazer, Tone Kvasnik, Nevenka Kutin, Helena Gosak, Andreja Gros, Tanja Repnik. 
Odsotni: Ivana Kus, Marija Hrastnik. Naslednja seja se skliče v sredini aprila, ko se bo imenovalo 
predsednika, podpredsednika in zapisnikarja ter bodo predstavljene aktualne teme v zvezi s knjižnico. 
Prisotni so se s predlaganim strinjali in sprejeli sklep o konstituiranju novega sveta zavoda.  
 
SKLEP: Potrdi se Svet Knjižnice Radlje ob Dravi za mandat od 28. 2. 2019 do vključno 29. 2. 2024 v 
sestavi:  
 

a) Predstavniki ustanoviteljev: 
- Ivana KUS, Občina Radlje ob Dravi 
- Petra PROHART TOMAŽIČ, Občina Vuzenica 
- Marija HRASTNIK, Občina Podvelka 

 
b) Predstavniki uporabnikov: 
- Franc GLAZER, Občina Radlje ob Dravi 
- Tone KVASNIK, Občina Muta 
- Nevenka KUTIN, Občina Ribnica na Pohorju 

 
c) Predstavniki zaposlenih: 
- Helena GOSAK  
- Andreja GROS 
- Tanja REPNIK 

 
 
K 6. Razno  
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisala: Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi: 
Helena Gosak Petra Prohart Tomažič 
 


