
Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta,  

četrtek, 5. 3. 2015, 18:00–19:30. 
 
Prisotni: Božena Kolman Finžgar (direktorica), Eti Kuhar (računovodkinja), Mateja 

Erman Repe, Franc Markelj, Štefan Polda, Romana Ravnik, Urška Repinc, Majda 
Ribnikar, Jure Sinobad in Sergej Učakar.                           

 
Odsotna: Toni Bogožalec in Natalija Korošec (opravičila odsotnost). 
 
    Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je ugotovil, da je 

Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 69,3 % članov sveta.  
    Seje se je udeležil tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, zato je predsednik 

predlagal, da se takoj po pregledu zapisnika prejšnje seje preide na 6. točko dnevnega 
reda (Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici). 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. Verifikacija mandatov novih članov Knjižničnega sveta. 
3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. 

do 31. 12. 2014 (e-priloge).  
4. Zaključni račun za leto 2014 (e-priloga). 
5. Plan za leto 2015. 
6. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
7. Razno. 

 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

 

    SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. 
 
6. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
    Župan Ciril Globočnik je pozdravil vse člane Knjižničnega sveta in predstavil dogodke 

pri gradnji nove knjižnice. Dogodke, povezane z gradnjo nove knjižnice intenzivno in 
vestno spremlja, s tem želi ta projekt pripeljati do konca. Na gradbišču Kareja H 
urejujejo komunalno infrastrukturo. Dokončati morajo še drugi krak komunalne 
infrastukture, ki bo potekal mimo Srednje gostinske in turistične šole in Kavarne 
Ambient. Ponudbe za dokončanje drugega kraka bo Občina Radovljica odpirala v 
prihodnjem tednu. Če bo odpiranje ponudb in samo delo potekalo brez težav, se obeta 
dokončanje zunanje ureditve Kareja H. Takrat bodo lahko zaprosili za uporabno 
dovoljenje za stanovanjski del objekta. Župan je zagotovil, da so objekte sanirali, saj 
so prostore temeljito posušili in montirali ogrevalne naprave, ki delujejo na lesne 
sekance in plin. Objekt knjižnice je bil saniran s folijami, izoliran še ni. V Kare H so 
umestili nov elektrotransformator. Gradnja objekta se premika naprej, vendar župan 
vseeno ni zadovoljen. Kar nekajkrat je poskušal navezati stike z ministrico za kulturo, 
obljubili so mu sestanek z njo, vendar do tega še ni prišlo. Ministrstvo za kulturo je 
želel povprašati ali bo v letošnjem letu razpis za nepovratna sredstva, ki bi omogočila 
dokončanje nove knjižnice. Odgovora žal ni dobil. Brez pomoči ministrstva knjižnica 



ne bo dokončana do leta 2016, je še poudaril. Župan bo povabil ministrico na ogled 
objekta. V letošnjem letu bo Občina Radovljica investirala 800.000 evrov v zunanjo 
ureditev Kareja H, za dokončanje same knjižnice pa bi potrebovali še 2.200.000 evrov. 
Do konca septembra bo okolica urejena, podrli bodo stavbo Zavarovalnice Triglav, s 
čimer se bo odprl prostor na bodočem trgu. Župan trenutno pričakuje odprtje razpisov 
za finančna sredstva za obdobje 2015–2019. Izrazil je razočaranje, da se med člani 
Knjižničnega sveta ni našel nihče, ki bi želel sodelovati v gradbenem odboru, ki bo 
nadziral gradnjo objekta, vendar tega sedaj ne bi razčiščeval. 

     
    Jure Sinobad je povedal, da ni kaj razčiščevati, saj imamo shranjene vse e-dopise 
članov Knjižničnega sveta, v katerih so izrazili svoje razloge, zakaj ne želijo 
sodelovati v gradbenem odboru. Povedal je, da se ob gradnji novega objekta pojavljajo 
tudi skrite gradbene napake, ki jih člani Knjižničnega sveta kot negradbeniki ne 
moremo prepoznati. Gradnjo nove knjižnice je primerjal z gradnjo knjižnice v Kranju 
(Globus), kjer se zaposleni ves čas soočajo s posledicami gradbenih napak, kot so 
vdori vode v prostore knjižnice. Zato meni, da je za gradbeni odbor primeren nekdo, ki 
se spozna na gradbeno stroko. Težave se bodo pojavile ob vselitvi v novo knjižnico, 
pisne zadržke članov, ki niso želeli sodelovati v gradbenem odboru, pa ima arhivirane 
predsednik Knjižničnega sveta. 

      
    Sergej Učakar  je županu rekel, da upa, da spoštuje mnenja in odločitve članov 

Knjižničnega sveta, ki so se odpovedali sodelovanju v gradbenem odboru. 
     
    Župan je poudaril, da sodelovanje v gradbenem odboru ni tako zelo zahtevno, saj 

celotno gradnjo spremljajo in nadzirajo gradbeno in tehnično podkovani strokovnjaki, 
ki vršijo »supernadzor«, za kar bodo tudi plačani. Hkrati je ponosen na vse dokončane 
zgradbe, ki so bile dokončane v času njegovega mandata in s sodelovanjem 
zaposlenih, ki so s svojimi pripombami in spodbudami še izboljšali izgled in 
funkcionalnost zgradb. Tako bi morali tudi člani Knjižničnega sveta ali zaposleni v 
knjižnici s  svojimi pripombami in pobudami izboljšati oz. pomagati pri dokončanju 
nove knjižnice. Župan je povedal, da gradbenega odbora zaenkrat še ne bo ustanovil. 

     
    Jure Sinobad je izrazil mnenje, da ne bo prevelike škode, če gradbeni odbor ne bo takoj 

začel z delovanjem. Povedal je, da bi morala biti nova knjižnica zgrajena že leta 2008, 
kljub temu pa v vsem tem času noben od imenovanih gradbenih odborov ni deloval. 
Poudaril je, da je gradnja knjižnice le izgovor za gradnjo novih stanovanj in mora biti 
dokončana zato, da se bodo stanovanja lahko prodajala. Predlog, da v gradbenem 
odboru lahko sodelujejo zaposleni v knjižnici, bo predsednik Knjižničnega sveta 
predstavil na naslednjem sestanku delovne skupnosti. 

     
    Direktorica Božena Kolman Finžgar je zatrdila, da zaposleni želimo aktivno sodelovati 

pri izgradnji nove knjižnice. 
 

    Jure Sinobad se je županu zahvalil za izčrpne informacije. Župan je ob 18:25 odšel s 
seje Knjižničnega sveta. 

 
2. Verifikacija mandatov novih članov Knjižničnega sveta. 
    Občina Gorje je dne 17. 12. 2014 na pobudo članice Knjižničnega sveta Darje 

Poklukar imenovala Matejo Erman Repe za svojo predstavnico v Knjižničnem svetu. 
V sklepu o imenovanju, ki smo ga prejeli 23. 12. 2014, je zapisano, da je mandat nove 
članice vezan na mandate ostalih članov Knjižničnega sveta.  



 

    Krajevna skupnost Radovljica nam je 19. 2. 2015 poslala obvestilo o imenovanju Ivane 
Varl za novo predstavnico KS Radovljica v Knjižničnem svetu. Obvestilo je bilo 
pomanjkljivo, vsebovalo je sklep o predlaganju, ne o imenovanju. Ker ni vsebovalo 
sklepa in datuma odpoklica dosedanjega predstavnika, je predsednik Knjižničnega 
sveta prosil tajnika KS Radovljica za popravek oz. dopolnilo dopisa. Tajnik KS 
Radovljica je še isti dan posredoval e-dopis, v katerem so zapisali, da Francu Marklju 
mandat poteče 12. 3. 2015, za novo članico Knjižničnega sveta pa se imenuje Ivana 
Varl. Predsednik Knjižničnega sveta je po posvetu s pravnikom Miroslavom Birkom 
predlagal, da Knjižnični svet z glasovanjem verificira mandat Ivane Varl, ki je kot 
nova predstavnica Krajevne skupnosti Radovljica v Knjižničnem svetu zamenjala 
Franca Marklja. 

 

    Občina Bled nas je o imenovanju Natalije Korošec za novo predstavnico v 
Knjižničnem svetu, obvestila 28. 1. 2015, to je 97 dni po njenem imenovanju, ki je bilo 
potrjeno na seji občinskega sveta Občine Bled, 23. 10. 2014. O imenovanju so nas 
obvestili s priporočeno pošto, ki je vsebovala sklep, za katerega je pravnik Miroslav 
Birk ugotovil, da je pomanjkljiv, saj iz njega ne izhaja, da so razrešili (odpoklicali) 
dosedanjo predstavnico Občine Bled, niti kdaj (datum) naj bi nova predstavnica 
nastopila svoj mandat. Če bi bilo res, da je nova predstavnica Občine Bled nastopila 
funkcijo »takoj«, potem bi funkcijo nastopila naslednji dan po imenovanju (ali 
kasneje), o čemer pa knjižnica ni bila obveščena. Vemo tudi, da pojem »takoj« v pravu 
ne pomeni nič. Novega sklepa nam niso poslali, čeprav bi morali k besedilu starega 
dopisati le en stavek. Kot je razvidno iz korespondence z ostalimi predstavniki 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ne gre za kakšno znanost, ampak le za 
poznavanje osnov pisarniškega poslovanja in malo dobre volje.  

 

    Knjižnični svet ima po 7. členu Poslovnika Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica pristojnost verificirati mandate novih članov in predložiti potrdila 
o izvolitvi predstavnikov ustanoviteljev in predstavnikov uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti v zbirko dokumentov sveta zavoda. Ker od Občine Bled do 
danes nismo prejeli zahtevanih podatkov, je predsednik Knjižničnega sveta predlagal, 
da Knjižnični svet z glasovanjem potrdi mandat Natalije Korošec, ki je kot nova 
predstavnica Občine Bled v Knjižničnem svetu zamenjala Marijo Piber, in sicer od 
datuma prejema sklepa o njenem imenovanju, 28. 1. 2015, ki se ga vloži v zbirko 
dokumentov sveta zavoda.  

 

    SKLEP: 1.) Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica potrjuje mandat 

Natalije Korošec, ki je kot nova predstavnica Občine Bled v Knjižničnem svetu 

Knjižnice A. T. Linharta Radovljica zamenjala Marijo Piber. Za datum 

zaključka mandata Marije Piber oz. pričetka mandata Natalije Korošec se šteje 

28. 1. 2015, t. j. datum prejema dopisa Občine Bled s sklepom o imenovanju 

Natalije Korošec, ki se ga vloži v zbirko dokumentov sveta zavoda.                             
     2.) Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica potrjuje mandat Ivane 

Varl, ki bo z 12. 3. 2015 kot nova predstavnica Krajevne skupnosti Radovljica v 

Knjižničnem svetu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica zamenjala Franca 

Marklja.  

     Za sklep je glasovalo 7 članov Knjižničnega sveta, vzdržal se je Sergej Učakar. 

 

 



3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v letu 2014. 
    O poslovanju knjižnice v letu 2014 je poročala direktorica Božena Kolman Finžgar. 

(Priloga 1) V knjižnici se preko leta dogaja ogromno dogodkov, izposoja v letu 2014 
je padla za 0,16 %, izposoja na prebivalca ostaja enaka kot v letu 2013, kar je še vedno 
nad slovenskim povprečjem. Od leta 2010 se zmanjšujejo finance, namenjene nakupu 
knjižničnega gradiva, nakup knjižničnega gradiva se zmanjšuje, kar se pozna tudi pri 
izposoji gradiva. Ministrstvo za kulturo je v letu 2014 znižalo sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva za 27,46 %, občini Bled in Radovljica pa sta znižali sredstva za 
materialne stroške. Padca izposoje nismo veseli in se aktivno ukvarjamo s tem, kako ta 
padec ustaviti. V letu 2014 smo opravili veliko inventuro, kar se pozna na številu 
odpisanega knjižničnega gradiva. Upadla je uporaba računalnikov, saj so ti zastareli, v 
porastu pa so prireditve za spodbujanje branja, kot so Bralni klub, Medgeneracijsko 
branje ter razstave in prireditve (Podvinska Anka, Knjižnica v knjižnici, razstave o 
prvi svetovni vojni …). 

 

    Urška Repinc je Knjižničnemu svetu prenesla sporočilo učencev in učiteljev OŠ dr. 
Janeza Mencingerja iz Bohinjske Bistrice, da je bila delavnica, ki jo je pripravil Andrej 
Jalen, izredno dobro sprejeta. 

 

    V letu 2014 smo imeli daljšo bolniško odsotnost, ki smo jo delno nadomestili z 
zaposlitvijo delavke preko podjemne pogodbe, delno pa z zaposlitvijo za določen čas. 

 

    Sergej Učakar je poudaril, da se v blejski knjižnici dogaja zelo malo dogodkov, in da je 
Bled kulturno neprimerljiv z Radovljico. Direktorica mu je odgovorila, da bi po 
pravilih morala biti v blejski knjižnici prireditev enkrat mesečno (tretji petek v 
mesecu). Prireditve potekajo na Bledu več kot enkrat mesečno, izredno pa smo 
ponosni na nov projekt, ki ga izvajajo v blejski knjižnici, Obrazi Bleda. Ta projekt sta 
pohvalila Sergej Učakar in Jure Sinobad, ki je še posebej pohvalil Damjana Muleja in 
Ireno Razingar. Da so ti projekti izpeljani na tako visokem nivoju, morajo zaposleni 
delati tudi deljeno, je poudaril Jure Sinobad in povedal, da je bila blejska razstava o 
prvi svetovni vsebinsko bogatejša kot radovljiška. 

 

    SKLEP: Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2014 je bilo soglasno sprejeto. 

 

4. Zaključni račun za leto 2014. 
    Računovodkinja Eti Kuhar je predstavila finančno poslovanje knjižnice za leto 2014 v 

primerjavi z letom 2013. (Priloga 2) V letu 2014 smo izdali knjigo »Podvinska Anka«, 
zato višji indeks. Članom sveta je dala v vpogled zapisnik o opravljeni inventuri 
opreme in inventarja za leto 2014. Odpis opreme in inventarja je znašal 22.000,65 
evrov (nabavna in odpisana vrednost) za inventar in 81.999,25 evrov (nabavna in 
odpisana vrednost) za knjižnično gradivo. Predlagamo, da se ostanek sredstev v višini 
10.166,00 evra porabi za nakup knjižničnega gradiva.  

    Sergej Učakar je vprašal, za koliko enot plačujemo najemodajalcem najemnine? 
    Najemnine plačujemo za knjižnice Bled, Lesce, Begunje in Brezje, je odgovorila Eti 

Kuhar.  
     
    SKLEP: Članice in člani Knjižničnega sveta so soglasno sprejeli zaključni račun 

Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2014 in sklenili, da se ostanek 

sredstev v višini 10.166,00 evra namensko porabi za nakup knjižničnega gradiva. 



5. Plan za leto 2015. 
    Direktorica Božena Kolman Finžgar je povedala, da so vse občine sprejele proračune za 

leto 2015. (Priloga 3) S 1. aprilom 2015 bomo v knjižnici dobili tri javne delavke. Na 
Ministrstvo za kulturo smo novembra 2014 poslali razpis za sofinanciranje knjižničnega 
gradiva, lastni dohodek nam upada, zato planiramo 90% realizacije leta 2014. Izposoja 
naj bi ostala na enakem nivoju, prav tako število novo nakupljenega gradiva. V 
letošnjem letu bo prenehal delovati sistem za katalogizacijo COBISS 2, zato bomo v 
letošnjem letu prešli na COBISS 3 katalogizacijo. Zaradi resnega zdravstvenega stanja 
kolega predvidevamo daljšo bolniško odsotnost, kako bo nadomeščena, še ne vemo. 

     
    Matejo Erman Repe zanima, če imamo zadovoljivo število zaposlenih za normalen 

potek dela v knjižnici. Direktorica je povedala, da nam manjka 10 novih zaposlitev, 
zadnja zaposlitev je bila leta 2006. Inšpektorica za knjižničarstvo je podala poročilo, v 
katerem je navedeno, da bi morali zaposliti človeka, ki bi se ukvarjal z domoznansko 
dejavnostjo.  

 

    Sergeju Učakarju se zdi, da delovanje knjižnice poteka dobro, kljub temu, da nam 
ministrstvo in občine znižujejo sredstva za naše delovanje. 

 

    SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel plan Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2015. 

 

7. Razno. 
    Knjižnični svet vsako leto potrjuje delovno uspešnost direktorice po priloženem 

obrazcu. Direktorica je na podlagi sprejetega točkovnika v letu 2014 pridobila 67 od 
100 točk, s čimer ni zadovoljna. Knjižnični svet vsako leto potrjuje dopust in 
izobraževanje direktorice. Po kolektivni pogodbi ji pripada 36 dni letnega dopusta, po 
določbah ZUJF-1 pa ima lahko največ 35 dni letnega dopusta.  

 

    Direktorica je zaprosila Občine za soglasje za podjemne pogodbe, študentsko in 
avtorsko delo. Soglasje za nedoločen čas je pridobila od občin Bled in Gorje, enoletno 
soglasje pa od občin Radovljica in Bohinj. ZUJF-1 zahteva, da mora odobrena soglasja 
potrditi še Knjižnični svet. 

    
    Direktorica se bo ob potrditvi Knjižničnega sveta v letu 2015 s kolegom Andrejem 

Jalnom udeležila izobraževanja v Celovcu (19. evropska konferenca o branju). 
 

    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 ter ZUJF-1. Ti znašajo celo dnevnico (16 evrov na sejo) in stroške 
kilometrine (18 % cene 95-oktanskega bencina). Zneski so oproščeni plačila dohodnine. 

 

    Direktorici v naslednjem letu poteče mandat, zato je članom postavila vprašanje, ali  
spremenimo Odlok o ustanovitvi Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, v katerem bi bila 
v razpisnih pogojih za mesto direktorja knjižnice črtana zahteva strokovni izpit iz 
bibliotekarstva, kar je predlagala bivša članica Knjižničnega sveta Marija Piber. Vsi 
člani Knjižničnega sveta so se strinjali, da Odloka o ustanovitvi ni potrebno spreminjati. 
Člani Knjižničnega sveta so izrazili mnenje, da je treba počakati na spremembo Zakona 
o knjižničarstvu in takrat, če bo zakon to zahteval, spremeniti omenjeni del Odloka o 
ustanovitvi. To spremembo lahko Knjižnični svet opravi tudi s korespondenčno sejo. 

     



    Mateja Erman Repe je predlagala spremembo na zaključni prireditvi Vesolje zakladov. 
Lani so bili najboljši mladi bralci še posebej pohvaljeni in povabljeni na oder. Predlaga, 
da bi najboljši bralci dobili še skromno darilo. To bomo v letošnjem letu popravili, je 
zatrdila direktorica. 

 

    Franc Markelj je bil zadnjič na seji Knjižničnega sveta, saj ga bo zamenjala Ivana Varl. 
Pohvalil je delo knjižnice in se zahvalil vsem članom Knjižničnega sveta za dobro 
sodelovanje, predsedniku pa za sprotno obveščanje o dogodkih v knjižnici. 

 

    Jure Sinobad se je javno zahvalil svetniku Francu Marklju za sodelovanje in predlagal, 
da vsem bivšim članom Knjižničnega sveta pošljemo pisne zahvale za sodelovanje. 

     
    SKLEPI: 1.) Knjižnični svet potrjuje delovno uspešnost, dopust in izobraževanje 

direktorice.  

    2.) Knjižnični svet daje soglasje za podjemne pogodbe, študentsko delo in 

avtorsko delo. 

    3.) Knjižnični svet potrjuje višino povračila stroškov članom Knjižničnega sveta. 

    Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 
    Seja Knjižničnega sveta se je zaključila ob 19:30. 
 
   

    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 2014. 
2. Zaključni račun Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. 
3. Plan Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2015. 
 
 
Poslano: 
 

1. Anton Bogožalec, Kropa 100 b, 4245 Kropa 
2. Mateja Erman Repe, Spodnje Gorje 105 a, 4247 Zgornje Gorje 
3. Franc Markelj, Gregorčičeva ulica 6, 4240 Radovljica 
4. Natalija Korošec, Selo 55, 4260 Bled 
5. Štefan Polda, Zgornje Gorje 75 b, 4247 Zgornje Gorje 
6. Romana Ravnik, Vodnikova cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica 
7. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
8. Majda Ribnikar, Savska 8, 4264 Bohinjska Bistrica 
9. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica 

10. Sergej Učakar, Rečiška cesta 7, 4260 Bled 
11. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
12. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
13. Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje 
14. Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 
15. Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 


