Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Torek, 11. 3. 2008, 17.00–18.45.
Navzoči: Katarina Bohinc, Božena Kolman Finžgar, Petra Kapus, Silva Kos, Eti
Kuhar, Urška Repinc, Jure Sinobad, Janez Stražišar in Jože Šifrer.
Odsotna: Vida Stare in Ciril Kraigher.
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1. –
31. 12.2007.
3. Zaključni račun 2007.
4. Obisk inšpektorjev – posledica zapisnikov inšpektorice svetnice za knjižnično
dejavnost – informacija.
5. Razno.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. Na zapisnik člani Knjižničnega sveta niso
imeli pripomb.
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1.
– 31. 12.2007. Knjižnica je v letu 2007 poslovala uspešno.
Gospoda Stražišarja je zanimalo, kdo so darovalci knjig. Direktorica mu je razložila,
da ljudje navadno podarijo knjige, ko jim zmanjka prostora v domači knjižnici
oziroma ob smrti svojcev. Otroške knjige podarijo, ko otroci zrastejo in se odselijo.
Knjižnični svet je poslovno poročilo soglasno sprejel.
3. Zaključni račun 2007. Predstavila ga je računovodkinja Eti Kuhar. V letu 2007
je imela knjižnica 906.247,94 evrov prihodkov in 877.187,24 evrov odhodkov. Razlika
prihodkov nad odhodki je bila 29.060,70 evrov. Ostanek je tako velik zaradi nerednega
plačevanja (Občina Gorje, rebalans 7.12.2007). Zaključni račun je bil soglasno sprejet.
4. Obisk inšpektorjev – posledica zapisnikov inšpektorice svetnice za
knjižnično dejavnost – informacija. Oktobra 2007 je vse enote Knjižnice A. T.
Linharta obiskala inšpektorica za knjižnično dejavnost. Vse pomanjkljivosti na katere
nas je opozorila, so odpravljene razen premajhni prostori knjižnic, na kar pa ne
moremo vplivati (neizvajanje domoznanske dejavnosti, premalo čitalniških mest,…) in
še nesprejet nov Akt o ustanovitvi (Občini Bled in Gorje še nista končali z delitveno
bilanco).
5. Razno. Občina Bohinj je najela kredit za odkup prostorov za novo knjižnico v
Bohinjski Bistrici. Pri prizadevanjih ima veliko zaslug tudi knjižničarka Metka Repinc.
V nove prostore naj bi se preselili do poletja z obstoječo opremo.

Občina Radovljica je razpisala razpis za izvajalca celotnega Kareja H. Celoten
Kare se bo gradil hkrati, gradnja naj bi se začela marca in naj bi trajala 24 mesecev.
21. februarja so vlomili v Knjižnico Lesce in odnesli denar, računalnike in
fotokopirni stroj. Za sredstva za nakup nove računalniške opreme bo knjižnica
kandidirala pri Ministrstvu za kulturo, za stroške, ki bodo povezani z varovanjem enot
Lesce in Radovljica, pa z rebalansom Občine Radovljica.
Knjižnični svet je soglasno potrdil višino povračila stroškov po Uredbi o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo (UL 140/06). Ti znašajo celo dnevnico (15,02 evra) in stroške kilometrine
(0,29 evra za prevoženi kilometer). Računovodkinja je članom sveta razložila, da se
znesek izplača enkrat letno in ga ni potrebno prijaviti v dohodnino.
Knjižnični svet je soglasno sprejel izobraževanje direktorice v letu 2008 in sicer
izobraževanja, ki so namenjena direktorjem, izobraževanja NUK-a, IZUM-a, drugih
knjižnic, izobraževanje s področja upravnih ureditev ter strokovno ekskurzijo v tujino.
Prav tako je sprejel izobraževanje s področja upravnega postopka.
Uspešnost direktorjev se meri po Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev s področja kulture. Upošteva se izpolnitev letnega programa
dela, finančnega načrta, infrastrukturnih razvojnih programov in pridobivanje
evropskih javnih sredstev. Knjižnični svet je soglasno potrdil delovno uspešnost
direktorice v višini 90% dveh osnovnih plač direktorice za dobo enega leta.
Zapisala: Silva Kos

Jože Šifrer, l. r.
predsednik Knjižničnega sveta
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Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica
Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
Vida Stare, Na Gorici 7, 4264 Bohinjska Bistrica
Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled
Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled
Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Kamna Gorica
Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce
Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica
Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica
Občina Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica

