Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta,
sreda, 12. 3. 2014, 18:00–19:45.

Prisotni: Božena Kolman Finžgar, Eti Kuhar (računovodkinja), Franc Markelj, Štefan
Polda, Urška Repinc, Majda Ribnikar, Jure Sinobad, Sergej Učakar.
Odsotni: Toni Bogožalec, Marija Piber, Darja Poklukar, Romana Ravnik.
Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je pozdravil navzoče in
predlagal dnevni red seje.
Članice in člani Knjižničnega sveta so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje (http://www.rad.sik.si/index.php?go=36).
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1.
do 31. 12. 2013 (e-priloge).
3. Zaključni račun za leto 2013 (e-priloga).
4. Plan za leto 2014.
5. Sprememba poletnega odpiralnega časa Knjižnice Gorje.
6. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici.
7. Razno.
Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 60 %
članov sveta.
Predsednik je informiral prisotne, da se bo seje udeležil tudi župan Občine
Radovljica Ciril Globočnik, zato je predlagal, da se ob njegovem prihodu preide na
6. točko dnevnega reda (Informacija o novih knjižnicah), kar je bilo sprejeto.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica v letu
2013.
O poslovanju knjižnice v letu 2013 je poročala direktorica Božena Kolman
Finžgar. (Priloga 1). Nanizala je nekaj pomembnejših dogodkov in dejstev, ki so
se zgodili v letu 2013. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica je v samem vrhu po
številu izposoje knjižničnega gradiva v Sloveniji. Prirast knjižničnega gradiva se
je v letu 2013 znižal, saj je knjižnica v tem letu prejela manj denarja. Povečalo se
je število prireditev, v letu 2014 pričakujemo upad števila prireditev. Prireditve, ki
jih organiziramo, so vedno bolj pestre, zelo zadovoljni smo z novo knjižnico v
Gorjah, ki jo obiskuje vedno več ljudi in so z njo zelo zadovoljni.
Računalniška oprema, ki jo poseduje naša knjižnica, je zastarela in obrabljena, na
Ministrstvu za kulturo RS pa so ukinili razpise za nakup računalniške opreme.

V Knjižnici A. T. Linharta Radovljica smo imeli v letu 2013 kot pomoč zaposleno
gospo, ki je opravljala družbeno koristno delo. Z njo smo bili izredno zadovoljni.
Urška Repinc je izpostavila dobro delo knjižničark bohinjske enote, Metke Repinc
in Darje Cvetrežnik. Z njunim delom, projekti, ki jih vodijo skupaj z OŠ Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, so izredno zadovoljni, rezultati njihovega dela še
dolgo odmevajo med šolarji in učitelji. Odmevno in zelo dobro ocenjeno je bilo
tudi delo knjižničarja Andreja Jalna v devetih razredih omenjene OŠ.
Sergej Učakar je vprašal, kam damo odpisano gradivo. Direktorica mu je
odgovorila, da odpisane knjige dobijo nove bralce: antikvariati, Slovensko društvo
Triglav v Banji Luki, bazeni in kampi v radovljiški, bohinjski in blejski občini,
domovi starostnikov ter posamezni zbiralci.
Direktorica je povedala, da je sodelovanje s Slovenskim društvom Triglav v Banji
Luki odlično in da v aprilu, na »Noči z Andersenom«, pričakujemo dva
udeleženca iz Banje Luke.
Franc Markelj je omenil, da so v preteklosti sodelovali z zamejskimi Slovenci iz
okolice Trsta in da bi bili le-ti zainteresirani za slovenske knjige, ki jih je
knjižnica odpisala.
SKLEP: Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 je bilo soglasno sprejeto.
3. Zaključni račun za leto 2013.
Računovodkinja Eti Kuhar je predstavila tabele (Priloga 2) o finančnem
poslovanje knjižnice v preteklem letu, izpostavila je nekaj postavk, ki so imele
višji indeks kot v letu 2012 in jih razložila. Dve postavki izstopata: Material za
čiščenje, vzdrževanje in Pravne in druge storitve. Indeks prve postavke je višji
zaradi vzdrževanja računalniške opreme, druga pa zaradi varovanja Sintal in
informacijske storitve podjetja Press Clipping.
Direktorica je opozorila na porast indeksa za Varstvo pri delu, ta je višji zaradi
zdravniških pregledov, ki so jih po zakonu morali opraviti nekateri zaposleni in
izobraževanja o varstvu pri delu, ki so ga opravili vsi zaposleni.
Knjižnica mora v letošnjem letu opraviti elektromeritve, ki naj bi potrdile
ustreznost pogojev za delo. Ponudbe za izvajanje elektromeritev že zbiramo.
Franc Markelj se je javno zahvalil Juretu Sinobadu za elektronsko pošiljanje
člankov o problematiki naše in drugih knjižnic. Jure Sinobad je povedal, da največ
člankov pridobimo prav s pomočjo storitve Press Clipping, in izpostavil, da je za
uvedbo le-tega zaslužen sodelavec Damjan Mulej.
Ravnateljica je člane knjižničnega sveta seznanila, da je v letu 2013 v knjižnici
ostalo 8.034 evrov sredstev in predlagala, da jih porabimo za nabavo knjižničnega
gradiva.
SKLEP: Članice in člani Knjižničnega sveta so soglasno sprejeli zaključni
račun za leto 2013 in sklenili, da se ostanek sredstev iz leta 2013 namensko
porabi za nakup knjižničnega gradiva.

4. Plan za leto 2014.
Direktorica je povedala, da v letu 2014 pričakujemo izposojo na isti ravni kot leta
2013, finančnih sredstev pa bo zagotovo manj. To bo imelo za posledico manjšo
nabavo novega knjižničnega gradiva in verjetno tudi manjšo izposojo, manjše
število prireditev in enako število obiskovalcev.
V finančni plan za leto 2014 je vključena tudi izdelava napisa za blejsko knjižnico.
Vse občine so sprejele finančne plane za leto 2014, občina Radovljica je znižala
sredstva za plače, ostale tri pa niso spreminjale financ, namenjenih za knjižnico.
Ravnateljica pričakuje rebalanse proračunov, kar lahko pomeni znižanje finančnih
sredstev za knjižnico. Ministrstvo za kulturo RS nam je znižalo sredstva s 46.609
na 33.811 evrov, zagotovo se bo znižala višina lastnih sredstev, saj je finančna
situacija zelo nestabilna (Priloga 3).
Jure Sinobad je povedal, da so knjižnice ene zadnjih normalno delujočih socialnih
ustanov v državi, ki pa so nujne za normalno delovanje družbe.
Ob 19:02 se nam je pridružil Ciril Globočnik, župan občine Radovljica.
Sergej Učakar je vprašal, koliko sredstev porabimo za plačilo najemnine za
knjižnico Bled. Ta znesek je v letu 2013 znašal 14.400 evrov.
Sklep: Plan za leto 2014 je bil soglasno sprejet.
5. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici.
Župan Ciril Globočnik je povedal, da se je od decembra 2013 veliko spremenilo.
Razglašen je bil stečaj GP Tehnik in soglasno je bila prekinjena pogodba o javnozasebnem partnerstvu. Na gradbišču ni bila v dogovorjenem roku zaključena
komunalna infrastruktura, zato je občina Radovljica vložila bančno garancijo in s
tem pridobila 70.000 evrov. Župan je pohvalil stečajnega upravitelja, ki je bil zelo
kooperativen in je odigral pozitivno vlogo v reševanju tega problema. Stečajni
upravitelj, Perina, občina Radovljica in Gorenjska banka med seboj sodelujejo v
želji po čimprejšnji zaključitvi Kareja H. Občina bo zaključila komunalno
infrastrukturo, skupaj s Perino bo uredila zunanjo podobo nove knjižnice in s tem
omogočila prodajo stanovanj, kar je velik interes Gorenjske banke, ki je v projekt
vložila veliko denarja. Občina Radovljica bo kandidirala na javnem razpisu
Ministrstva za kulturo RS, župan je povedal, da je osebno dvakrat obiskal ministra
za kulturo. Razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je omogočilo
kandidaturo na razpis Ministrstva za kulturo RS, minister za kulturo pa resnično
želi sodelovati pri dokončanju tega projekta. Župan je povedal, da bo stavba nove
knjižnice v celoti pripadala knjižnici, odprodaje pritličja knjižnice ne bo.
Ministrstvo za kulturo RS in občina Radovljica bosta gradnjo nove knjižnice
dokončali predvidoma do leta 2015. Upravna enota Radovljica je priskočila na
pomoč, saj je omogočila prodajo stanovanj, preden se bo dokončala gradnja
knjižnice. Župan je povedal, da bodo letos dokončali zunanjost knjižnice, celotna
gradnja pa naj bi bila zaključena v letu 2015.

Direktorici se zdijo zgoraj naštete informacije o gradnji nove knjižnice super,
župan pa je poudaril, da moramo biti v pričakovanjih realni.
Jure Sinobad je prisotne spomnil na odgovor občinske uprave na vprašanje
svetnice Marije Piber. Župana je vprašal, kako je mogoče, da koordinacijski odbor
za gradnjo nove knjižnice, ki predstavlja investicijo v višini 5.000.000 evrov, ni
deloval. Povedal je, da se je v času gradnje prizidka sedanje knjižnice (1989-90)
gradbeni odbor sestajal vsak teden.
Župan je odgovoril, da je bila situacija v preteklosti nejasna, vendar pa je bil
vedno pripravljen priti na sejo Knjižničnega sveta in odgovarjati na vprašanja, kar
bo počel tudi v prihodnosti. Povedal je, da se bodo v naslednjem tednu pravno
urejali odnosi med Perino, stečajnim upraviteljem in občino Radovljico. Če
Knjižnični svet želi, da gradbeni nadzor deluje, naj pisno pozove občino k
konstituiranju gradbenega odbora, ki bo kontroliral gradnjo nove knjižnice in
predlaga člana, ki bo v njem sodeloval. Povedal je, da se pri gradnji novega vrtca
v Lescah gradbeni odbor sestaja vsak teden, v delo odbora je vključena tudi
ravnateljica vrtca Lesce. Podobno sestavo pričakuje tudi v gradbenem odboru za
izgradnjo knjižnice. Gradbeni odbor bo Knjižničnemu svetu pošiljal poročila, ki
jih bo oblikoval na sejah.
Župan je prisotnim povedal, da je vložil ogromno truda v ta projekt in da je
zadovoljen, ker občina ni izgubila niti evra na račun tega projekta.
Franc Markelj je predlagal Knjižničnemu svetu, da gospa Marija Piber vse
informacije o preteklih dogodkih, ki so se zgodili ob gradnji nove knjižnice,
naslavlja na ustrezne institucije občine Radovljica, na sejah Knjižničnega sveta pa
naj bi se ukvarjali s trenutno problematiko.
Sergej Učakar je županu zaželel veliko uspehov na naslednjih volitvah.
Jure Sinobad se je županu zahvalil za izčrpne informacije. Župan je ob 19:20
odšel s seje.
6. Sprememba poletnega odpiralnega časa Knjižnice Gorje.
Knjižnica Gorje naj bi bila v mesecu juliju in avgustu odprta dva dneva v tednu, in
sicer v torek in sredo v popoldanskem času.
SKLEP: Članice in člani Knjižničnega sveta so soglasno sprejeli sklep o
spremembi poletnega delovnega časa v Knjižnici Gorje.
7. Razno.
Knjižnični svet vsako leto potrjuje delovno uspešnost direktorice po priloženem
obrazcu. Ravnateljica je na podlagi sprejetega točkovnika v letu 2013 pridobila 88
od 100 točk. Knjižnični svet vsako leto potrjuje dopust in izobraževanje
direktorice. Po kolektivni pogodbi ji pripada 35 dni letnega dopusta.
V letošnjem letu se bo direktorica udeležila dveh izobraževanj: v Talinu (skupaj s
Silvo Kos bosta predstavili projekt »Kdo je napravil Vidku srajčico«) in v Mehiki
(udeležba na 23. mednarodni konferenci IBBY)

Člane Knjižničnega sveta je zanimalo, kolikšni so stroški izobraževanj. Stroški za
Talin znašajo 448 evrov za vsako udeleženko. Od tega zneska je 150 evrov
stroškov kotizacije, ostalo so stroški hotela, pri čemer stroški prevoza niso
vključeni. Direktorica je povedala, da bodo stroški za udeležbo na konferenci v
Mehiki približno 400 evrov za kotizacijo in 70 evrov za nočitve v času konference
IBBY. Poudarila je, da bo stroške prevoza plačala sama, saj bo sodelovanje na
konferenci združila z zasebnim potovanjem po Mehiki.
Franc Markelj je predlagal, da direktorica zaposlene v knjižnici informira o svojih
izobraževanjih, še preden ji le-te potrdi Knjižnični svet. Tudi ostali zaposleni
morajo imeti možnost izobraževanja. Izobraževanja morajo biti naslednje leto
evidentirana v planu.
Direktorica je odgovorila, da so zaposleni vedno informirani o izobraževanjih in
imajo vedno možnost za izobraževanja. Povedala je, da se sama konferenc in
posvetovanj v tujini udeležuje le takrat, kadar ima tam potrjen oz. sprejet referat.
V letošnjem letu se srečujemo z daljšo bolniško odsotnostjo delavke, zato imamo
zaposleno našo bivšo sodelavko, ki pa bo dovoljeno kvoto ur presegla. Direktorica
bo občino Radovljica zaprosila za višjo kvoto ur, Knjižnični svet pa mora to kvoto
potrditi. Direktorica je predlagala, da Knjižnični svet o omenjeni zadevi glasuje na
tej seji.
Računovodkinja Eti Kuhar je člane sveta pozvala k potrditvi višine 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 (ZUJF-1). Ti znašajo
celo dnevnico (16 EUR na sejo) in stroške kilometrine (18 % 95-oktanskega
bencina).
SKLEPI: Knjižnični svet potrjuje delovno uspešnost, dopust in izobraževanje
direktorice.
Knjižnični svet je sprejel sklep, da mora direktorica o svojem izobraževanju
najprej informirati zaposlene v knjižnici.
Knjižnični svet potrjuje višino povračila stroškov članom Knjižničnega sveta.
Seja Knjižničnega sveta se je zaključila ob 19:45.
Zapisala: Majda Ribnikar

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

Priloge (v e-obliki):
1. Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica v letu 2013.
2. Zaključni račun za leto 2013.
3. Finančni plan za leto 2014.

