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
7. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi,
z dne 8. 12. 2015 ob 19. uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi
Prisotni: Franc Glazer, Helena Gosak, Ivanka Kus, Marija Marksel, Danica Planinšič, Slavica Potnik,
Petra Prohart Tomažič
Odsotni: Aleksander Ambrož, Aleksander Golob, Ana Hudernik
DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi;
3. Kratko vsebinsko poročilo o delovanju knjižnice v letu 2015;
4. Program dejavnosti in predstavitev finančnega načrta za leto 2016;
5. Sprejetje poslovnika in cenika za leto 2016;
6. 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 6. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. seje Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi z dne 26. 2. 2015.
K 3. Kratko vsebinsko poročilo o delovanju knjižnice v letu 2015
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je na kratko predstavila delo knjižnice v letu 2015, izpostavila je:
- Kadrovska struktura se ni spremenila od leta 2006, po programu javnih del v letu 2015 nismo imeli
delavca.
- Nakup knjižničnega gradiva: v avgustu smo vse knjižnice z ministrstva prejele 1.200,00 € za namen
Biblos-a, od septembra je bila knjižnica spet vključena, vendar le osnovni paket.

-

Bukvice za vsakogar: novost v tem letu, knjige za simbolični prispevek, so se dobro prijele.
Strokovna obdelava gradiva: prehod na novejšo verzijo COBISS3.
Obisk in izposoja: podobno kot prejšnje leto.
Prireditve: prva novost je bralni projekt za predšolske otroke Sovica na počitnicah, Sovica v
decembru; druga novost je Knjižne mišice v sklopu projekta Mladi, povabljeni v koroške knjižnice.
Modernizacija: dva računalnika za uporabnike v Knjižnici Podvelka in računalnik s tiskalnikom in
ročnim čitalcem za izposojo v knjižnici Podvelka, nabava novih tiskalnikov za izposojo na vseh
oddelkih za namen davčnih blagajn.
Finančni načrt: financiranje poteka po pogodbah občin.

K 4. Program dejavnosti in predstavitev finančnega načrta za leto 2016
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je predstavila program dejavnosti za leto 2016, izpostavila je:
- Zaposleni: enako število kot v letu 2015, načrtujemo dve osebi po programu javnih del.
- Prireditve: nadaljujemo z novostma Sovica in Knjižne mišice.
- Modernizacija: prenova spletne strani, nadgradnja računovodskega programa za elektronsko
hrambo dokumentov.
- Članarine: ostanejo enake, zamudnina se poenoti za vse gradivo na 0,15 € (do zdaj je bila za DVDje 0,50 €).
- Odpiralni čas: posebnost v Vuzenici v času šolskih počitnic – knjižnica odprta tudi v ponedeljek od
11. do 15. ure (in ne popoldan); počitniški odpiralni čas v juliju in avgustu enako kot v letu 2015;
posebnosti – v soboto, 2. 1. 2015, bo knjižnica zaprta, v soboto, 24. 12. 2016, in v soboto, 31. 12.
2016, bo knjižnica odprta od 9. do 12. ure.
SKLEP: Potrdi se Program dejavnosti Knjižnice Radlje ob Dravi v letu 2016 v predlagani obliki (Program
je v prilogi).
K 5. Sprejetje poslovnika in cenika za leto 2016
Direktorica knjižnice Slavica Potnik je predstavila poslovnik za leto 2016, v katerega so vključene
predlagane spremembe pri odpiralnih časih iz programa dejavnosti. Cenik za leto 2016 se ni spremenil
od preteklega leta, razen poenotenje zamudnine za gradivo katerekoli vrste na 0,15 € na dan.
SKLEP: Potrdita se poslovnik in cenik za leto 2016 z začetkom veljave od 1. 1. 2016 (Povzetek
poslovnika in Cenik sta v prilogi).
K 6. Razno
Člani Sveta knjižnice so povedali, da so že pridobili ali so v fazi pridobivanja potrdila o uspešnem
izobraževanju…
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Helena Gosak

Predsednica Sveta Knjižnice Radlje ob Dravi:
Petra Prohart Tomažič

