
Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Trebnje, Gohev trg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC KNJIŽNICA PAVLA GOLTE TREBNJE 
— 	  

Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine iStrKIA MIRN 

Številka: 014-0011/2017-10 
	

PREJETO' O 9 -11- 2017 
Datum: 27.10.2017 

ZAPISNIK 

1. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje, ki je potekala v četrtek, 
26.10.2017, od 8.30 do petka, 27.10.2017 do 13. lift preko e-pošte občin soustanoviteljic s 
strokovno delavko občinske uprave Občine Šentrupert. 

Prisotni:  
- župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver; župan 
Občine Šentrupert, Rupert Gole in župan Občine Trebnje, Alojzij Kratene. 
Ostali prisotni:  
- Danica Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert. 

Z vabilom so člani Sveta ustanoviteljic KPG Trebnje prejeli gradivo ter predlog dnevnega reda: 

1. Podaja soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega 
zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 	i  

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

K 1. točki: 
Podaja soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega 
zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 

Župani občin soustanoviteljic so v času trajanja 1. dopisne seje po e-pošti sporočili svoje glasovanje na 
glasovnicah o predlogu naslednjega: 

SKLEP: 

Svet ustanoviteljic Knjižnica Pava Gone Trebnje podaja soglasje k Pravilniku o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Knjižnica Pavla Gobe Trebnje. 



Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA so glasovali: 	4 
PROTI so glasovali: 

Sklep je bil sprejet 

Dopisna seja je bila zaključena v petek, 27.10.2017, ob 13. uti. 

Zapisala: 
Danica Grandovec 
Višja svetovallarI 

   

Predsedujoči Svet 1  ustanoviteljic 
Knjižnica PaVla olie Trebnje 

Župan 3bčiq Šentrupert 
yupert OLE 

Noko.  

to 

 

Poslati po e-pošti: 
- obcina@mirna.si  (županu Dušanu Skerbišu), 
- tanja.sinkovec@mirna.si  (direktorica občinske uprave Mirna); 
- obcina@mokrOnog-trebelno.si  (županu Antonu Mavru), 

-n-~ (direktorica občinske uprave Mokronog-Trebelno). 
- andrelasperc@trebnjesi (županu Alojziju Kastelicu); 
- janez.pirc@trebnje.si  (direktor občinske uprave Trebnje), 
- mateja.jazbecOsentrupertsi (direktorica občinske uprave Šentrupert); 
-obcina@sentrupertsi  
-patriciia.pavlic@ciktrebnje.si  (direktorica CIK Trebnje, Patricija Pavlič) 

Vložiti: 
- 	v dokumentarno gradivo. 
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Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0006/2017 
Datum: 03.05.2017 

ZAPISNIK 

7. seje Sveta ustanoviteljic Knjižnica Pavla Golic Trebnje, ki je potekala v sredo, 3. maja 2017, s 
pričetkom ob 9.15 uri v sejni sobi Občine Šentrupert. 

Prisotni:  
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver; župan 

Občine Šentrupert, Rupert Gole in župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic. 

O tali pfisotni:  
direktorica ICGT Tanja Cuder; direktorica občinske uprave Mojca Pekolj in Danica Grandovec, 

občinska uprava Občine Šentrupert. 

Sejo je pričel predsednik Sveta ustanoviteljic Rupert Gole, pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost ter 
predlagal naslednji dnevni red: 

Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta ustanoviteljic, z dne 13.4.2016; 
Letno poročilo za leto 2016; 
Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2017; 
Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest; 
Razno. 

Na predlagani dnevni red ni bilo priponah 
Podatki o glasovanju: 

Prisotni: 	 4 
Zk 	 4 
PROTI: 	 O 

Dnevni red je bil sprejet. 



K 1. točki:  
Na predlog zapisnika 6. redne seje člani Sveta ustanoviteljic niso imeli pripomb. Na glasovanje je bil 
podan naslednji 

SKLEP: 

1. 	Svet ustanoviteljic Knjižnica Pavla Gobe Trebnje potrjuje zapisnik 6. redne seje, 	z 
dne 13.4.2016. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA 	 4 
PROTI: 

Sklep je bil sprejet. 

K Z. točki:  
Po uvodnih besedah je predsednik SU Rupert Gole predal besedo direktorici KPGT Trebnje T. Cuder, 
da predstavi poročilo za leto 2016. Pove, da so zabeležili povečanje vpisa in članov, posledično je višja 
tudi izposoja, 1% prirasta nakupa gradiva, kar pomeni, da knjižnica razpolaga s 122.861 enotami 
knjižnega gradiva skupaj. Tudi dodatne dejavnosti (prireditve, bralne značke, delavnice z gosti) so bile 
dobro obiskane. Pri podajanju finančnega poročila pa navede, da so sredstva in obveznosti do virov 
sredstev usklajena, oprema in drobni inventar so bili nabavljeni s sredstvi ustanoviteljev ter iz presežka 
preteklih let; večji nakup je bil server in naprava za tiskanje izkaznic. 
Župan A. Kastelic je vprašal, kakšno je stanje glede poravnave obveznosti s strani občin za leto 2016 ter 
kaj je bilo s sponzorstvom za nakup edicije Sikstinske kapele T. Cuder je pojasnila, da so bile vse 
obveznosti za leto 2016 s strani občin ustanoviteljic v celoti. poravnane. Sponzorska sredstva, ki jih je 
knjižnica prejela s strani podjetja Trimo in REM pa so znašala zgolj slabo tretjino vrednosti, zato 
nakupa edicije ni bilo možno realizirati. 

Po končani razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Knjižnica Pavla Gobe Trebnje potrjuje Letno poročilo za leto 2016. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

K 3. točki:  
Predsednik SU je povabil direktorico T. Cuder, da poda obrazložitev k Programu dela zavoda s 
finančnim načrtom za leto 2017. Pojasnila je, da je bil plan potrebnih finančnih sredstev predhodno 
usklajen z ustanoviteljicami in pristojnim ministrstvom. Izpostavila je, da planirajo priložnostno izdajo z 
naslovom Princeska in pastirček v stripu, ki je napisana v Goljevem jeziku iz tistega časa, v nakladi 500 
izvodov, predvidena cena izvoda pa bo znašala 18 EUR. Nekaj izvodov bo predanih županom, sicer pa 
bodo ponudbo za nakup poslali tudi drugim knjižnicam po Sloveniji. 

Po krajši razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 



Predsedu'o i vetu ustanoviteljic 
ca avla Golie Trebnje 

pi Občilie Šentrupert: Rupert GOLE 

SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Knjižnica Pavla Golic Trebnje potrjuje Program dela zavoda s 

finančnim načrtom za leto 2017. 
Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Direktorica T. Cuder je predstavila spremembe pravilnika, ki je bil pregledan s strani pravne stroke in 
povedala, da gre za ažutiranje pravnih podlag in predvsem za uskladitev nazivov študijskih programov. 

Ker ni bilo razprave, je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Knjižnica Pavle Golic Trebnje podaja pozitivno mnenje k spremembi 

Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Župan R. Gole je vprašal, ali imajo v zavodu kakšne težave. Direktorica je odgovorila, da razen 
prostorske stiske, težav ni. 
Župan D. Skerbiš je povedal, da tudi na Mirni razmišljajo o širitvi ali selitvi v druge prostore. 
Župan R. Gole je še dodal, da v Kmetijski zadrugi (železnina) razmišljajo o selitvi na drugo lokacijo in v 
kolikor bo tak plan realjžiran, se enota knjižnice preseli v njihove prostore v stavbo pod občinsko 

upravo. 
Razpravo je zaključil župan A. Maver s povabilom na dogodek v Mokronogu - Desa se predstavi in 
pohvalil pestrost prireditev v organizaciji ICPGT. 

Seja je bila zaključena ob 10. uri. 

Zapisala: Danica Grandovec 

Poslati po e-pošti: 
- obcina@mokronog-trebelno.si  (županu Antonu • avru); obcina@mirna.si  (županu Dušanu Skerbišu in 
direktorici občinske uprave); a 	 (županu Alojziju Kastelicu). matela.lazbec@sentrupertsi 
(direktorica občinske uprave); n 	tre 	" (direktor občinske uprave); moica.pekolpmokronot 
trebelno.si  (direktorica občinske uprave), direktorica KPGT. 



Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Občina Moluonog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Občina Trebnje, Goljev trg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC 
KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE 
Kidričeva 2 
8210 TREBNJE 

Številka: 014-0006/2017 
Datum: 03.05.2017 

Svet ustanoviteljic Knjižnica Pavla Golie Trebnje je na 7. redni seji, ki je potekala v sredo, 3. maja 2017, 
pod 2. točko dnevnega reda: Letno poročilo za leto 2016, 

sprejel naslednji 

SKLEP: 

Svet ustanoviteljic Knjižnica Pavla Golic Trebnje potrjuje Letno poročilo za leto 2016. 

Predsedujoči Sve9llstaaoviteljic 
Knjižnica Pa,yla one Trebnje 

Župan 5)f čir Šentrupert 
uper GOLE 

Poslati: 
- javni zavod Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva2, 8210 Trebnje (navadno in direktorici po e-pošti). 

V vednost: 
- obcina@mokronog-trebelno.si  (županu in direktorici); obcina@mirna.si  (županu in direktorici); 
andreja.perc@trebnie.si  (županu in direktorju), obcina@sentrupertsi  (direktorici). 
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