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
12. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi,
z dne 07. 03. 2017 ob 18.30 uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi

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

DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;
3. Letno poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2017;
4. Ocena uspešnosti direktorice v letu 2017;
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 11. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 11. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 19. 12. 2017.

K 3. Letno poročilo o delu Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2017

a) Poslovno in finančno poročilo je podala direktorica Slavica Potnik. Predstavila je povzetek
poročila s poudarkom na doseženih ciljih in rezultatih. Nabava knjižničnega gradiva je bila
podobno kot prejšnje leto (letni prirast gradiva je 2560 enot), e-knjig ponujamo ob koncu leta
skupno 350 naslovov, od tega je bilo 78 izposoj. Obisk in izposoja v knjižnici sta se skupno
zmanjšala za 7% in 8%, je različno po krajevnih knjižnicah. Podoben trend je zaslediti tudi v
ostalih knjižnicah po Sloveniji. Medknjižnična izposojo med koroškimi knjižnicami (je brezplačna
za naše člane) poteka. Odpiralni čas knjižnice je bil lani 10 ur več na teden aktivni člani in vpis
novih članov enako kot preteklo leto. Število kulturnih prireditev se je nekoliko zmanjšalo, tudi
obisk, bilo je več strokovnih predavanj, prireditve so pridobile na kvaliteti. Pri prostorih in opremi
ni bilo večjih sprememb. V finančnem poročilu ni bilo veliko odstopanj od prejšnjega leta.
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 2017 (Poročilo je v prilogi).

K 4. Ocena uspešnosti direktorice v letu 2017
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 2017 je v prilogi. Redno delovno uspešnost direktorja za leto
2017 je obravnaval svet zavoda na 12. redni seji, 07. 03. 2018, 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
2017 ocenjena z 49 odstotnimi točkami in podana ocena: zelo dobro.

K 5. Razno
Aleksandra Goloba je zanimalo, kateri mesec bo potekala selitev knjižnice in če bodo v zvezi s selitvijo
nastali dodatni stroški za vse občine ustanoviteljice. Selitev knjižnice se predvideva za letošnje leto,
stroški selitve so na matični občini.
Direktorica Slavica Potnik je seznanila člane sveta glede uredbe o napredovanju direktorjev, za kar je
knjižnica prejela potrjeno s strani občine Radlje, potrebna pa so soglasja še vseh ostalih občin.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Helena Gosak

Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi:
Petra Prohart Tomažič

