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Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
Petek, 5. 12. 2008, 17.00–19.00. 

 
 

Navzoči: Katarina Bohinc, Božena Kolman Finžgar, Petra Kapus, Silva Kos, Ciril Kraigher,  
                Urška Repinc, Jure Sinobad, Janez Stražišar in Jože Šifrer. 
Odsotna: Vida Stare. 
 
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Poslovnik za leto 2009. 
3. Prevedba plačnega sistema – informacija. 
4. Plan za leto 2009 – informacija. 
5. Razno. 

 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. Direktorica Božena Kolman Finžgar je prebrala 

zapisnik prejšnje seje. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

2. Poslovnik za leto 2009. Božena Kolman Finžgar je razložila, da so v Pravilniku o 

splošnih pogojih poslovanja za leto 2009, ki je bil priložen kot priloga vabilu, predložene 
spremembe glede na prejšnji poslovnik. (Čistopis Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja 

za leto 2009 je priložen temu zapisniku kot priloga št. 1!) 
Zaposleni v Knjižnici A. T. Linharta so poslovnik obravnavali na dveh sestankih v 

novembru. Pri pripravi osnutka poslovnika za leto 2009 je bilo glavno vodilo olajšanje in 
sprostitev pogojev izposoje, kar je najbolj vidno pri novih pogojih za izposojo serijskih 
publikacij. Od letos izposojamo tudi t. i. Pravljične kovčke, za katere so zaradi specifičnosti 
gradiva v poslovnik vnešeni posebni pogoji izposoje. Za leto 2009 je bilo predlagano tudi 
povišanje cene velike članarine s 17,50 na 18 EUR ter zamudnin za knjige z 0,20 na 0,25 
EUR na dan in zamudnin za neknjižno gradivo z 0,50 na 0,60 EUR na dan.  
Člani Knjižničnega sveta so glasovali o Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja 

Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2009, ki je bil soglasno sprejet.  
 

3. Prevedba plačnega sistema – informacija. Direktorica je članom knjižničnega sveta 
poročala o postopku prevedbe plačnega sistema, ki je potekala predvsem v poletnih mesecih 
leta 2008, vendar še zdaleč ni zaključena. Ministrstvo za kulturo RS se je na plačno 
prevedbo slabo odzvalo, saj ni pravočasno pripravilo pravilnika o nazivih, izdalo je le dopis 
direktorjem javnih zavodov. Direktorica je poleg sistemizacije skupaj z računovodkinjo 
pripravila nove pogodbe o zaposlitvi. Za nekatere odločbe so bile izdane že tri vrste 
aneksov, a vse kaže, da zadeva še zdaleč ni zaključena. Na podlagi plačne prevedbe je bilo 
potrebno izdelati spremembe sistemizacije delovnih mest. Direktorica je članom sveta 
pojasnila spremembe pravilnika o notranji organizaciji in predlagala, da o njem glasujejo. 
(Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici 

Antona Tomaža Linharta Radovljica je priložen temu zapisniku kot priloga št. 2!) 
Člani Knjižničnega sveta so glasovali o Pravilniku o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki je bil 
soglasno sprejet.  

 

4. Plan za leto 2008 – informacija. Božena Kolman Finžgar je člane knjižničnega sveta 
seznanila s planom za leto 2009. Višina sredstev, ki naj bi jih odobrilo Ministrstvo za 
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kulturo RS, še ni znana, tako da še ne vemo, koliko sredstev lahko planiramo, vsekakor pa 
bomo tudi v letu 2009 kar največ sredstev namenili za nakup gradiva. 

Občina Bled je sprejela plan in proračun za leti 2008 in 2009, ostale tri občine pa planov 
za leto 2009 še nimajo. S strani knjižnice so bili plani za leto 2009 občinam oddani z 
indeksiranimi postavkami, in sicer na način, ki ga dovoljujejo posamezne občine. Ali bodo 
plani odobreni, še ni znano, saj tri od štirih občin o tem še niso odločale. Na občino 
Radovljica smo vložili prošnjo za projektno zaposlitev za dobo dveh let, ki je bila zavrnjena, 
prav tako pa je občina znižala letno postavko za nakup gradiva. V Radovljici potekajo 
priprave za izgradnjo nove knjižnice. Trenutno je v pripravi 11. različica arhitekturnega 
načrta. Do 15. 1. 2009 naj bi pripravili vlogo za gradbeno dokumentacijo. Če bo šlo vse po 
načrtih, bi novo stavbo knjižnice začeli graditi v treh mesecih, dograjena pa naj bi bila 
jeseni 2010.  

Z občino Bohinj poteka sodelovanje zgledno, saj je občina vzela kredit za odkup 
prostorov, v katere naj bi se knjižnica preselila iz Doma. J. Ažmana. Kljub trenutnemu 
zastoju pri urejanju gradbene dokumentacije, naj bi bila otvoritev novih prostorov knjižnice 
v Bohinju ob občinskem prazniku, 25. 8. 2009.  

Občini Bled in Gorje se še nista uspeli dogovoriti glede delitvene bilance, zato v 
knjižnici nismo mogli sprejeti novega akta o ustanovitvi, čeprav bi to že morali storiti. V 
občini Gorje razmišljajo o možnosti preselitve knjižnice iz sedanjih v nove prostore. V letu 
2008 smo uvedli prireditve za otroke v Gorjanskem domu in odziv v kraju je ugoden.  

Ciril Kraigher je opozoril na stagnacijo knjižničarske dejavnosti v Zasipu, kljub dejstvu, 
da je ostala kulturna in športna dejavnost v kraju v vzponu. Direktorica je odgovorila, da 
zaradi neugodnih prostorskih pogojev (12 m2 površine, težak dostop) knjižnica v Zasipu ne 
more napredovati. Ciril Kraigher je predlagal, da bi Krajevna skupnost Zasip in Knjižnica 
A. T. Linharta združili moči in na občini Bled sprožili pobudo za odkup praznega 
stanovanja v Domu krajanov Zasip. Božena Kolman Finžgar je zagotovila, da bo Knjižnica 
A. T. Linharta z veseljem podprla vsako iniciativo KS Zasip, ki bi vodila k izboljšanju 
knjižnične dejavnosti v kraju.  

Božena Kolman Finžgar je člane knjižničnega sveta seznanila z obiskom notranje 
revizorke v matični knjižnici. Revizorka je opozorila na nujnost spremembe akta o 
ustanovitvi in še nekatere malenkosti v tekočem poslovanju, sicer pa ni imela večjih 
pripomb na poslovanje knjižnice in je pohvalila delo računovodkinje. Direktorica mora v 
roku devetdesetih dni pripraviti načrt za odpravo pomanjkljivosti v poslovanju, ki ga bo 
predstavila na februarski seji knjižničnega sveta. 

 

5. Razno. Jože Šifrer je vprašal, ali v knjižnici že čutimo globalno gospodarsko krizo. 
Direktorica mu je odgovorila, da redno zaposleni delavci krize še ne čutimo, je pa že manj 
denarja za javna dela, tako da nam za leto 2009 niso potrdili zaposlitve javne delavke v 
Radovljici. Občina Radovljica je za leto 2009 znižala namenska sredstva za knjige, zato 
pričakujemo nekaj težav. Predvidevamo, da bo prišlo do padca kupne moči prebivalstva in 
zato do večjega povpraševanja po knjižničnem gradivu, ki pa ga bomo lahko kupovali v 
manjšem obsegu kot v letu 2008. 

Janez Stražišar je dal pobudo za znižanje članarine za upokojence in pri tem navedel 
prakso v nekaterih ljubljanskih knjižnicah (KOŽ). Predlagal je tudi, da bi nabavili več revij 
za upokojence. Direktorica je zagovarjala stališče, da sistem članarin ostane nespremenjen, 
saj iz članarin financiramo tudi prireditveno dejavnost, ki je bogatejša kot v omenjenih 
ljubljanskih knjižnicah. Po drugi strani nova politična koalicija načrtuje popolno odpravo 
članarin za splošne knjižnice v letu 2009 in bo treba počakati, kaj se bo zares zgodilo. Če ne 
bo ustreznega nadomestila za izpad dohodkov, pridobljenih s članarinami, bo to zelo slabo 
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vplivalo na poslovanje knjižnic v prihodnosti. Člani knjižničnega sveta so se pridružili 
stališču direktorice, da se v pričakovanju odločitev nove vlade sistema članarin v Knjižnici 
A. T. Linharta ne spreminja, zato pobuda g. Stražišarja ni bila sprejeta.  

Božena Kolman Finžgar je knjižničnemu svetu predstavila pisno pritožbo člana Boštjana 
Pintarja z Bleda. Gospod Pintar želi, da bi se knjižnično gradivo izposojalo tudi brez 
predložitve članske izkaznice in da bi se tudi rezerviranemu gradivu lahko podaljševal rok 
izposoje. Predlaga tudi, da bi gradivo iz matične knjižnice v Radovljici vozili v knjižnico na 
Bledu. (Kopija pisne pritožbe g. Boštjana Pintarja je priložena temu zapisniku kot priloga 

št. 3!) Direktorica je poudarila, da gradiva ne moremo dnevno razvažati po enotah, saj 
nimamo službenega vozila, upoštevanje ostalih predlogov g. Pintarja pa bi bilo v nasprotju s 
sprejetim pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja zavoda. Člani knjižničnega sveta so po 
krajši razpravi soglasno sprejeli sklep, da se pritožbo g. Boštjana Pintarja zavrne z 
obrazložitvijo, da Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža 

Linharta Radovljica velja brez izjeme za vse člane Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica. 

 
  

Zapisal: Jure Sinobad                                                                          Jože Šifrer, l. r. 
       
                                                                                           predsednik Knjižničnega sveta 

 
 
 
Priloge: 
 

1. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta   
       Radovljica za leto 2009 
2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Antona 

Tomaža Linharta Radovljica 
3. Fotokopije pisne pritožbe g. Boštjana Pintarja 
 

 

 
V vednost: 

 

1. Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica 
2. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
3. Vida Stare, Na Gorici 7, 4264 Bohinjska Bistrica 
4. Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled 
5. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled 
6. Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Kamna Gorica 
7. Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce 
8. Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica 
9. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica 
10. Občina Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
11. Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
12. Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje 
13. Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 
14.  Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica 

 


