Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
sreda, 23. 6. 2010, 18.20–19.40.
Navzoči: Božena Kolman Finžgar, Petra Kapus, Silva Kos, Eti Kuhar, Franc Markelj,
Urška Repinc, Jure Sinobad, Vida Stare.
Odsotni: Katarina Bohinc, Ciril Kraigher in Janez Stražišar.
Sestanek je vodil podpredsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je predlagal
naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Poslovnik o delu Knjižničnega sveta zavoda Knjižnice A. T. Linharta
(informacija).
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta.
4. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica.
5. Pobuda računovodkinje Eti Kuhar.
6. Informacija o novih knjižnicah.
7. Razno.
1. 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.
2. Poslovnik o delu Knjižničnega sveta zavoda Knjižnice A. T. Linharta
(informacija). Knjižnični svet je na prejšnji seji pooblastil Jureta Sinobada, da
pripravi Poslovnik o delu Knjižničnega sveta. Pri oblikovanju vsebine mu je pomagal
odvetnik Miroslav Birk. Z osnutkom poslovnika (Priloga 1) so bili seznanjeni tudi
zaposleni v Knjižnici A. T. Linharta, saj se del vsebine (volitve) nanaša tudi nanje.
Knjižnični svet je še v naprej pooblastil Jureta Sinobada, da skupaj z odvetnikom
dokončno oblikujeta Poslovnik, ki naj bi bil sprejet do 30. septembra 2010, saj so v
oktobru nove volitve zaposlenih v Knjižnični svet. V primeru, da v tem času ne bo
nove seje, se bo Poslovnik sprejel korespondenčno. Poslovnik bo poslan v vednost tudi
občinam ustanoviteljicam.
Knjižnični svet je pooblastilo soglasno sprejel.
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta. Božena Kolman Finžgar je razložila
vzroke za spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in
sistematizaciji.
Zaradi večjega obsega dela na računovodskem in kadrovskem področju se uvrsti
delovno mesto računovodkinje v višji tarifni razred. Bibliotekarju v tehnični službi, ki
skrbi za 60 računalnikov, internetno povezavo in strežnike, se v opisu delovnega
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mesta, ki se nanaša na druge posebnosti, doda stalna pripravljenost. Inšpektorica za
knjižnice Ruža M. Barić Bizjak je po opravljenem nadzoru leta 2006 poslala zapisnik,
v katerem je ugotovila, da naša knjižnica ne opravlja domoznanske dejavnosti, zato se
v sistematizacijo doda delovno mesto bibliotekarja za področje domoznanstva. Občina
Bohinj je s sklepom 1. 3. 2010 knjižničarki, ki je bila zaposlena za polovični delovni
čas, le tega podaljšala v polni. V dogovoru z Občino Bohinj se zaposli tudi 0,5 čistilke.
Zaradi večjega obsega kadrovskih, tajniških in administrativnih del, ki jih sedaj
opravljata direktorica in računovodkinja se predlaga zaposlitev poslovnega sekretarja.
V Radovljici se načrtuje nova knjižnica. Glede na večje število etaž, večjo skupno
površino, nadpovprečno izposojo in upoštevajoč priprave na selitev (nova postavitev
gradiva) se načrtujejo 4 nove zaposlitve (2 knjižničarja s V. stopnjo in 2 bibliotekarja s
VII. stopnjo izobrazbe).
Knjižnični svet je soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.
4. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica. Božena Kolman Finžgar je predstavila Knjižničnemu svetu tri
spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja.
Knjižnica svoje člane, ki po izteku izposojevalnega roka ne vrnejo gradiva, enkrat
tedensko opominja. Ker nekateri ne upoštevajo tudi tretjega opomina, se je knjižnica
odločila za sodelovanje s podjetjem, ki se ukvarja z izterjavo terjatev, kar je dobra
praksa nekaterih slovenskih knjižnic. Poleti bo knjižnica preverila dolžnike, se z njimi
dogovorila o drugačnih možnostih odplačevanja (prostovoljstvo), v nasprotnem
primeru pa jeseni predala terjatve podjetju za izterjavo. Zato je potrebna sprememba
35. člena, kjer se zapiše, da po tretjem opominu knjižnica posreduje terjatev odvetniku
oz. podjetju.
V Pravilniku se spremeni urnik Knjižnice Bohinjska Bistrica. Otroške prireditve so ob
sredah popoldan, ko je knjižnica zaprta. Ker so prireditve v kletnih prostorih knjižnice,
si nekateri obiskovalci želijo istočasno tudi izposoditi gradivo. Zato se predlaga nov
odpiralni čas knjižnice: v torek od 9.00 do 14.00 in v sredo od 14.00 do 19.00.
S prehodom na plastične članske kartice se je knjižnica odločila za prodajo plastičnih
etuijev. Bralci bodo v knjižnici lahko kupili tudi vrečko s knjižničnim logotipom, zato
je potrebna sprememba v ceniku.
Knjižnični svet je soglasno sprejel vse tri predloge za spremembe Pravilnika o splošnih
pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.
5. Pobuda računovodkinje Eti Kuhar. Jure Sinobad je prebral zapisnik prejšnje seje,
ki se je nanašal na sistematizacijo delovnega mesta računovodkinje. Takrat sta bila s
Petro Kapus zadolžena in sta sestavila dopis za župane, s katerim sta jih pozvala k
pisnem odgovoru na dopis Knjižničnega sveta. Do sedaj razen Občine Gorje ni
odgovorila nobena občina. Boženi Kolman Finžgar so odgovorile le ustno, da bodo
pobudo uredili s sprejetjem nove sistematizacije.
Občine so bile skladno z 10. a členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji (UL RS 45/1994) in ZUP dolžne poslati odgovor Knjižničnemu
svetu v roku 30. dni, Knjižnični svet pa naprej Eti Kuhar. Jure Sinobad se je opravičil
računovodkinji, ker ji Knjižnični svet še ni posredoval pisnega odgovora na njeno
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vprašanje oz. pobudo, pri čemer jo je prosil, da kot olajševalno okoliščino upošteva
neodzivanje občin ustanoviteljic, razen Občine Gorje.
Eti Kuhar je Knjižničnemu svetu predstavila dopis, ki ga je Ministrstvo za šolstvo RS
poslalo Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin. V njem Ministrstvo za šolstvo
ne nasprotuje, da občine podajo soglasje k odstopanju od normativov določenih s
Pravilnikom o notranjih in kadrovskih pogojih, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi
(lahko tudi ustrezna višja stopnja izobrazbe javnega uslužbenca). (Priloga 2) Eti
Kuhar se je večkrat po elektronski pošti obrnila na Ministrstvo za kulturo RS, ki pa ji
ni odgovarjalo na e-dopise. Knjižnični svet je pooblastil Boženo Kolman Finžgar, naj
se obrne na Urško Gruden z Ministrstva za kulturo in jo vpraša ali lahko ob spremembi
plačilnega razreda (iz VI na VII) prenese tudi dosedanja napredovanja.
Knjižnični svet je soglasno sprejel sklep, s katerim je pooblastil Jureta Sinobada, da v
imenu Knjižničnega sveta pošlje pisni odgovor Eti Kuhar (Priloga 3) in informacijo o
postopku dosedanjem postopku, ter sklep s katero je pooblastil direktorico, da do 1.
julija 2010 pridobi mnenje Ministrstva za kulturo.
6. Informacija o novih knjižnicah. Nova knjižnica v Bohinjski Bistrici je bila odprta
v februarju. Še vedno ni urejena signalizacija in selitev opreme s stare lokacije. Občina
je prostore obljubila pihalnemu orkestru, opremo pa vrtcu in osnovni šoli.
Občina Gorje načrtuje selitev v decembru. V njihove stare prostore se bo preselila
knjižnica. Otvoritev naj bi bila septembra 2011. Projektantka je Polona Čeh, ki ima
izkušnje že iz Bohinjske Bistrice. Občina se bo prijavila na razpis za sredstva na
Ministrstva za kulturo.
Občina Radovljica je v lanskem letu kandidirala na Ministrstvu za kulturo za sredstva
za nabavo notranje opreme. Občina mora ministrstvu predložiti račun do 15. novembra
2010, zato sta se Arhitekturni biro »Arhe« iz Ljubljane in občinska uprava 21. 6. 2010
sporazumela o novih rokih za pripravo projekta notranje pohištvene opreme za
novogradnjo knjižnice v Kareju H. Rok za predložitev popisov s projektantsko oceno
vrednosti projekta je 28. 6. 2010. Rok za predložitev projekta za razpis je 30. 6. 2010.
Novi rok za predložitev ostalega gradiva, ki izhaja iz pogodbe (pripadajoči detajli k
načrtom) je 15. 7. 2010 (prej 1. 7. 2010).
7. Razno. Pod točko razno ni bilo razprave. Seja Knjižničnega sveta je bila zaključena
ob 19.40.
Zapisala: Silva Kos

Jure Sinobad,
podpredsednik Knjižničnega sveta
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Priloge:
1. Osnutek Poslovnika Knjižničnega sveta javnega zavoda Knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica (12 strani), poslano občinam in svetnikom, ki niso bili na seji.
2. Dopis Ministrstva za šolstvo RS Skupnosti občin in Združenju občin Slovenije (1 stran).
3. Odgovor Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta ge. Eti Kuhar (2 strani).
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V vednost:
1. Eti Kuhar, Kosovelova ulica 5, 4240 Radovljica
2. Franc Markelj, Gregorčičeva ulica 6, 4240 Radovljica
3. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
4. Vida Stare, Na Goričci 7, 4264 Bohinjska Bistrica
5. Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled
6. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled
7. Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Podnart
8. Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce
9. Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica
10. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica
11. Občina Bled, g. Janez Fajfar, Cesta svobode 13, 4260 Bled
12. Občina Bohinj, g. Franc Kramar, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
13. Občina Gorje, g. Peter Torkar, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
14. Občina Radovljica, g. Janko S. Stušek, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
15. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica
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