Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
petek, 12. 3. 2010, 17.00–19.45.
Navzoči: Božena Kolman Finžgar, Petra Kapus, Silva Kos, Eti Kuhar, Urška Repinc,
Jure Sinobad, Vida Stare.
Odsotni: Katarina Bohinc, Ciril Kraigher in Janez Stražišar.
Sestanek je vodil namestnik predsednika Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je
predlagal naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1. –
31. 12.2009.
3. Zaključni račun 2009.
4. Odlok o ustanovitvi Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.
5. Razno.

Pregled zapisnika prejšnje seje. Jure Sinobad je vprašal prisotne člane knjižničnega
sveta, ali ima kdo pripombe na zapisnik prejšnje seje. Pripomb ni bilo in zapisnik
prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1. – 31.
12. 2009. Poročilo je predstavila direktorica Božena Kolman Finžgar. Izposoja
knjižničnega gradiva na ravni celotne knjižnice se je v primerjavi z letom 2008
povečala za 8%, celotni fond knjižnice se je izposodil 3,38-krat, vsak prebivalec si je
izposodil 17,47 izvodov gradiva, kar je visoko nad slovenskim povprečjem.
Knjižnica je v letu 2009 pridobila 12.113 enot gradiva, kar je 11% manj kot v
preteklem letu. Manjši prirast je posledica višjih cen knjig in zmanjšanih sredstev za
nakup.
V lanskem letu je bilo v knjižnici 241.906 obiskovalcev. Izvedenih je bilo manj
bibliopedagoških ur kot v letu 2008, vendar je posledica neenakosti šolskega in
koledarskega leta.
Knjižnica na Bohinjski Beli je od 10. aprila 2009 začasno zaprta. Nabavljen je bil
knjigomat za knjižnico v Radovljici, več računalnikov (priprava na selitev knjižnice v
Bohinjski Bistrici), programska oprema in strežnik. V lanskem letu je bila opravljena
inventura vsega knjižničnega gradiva, izpeljan je bil prehod na plastične članske
kartice. V radovljiški knjižnici so se začele priprave na selitev v nove prostore
(medijski kompleti, skladišče). Poleg obstoječih akcij spodbujanja branja, se je začel v
Lescah izvajati projekt »Mladi bralček«, v Gorjah projekt »Spoznavajmo Slovenijo« in
nova oblika bibliopedagoške ure »S knjigo po EU«. Dejavnosti knjižnice so bile
predstavljene tudi v drugih knjižnicah v Sloveniji, v Cankarjevem domu in tujini. V
letu 2009 je bila zaključena tudi harmonizacija podatkov v sistemu COBISS.
Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1. – 31. 12.
2009 je bilo soglasno sprejeto.
1

Zaključni račun 2009. Finančno poročilo za leto 2009 nam je predstavila
računovodkinja Eti Kuhar. Knjižnica je imela v lanskem letu 1.009.007,89 EUR
prihodkov, ki so jih zagotovile občine, Ministrstvo za kulturo RS, knjižnica z lastnimi
prihodki, Zavod za zaposlovanje, ARNES (za harmonizacijo) in EU. Odhodkov je bilo
966.861,37 EUR in so bili porabljeni za nakup knjižničnega gradiva, za plače in
pokrivanje materialnih stroškov.
Ostanek prihodkov nad odhodki je konec leta znašal 42.146,52 EUR in se bo porabil
za nakup knjižničnega gradiva, osnovnih sredstev in opreme, posodobitev računalniške
in komunikacijske opreme in sodelovanje v projektih.
Na dan 31. 12. 2009 je bilo v knjižnici zaposlenih 29 oseb (20 za nedoločen čas, 3
preko javnih del, 3 preko študentskega servisa in 3 preko podjemnih pogodb), po urah
pa 22,61 zaposlenega.
Knjižnični svet je zaključni račun za leto 2009 soglasno sprejel, prav tako je soglasno
sprejel tudi odpis po Zapisniku o opravljeni inventuri za leto 2009.
Odlok o ustanovitvi Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Knjižnica
mora spremeniti Odloka o ustanovitvi zaradi ustanovitve nove Občine Gorje,
spremembe sestave knjižničnega sveta, spremembe dejavnosti knjižnice, ustanovitve
Sveta soustanoviteljev in Strokovnega sveta knjižnice. Odlok o ustanovitvi je
predlagala Občina Radovljica v sodelovanju s knjižnico in ga morajo v enakem
besedilu sprejeti vsi občinski sveti na naslednjih sejah.
Jure Sinobad je pripomnil, da je po na podlagi 16. odstavka 22. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica (Ur. list RS, št.
13/2004) potrebno pripraviti Poslovnik Knjižničnega sveta in se tudi javil, da ga
pripravi.
Razno.
Plan porabe sredstev Knjižnice A. T. Linharta za leto 2010 (priloga 1). Vse občine
soustanoviteljice so že sprejele proračune za leto 2010. Knjižnica naj bi od njih
prejela 888.463,00 EUR. Od Ministrstva za kulturo naj bi prejeli 61.952,00 EUR, kar
je več kot lani, saj naj bi po novem dobili sredstva za vsako odprto enoto. Lastni
prihodek naj bi znašal 127.900,00 EUR. Lastna sredstva naj bi v letu 2010 porabili za
nabavo knjig, za javna dela (dodatki na delavne pogoje in prevozne stroške), nakup
opreme (ob prijavi na razpise Ministrstva za kulturo mora knjižnica sama financirati
del nabave) in drugo. Plan lastnih sredstev in poraba se ujemata. Knjižnični svet je
plan porabe sredstev soglasno sprejel.
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naziva nejavnih
prihodkov pri izvajanju javne službe … na področju kulture (Uradni list RS 107/2009)
dovoljuje zaposlenim na področju kulture izplačilo uspešnosti.
Knjižnični svet se je soglasno strinjal, da se del nejavnih prihodkov za izvajanje javne
službe nameni za delovno uspešnost zaposlenih v letu 2010. Ta del sredstev lahko
doseže največ 25%, dejansko višino in trajanje izplačil pa določi direktorica glede na
rezultate tekočega poslovanja v letu 2010 (priloga 2).
Delovna uspešnost direktorice (priloga 3). Ugotavlja se po Pravilniku o merilih za
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture. Upošteva se preseganje
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izpolnitev letnega programa dela (50 točk), doseganje določenih merljivih kazalcev
glede na povprečje v določenem obdobju (24 točk) in doseganje deleža nejavnih
prihodkov v celotnem letnem prihodku iz naslova javne službe (20 točk). Direktorica
je zbrala skupaj 94 odstotnih točk, tako da za leto 2009 znaša njena redna delovna
uspešnost 1.432,20 EUR. Knjižnični svet je soglasno potrdil delovno uspešnost
direktorice.
Knjižnični svet je soglasno sprejel predlog izobraževanja direktorice v letu 2009.
Knjižnični svet je soglasno potrdil višino povračila stroškov članom Knjižničnega
sveta po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS 76/08). Ti znašajo celo dnevnico (21,39
EUR na sejo) in stroške kilometrine (0,352 EUR/km).
Informacije o knjižnici.
8. februarja 2010 je bila otvoritev nove knjižnice v Bohinjski Bistrici, žal del opreme
še manjka. Vida Stare je predlagala, da bi bila naslednja seja Knjižničnega sveta v
Knjižnici Bohinjska Bistrica, da si bodo tudi ostali člani ogledali novo knjižnico.
V Gorjah je Občinski svet namenil del sredstev za ureditev projektne dokumentacije za
novo knjižnico, ki naj bi bila po selitvi občinske uprave in vrtca v njihovih prostorih.
Občina Radovljica planira selitev knjižnice v nove prostore avgusta 2010, vendar še
vedno ni pridobila gradbenega dovoljenja. Občina kot ustanoviteljica ureja finančna
sredstva, določa arhitekta in prostor. V pogodbe knjižnica nima vpogleda. Knjižnica
bo del Kareja H, zato se ne more graditi samostojno in je odvisna od javno-zasebnega
partnerstva. Občina je določila velikosti nove stavbe, vendar je s podatki zavajala tako
knjižnico kot javnost. Knjižnica in arhitekt lahko le znotraj teh okvirov iščeta najboljšo
rešitev. Jure Sinobad je Knjižničnemu svetu predstavil pripombe zaposlenih k 13.
verziji načrta novogradnje knjižnice (priloga 4).
Sistemizacija delovnega mesta računovodkinje.
Knjižnični svet je na seji, dne 6. 3. 2009, soglasno sprejel sklep, da sprejme
spremembo sistematizacije delovnega mesta računovodkinje iz tarifnega razreda VI.
na VII. Svet je takrat soglasno naložil direktorici, da nemudoma posreduje pri županih
ustanoviteljicah, za odobritev navedene spremembe sistematizacije. Direktorica je
člane o tem obvestila z dopisom dne 25. 3. 2009. Na dopis direktorice se je do danes
odzvala le Občina Gorje.
Eti Kuhar je vprašala, zakaj od ostalih občin ni dobila odgovorov in predstavila
dejavnosti Združenja računovodij in knjigovodij zaposlenih v JVIZ.
Knjižnični svet je sprejel sklep, da se za delovno mesto računovodkinje predlaga
izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in
pooblastil Jureta Sinobada in Petro Kapus, naj sestavita dopis za župane in jih
pozoveta k pisnemu odgovoru najpozneje v roku 30 dneh.

Zapisala: Silva Kos

Jure Sinobad
namestnik predsednika Knjižničnega
sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
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Priloge:
1.
2.
3.
4.

Plan in poraba proračunskih sredstev za leto 2010
Obseg sredstev in viri financiranja za plačilo delovne uspešnosti
Delovna uspešnost direktorice
Pripombe zaposlenih v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica k 13. verziji načrta
novogradnje knjižnice v Radovljici
5. Vzorec dopisa županom občin ustanoviteljic z dne 19. 3. 2010 (poslan članom
Knjižničnega sveta, županom je bila priloga poslana s posebno pošto)

V vednost:
1. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
2. Vida Stare, Na Goričci 7, 4264 Bohinjska Bistrica
3. Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled
4. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled
5. Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Kamna Gorica
6. Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce
7. Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica
8. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica
9. Občina Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled
10. Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
11. Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
12. Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
13. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica
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