Z A P I S N I K br. 6
6. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 28. 05. 2014. u 9.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni: Sandra Krpan; Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV
Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice UV
2. Odluka o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Rijeka
3. Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rijeka
4. Informacija o ljetnom radnom vremenu
5. Razno
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 5. sjednice UV u privitku).
Ad. 2.
Na svojoj 4. sjednici, održanoj 28. ožujka 2014. g. Upravno vijeće je utvrdilo Prijedlog
Odluke o promjeni djelatnosti koji je potom upućen Gradskom vijeću uz molbu za
prethodnu suglasnost. Gradsko vijeće je na 9. sjednici održanoj 15. svibnja (točka 15.)
dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Odluke.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o promjeni djelatnosti
GKR (Odluka o promjeni djelatnosti u privitku).
Ad. 3.
Na svojoj 4. sjednici, održanoj 28. ožujka 2014. g. Upravno vijeće je utvrdilo Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta GKR koji je potom upućen Gradskom vijeću uz molbu za
prethodnu suglasnost. Gradsko vijeće je na 9. sjednici održanoj 15. svibnja (točka 15.)
dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta GKR.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o Izmjenama i
dopunama Statuta GKR (Izmjene i dopune Statuta GKR u privitku).
Ad 4.
Ravnateljica je obavijestila članove UV da Knjižnica dana 23. 6. prelazi na ljetno radno
vrijeme koje će trajati do 30. 8. kako bi djelatnici iskoristili svoje godišnje odmore. Odjeli
i ogranci Knjižnice radit će u jednoj smjeni ali naizmjence kako bi usluga bila
cjelodnevno dostupna. Jedina izmjena odnosi se na Narodnu čitaonicu koja je zadnjih
godina, na traženje korisnika, bila cjelodnevno otvorena, međutim broj korisnika koji su
posjećivali Čitaonicu u popodnevnim satima to nije opravdao. U vrijeme kad Čitaonica ne
bude radila korisnici će moći dnevni i tjedni tisak koristiti u ograncima, osobito u
Ogranku Zamet gdje je i širi izbor.
Zaključak: Članovi UV primili su na znanje navedene informacije.
Ad 5.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- Zbog većeg broja bolovanja zaposlena je jedna knjižničarka na 60 dana na zamjenu, bez
natječaja; u GKR se prethodno stručno osposobljavala bez zasnivanja radnog odnosa.

- Proveden je natječaj za knjigovođu na pola radnog vremena zbog povećanog obima
posla: novi računalni program, EU projekt i dr.
- Iz Ministarstva uprave stigao je odgovor na upućeni dopis GKR u vezi isplate plaće za
voditeljicu matične službe iz MK RH; u dopisu se potvrđuje odluka MK RH o isplati
plaće prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike što GKR i dalje
smatra neprihvatljivim obzirom da je voditeljica matične službe zaposlenica GKR a ne
MK RH te će nastaviti s traženjem rješenja.
- Predsjednica UV Sandra Krpan postavila je pitanje klimatizacije Čitaonice koje je
trebalo biti provedeno a za što se postavljaju upiti na Gradskom vijeću; ravnateljica
Gorana Tuškan Mihočić odgovorila je da su je kontaktirali predstavnici Ureda gradske
uprave za upravljanje imovinom međutim rješenje koje su nudili a to je da se ugradi samo
jedna jedinica za Knjižnicu je bilo neprihvatljivo jer se time problem ne bi riješio; GKR
je u više navrata pokušavala riješiti klimatizaciju no taj je projekt vrlo kompleksan jer je
zgrada pod zaštitom, vanjske jedinice se ne smiju ugrađivati i dr. Knjižnica podržava
ideju da se ugradi klima u Čitaonicu ali da se to napravi na primjeren i učinkovit način.
Sjednica je završila u 9.45 sati.
Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

