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Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
četrtek, 27. 1. 2011, 18.10–20.50 

 
Prisotni: Petra Kapus, Božena Kolman Finžgar, Eti Kuhar (1. in 2. točka dnevnega reda), Franc  
               Markelj, Marija Piber, Urška Repinc, Majda Ribnikar in Jure Sinobad.  
 

Odsotni: Katarina Bohinc, Vida Stare in Janez Stražišar. 

 
1. Zapisnik seje knjižničnega sveta iz leta 2010.  

Jure Sinobad je na kratko predstavil sklepe, ki jih je knjižnični svet sprejel na zadnji seji 
knjižničnega sveta (poslovnik, nove zaposlitve, glasovanje po pošti). Na zadnjem knjižničnem 
svetu so člani Knjižničnega sveta obravnavali tudi pritožbo računovodkinje Eti Kuhar, vse kar 
so sklenili v zvezi s tem primerom je prisotnim svetnikom še enkrat na kratko  predstavil Jure 
Sinobad.  
Direktorica Božena Kolman Finžgar je članom Knjižničnega sveta predstavila novi članici 
sveta. Marija Piber bo zastopala Občino Bled namesto dosedanjega svetnika Cirila 
Kraigherja, Majda Ribnikar in Jure Sinobad pa sta bila izvoljena s strani zaposlenih v 
Knjižnici A. T. Linharta. Direktorica je člane sveta obvestila, da je bil Franc Markelj s strani 
Sveta KS Radovljica ponovno imenovan za člana Knjižničnega sveta. 

 

2. Pobuda računovodkinje Eti Kuhar. 
Na seji knjižničnega sveta je bila na svojo prošnjo prisotna računovodkinja Kuhar Eti, ki je 
prosila, da njeno točko obravnavamo kot prvo. Člani knjižničnega sveta so se s tem strinjali. 

     Predstavila nam je potek dogodkov, ki pojasnjujejo njen primer. V preteklem letu je 
posredovala vprašanje za njeno napredovanje v plačne razrede Ministrstvu za kulturo RS. Iz 
Minstrstva za kulturo odgovora ni bilo. Po posredovanju direktorice Božene Kolman Finžgar 
je na vprašanje po elektronski pošti odgovorila Urška Gruden z Ministrstva za kulturo RS. 
(priloga št. 1) 

     Marija Piber je vprašala, v katerem plačnem razredu je trenutno računovodkinja Eti Kuhar. 
Računovodkinja ji je odgovorila, da je njen začetni plačni razred 22., z upoštevanimi 
napredovanji pa je trenutno v 29. plačnem razredu. Marija Piber je poudarila, da je 
računovodstvo vlečni konj vsake delovne organizacije. Zato je predlagala, da bi se 
računovodkinji izplačeval dodatek za povečan obseg dela in opozorila, da bi se morali taki 
primeri reševati znotraj organizacije in v korist zaposlenih. V tem primeru bi morala 
direktorica zagovarjati računovodkinjo. 

     Računovodkinja je povedala, da je sama v različnih organizacijah preverila, kako je po plačni 
prevedbi potekal proces sistemizacije delovnega mesta računovodje in ugotovila, da se le-ta 
bistveno razlikuje od organizacije do organizacije. Poudarila je, da za nekatere zaposlene v  
našem zavodu veljajo dopisi, za nekatere pa predpisi, s čimer se direktorica ni strinjala. 

     Direktorica Božena Kolman Finžgar je predlagala, da to plačno prevedbo preveri pravna 
služba. 

     Na predlog direktorice se je odzvala Marija Piber in predlagala, naj tega problema ne 
rešujemo preko pravne službe, ampak z notranjim dogovorom. Rešitev vidi v izplačilu za 
povečan obseg dela. 

     Direktorica je poudarila, da organizacija lahko izplača 20 % dodatka za povečan obseg dela. 
     Franc Markelj se je strinjal z izplačilom za povečan obseg dela računovodkinji in pripomnil, 

da pa se plačni razred računovodkinji ne more povišati. 
     Petra Kapus je poudarila, da se finančna sredstva za izplačilo povečanega obsega dela lahko 

poiščejo znotraj organizacije (članarine). Računovodkinjo je vprašala, ali je po dopisu, ki sta 
ga v imenu Knjižničnega sveta sestavila Petra Kapus in Jure Sinobad, dobila kakšen dodatek 
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za povečan obseg dela. Računovodkinja ji je odgovorila, da je omenjeni dodatek dobila le 
enkrat, in sicer za mesec marec 2010. Petra Kapus je povedala, da si neodgovarjanje oz. molk 
nekaterih občin ustanoviteljic na pisna vprašanja Knjižničnega sveta pravno lahko tolmačimo 
kot  njihovo strinjanje z našimi pobudami. 

     Računovodkinja Eti Kuhar je povedala, da bi glede na standarde za splošne knjižnice morali 
biti v računovodstvu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica zaposlena dva delavca.  

     Jure Sinobad je izrazil mnenje, da bi morala računovodkinja dobiti izplačan dodatek za 
povečan obseg dela za vse mesece od 19. 3. 2010, ko sta s Petro Kapus sestavila dopis 
Knjižničnega sveta občinam ustanoviteljicam, a se te nanj niso odzvale.  

     Franc Markelj je predlog zavrnil in povedal, da dodatkov za nazaj ni mogoče izplačevati, s 
čemer so se strinjali tudi ostali člani sveta.  

     Jure Sinobad  je predlagal, da se zaradi povečanega obsega dela na mestu računovodkinje, 
računovodkinji vsak mesec od 1. 1. 2011 izplača 20 % mesečne uspešnosti, in sicer do 
preklica s strani Knjižničnega sveta. 

     Predlog je bil izglasovan soglasno, s šestimi glasovi predstavnikov Knjižničnega sveta. 
     SKLEP: Zaradi povečanega obsega dela na mestu računovodkinje se računovodkinji Eti 

Kuhar vsak mesec od 1. 1. 2011 izplača 20 % mesečne uspešnosti, in sicer do preklica s strani 
Knjižničnega sveta. 

 

3. Sistemizacija delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je spremembe v sistemizaciji delovnih mest, ki so bile 
sprejete na zadnjem sestanku knjižničnega sveta, poslala občinam ustanoviteljicam javnega 
zavoda. 

     Proces sistematizacije delovnih mest javnega zavoda je v proceduri na Občini Radovljici. 
Občinski svet Občine Radovljica je sprejel sklep, da se bodo o novi sistematizaciji odločali v 
soglasju oz. skupaj z ostalimi občinami soustanoviteljicami (Bled, Bohinj, Gorje). Po 
zagotovilu direktorice se občine trenutno še niso sestale. 

     Proces sistematizacije v občini Radovljici bi morali ustaviti, saj nova sistemizacija pomeni, da 
je računovodkinja s šesto stopnjo izobrazbe lahko tehnološki višek. 

     Direktorica je vprašala člane Knjižničnega sveta, kako bi lahko proces sistemizacije, ki je 
vložen na Občini Radovljica, spremenili oz. zustavili. 

     Gospod Franc Markelj predlaga, da pošljemo pobudo za spremembo sistemizacije. 
     Direktorica je člane sveta tudi zaprosila za pomoč pri vsebinski utemeljitvi spremembe. 
     SKLEP: Direktorica Božena Kolman Finžgar se obveže, da se bo pri pravniku našega zavoda 

pozanimala, kako se lahko procedura spremembe sistematizacije, ki je že v teku, zaustavi. 
 

4. Plan za leto 2011 (informacija). 
     Direktorica Božena Kolman Finžgar je članom sveta predstavila finančni plan za leto 2011. 

Občini Radovljica in Bled še nista sprejeli proračuna za leto 2011. Po doslej dostopnih 
podatkih bo Občina Radovljica znižala obseg osnovnih sredstev za knjižnico, kar pomeni 
manj sredstev za nakup knjig. Plače zaposlenih v javnem zavodu naj bi v polni meri pokrival 
ustanovitelj javnega zavoda. V prihodnosti se nam v Radovljici obeta selitev v novo 
knjižnico, vendar se bo novogradnja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev občutno zavlekla. 

     Tudi Občina Bled bo po dostopnih informacijah znatno znižala sredstva, namenjena knjižnici. 
     Občina Bohinj in Gorje sta sprejeli proračun, v katerem je knjižnici letos namenjena enaka 

količina sredstev kot lani. 
     Direktorica je poudarila, da ne bi radi okrnili akcij za spodbujanje branja. Knjižnica spremlja 

objave razpisov v Sloveniji (Ministrstvo za kulturo RS, Javni sklad za knjigo), zaradi 
pomanjkanja kadrov ne moremo sistematično spremljati ostalih razpisov. 

     Marija Piber je ob informaciji, da naj bi občina Bled za knjižnico namenila manj denarja, 
povedala, da je osnovni problem knjižnice Blaža Kumerdeja Bled v najemu prostorov, v 
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katerih se nahaja knjižnica Blaža Kumerdeja Bled. Na te pomanjkljivosti je po njenem 
mnenju potrebno stalno opozarjati. 

 

5. Zapisnik inšpektorice za knjižnice Ruže M. Barić Bizjak (informacija). 
     V letu 2010  je inšpektorica  Ruža M. Barić Bizjak trikrat preverjala spletno stran Knjižnice 

A. T. Linharta. Podala je dve pripombi: prvič, zakaj v ceniku ni navedenih storitev, ki so v 
knjižnici brezplačne in drugič, zakaj ima knjižnica dve različni članarini. Knjižnica ji je 
poslala pisna pojasnila, ki se nanašajo na omenjeni pripombi. 

 

6. Informacija o novih knjižnicah. 
     V letu 2011 bo odprta nova knjižnica v Gorjah. Občina Gorje je za sredstva kandidirala pri 

Ministrstvu za kulturo RS. Idejni projekt nove knjižnice Gorje je narejen, avtorica projekta je 
arhitektka Polona Čeh. Nova knjižnica v Gorjah naj bi imela 130 m2 površine. 

     Občina Radovljica je v letu 2010 kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS za 
sredstva, namenjena za nakup notranje opreme. Polovica opreme je že kupljene in shranjene 
pri proizvajalcu, drugo polovico opreme pa bomo dobili ob izgradnji nove knjižnice. Občina 
Radovljica je prvi del opreme že naročila in prevzela. 

     Marija Piber je vprašala, če je bila ob prevzemu ovrednotena vrednost prevzete notranje 
opreme.  

     Direktorica Božena Kolman Finžgar ji je odgovorila, da je bila pogodba med proizvajalcem in 
občino podpisana tako, da reklamacija za opremo začne teči šele ob montaži opreme. 

     Petro Kapus je zanimalo, če smo narejeno notranjo opremo že videli. 
     Direktorica ji je odgovorila, da smo dobavljeno opremo videli. 
     Marija Piber je poudarila, da se izgradnja nove knjižnice še ni fizično pričela, zato je še vedno 

potrebno misliti na alternativno rešitev, ki jo vidi v zgradbi nekdanje trgovine Merkur Dom v 
Radovljici. Omenjena stavba se ji zdi ustrezna varianta zaradi dveh nadstropij, ki bi jih lahko 
obvladovali z manjšim številom zaposlenih, kakor v novogradnji in v dobro osvetljenih 
prostornih etažah. Ti pogoji naj bi bili v novi knjižnici slabši (štiri nadstropja, slaba svetloba, 
le eno dvigalo). Marija Piber se s stališčem direktorice, ki pravi da bo nova knjižnica v 
primerjavi s prostori v nekdanjem Merkurju boljša, ne strinja.  

     Petra Kapus in Franc Markelj sta bila mnenja, da prostorov za novo knjižnico ne moremo 
izbirati sami. 

     Jure Sinobad je povedal, da bo imela nova knjižnica toliko etaž, da jih knjižničarji ob 
sedanjem številu zaposlenih ne bodo mogli obvladati. Kot občan še vedno zagovarja mnenje, 
ki ga je javno izrazil z objavama v časopisih »Deželne novice« in »Dnevnik«. Opozoril je, da 
projektanti pripomb k novogradnji, ki so jih prispevali zaposleni v knjižnici, zaradi slabih 
urbanističnih izhodišč (premajhen tloris) niso mogli upoštevati. Namenska gradnja nove 
knjižnice je po njegovem tudi finančno slabša rešitev kot obstoječi prostori nekdanjega 
Merkurja, seveda v njihovem celotnem obsegu in ne le do polovice, kot je sprva predlagala 
Občina Radovljica. Direktorica se s tem mnenjem ne strinja in ostaja pri stališču, da je 
novogradnja boljša rešitev kot prostori nekdanje trgovine Merkur Dom. 

 
7. Razno. 
     Direktorici Boženi Kolman Finžgar poteče mandat v letu 2011. Zato je potrebno sprožiti 

postopek za volitve direktorja. Direktorica predlaga, da postopek (razpis in program) vodi 
Jure Sinobad.  

     SKLEP: Konec februarja ali v začetku  marca se ponovno skliče sestanek Knjižničnega 
sveta, razpis za delovno mesto direktorja pa pošljemo na Zavod za zaposlovanje in do 10. 2. 
2011 objavimo v enem od javnih glasil (tistem, v katerem bo objava najcenejša, najverjetneje 
bo to Gorenjski glas). Prijave se zbirajo 14 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje in enem 
od javnih glasil. 
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     Jure Sinobad je kot predstavnik zaposlenih prisotnim članom Knjižničnega sveta prebral pisni 
ugovor Danijele Žagar na letno oceno za leto 2009. 

     Danijela Žagar se ne strinja z letno oceno, ki jo je podala direktorica Božena Kolman Finžgar 
in želi, da o tem razpravlja Knjižnični svet. Gradivo o poteku ocenjevanja je priložila k 
svojemu ugovoru oz. dopisu Knjižničnemu svetu. (priloga št. 2) 

     Petra Kapus je vprašala, na kakšen način lahko zaposleni napredujejo. 
     Direktorica je predstavila način ocenjevanja uspešnosti in povedala, da je e-dopis Danijele 

Žagar spregledala in nanj ni odgovorila. Povedala je tudi, da Danijela Žagar kot uslužbenka 
pred upokojitvijo ne more več napredovati v nazive. 

     Petra Kapus je vprašala, ali so letni razgovori z zaposlenimi obvezni. 
     Direktorica ji je odgovorila, da so v tako majhnem kolektivu obvezne letne ocene, letni 

razgovori pa ne. 
     Marija Piber je poudarila, da tako ocenjevanje v tako majhnem kolektivu le neti prepire in da 

bi morali vsa ta nesoglasja predebatirati na naših internih sestankih. Pritožbe ne bi bilo, če bi 
v kolektivu med seboj normalno komunicirali. 

     Petra Kapus je predstavila pomembnost upravljanja s človeškimi viri, ki rešujejo marsikateri 
spor znotraj organizacije. 

     Franc Markelj predlaga, da se omenjeni primer obravnava javno na sestanku delovne 
skupnosti. 

     SKLEP: Knjižnični svet soglasno sklene, da je treba pritožbo Danijele Žagar obravnavati 
javno na naslednjem sestanku delovne skupnosti. 

 

     Marija Piber na zunanji fasadi blejske knjižnice pogreša napis, ki bi ljudi opozarjal na 
knjižnico. Predlagala je, da se svetlobna tabla pritrdi na steno, ki je obrnjena proti Hotelu 
Lovec. Poleg slovenskega naj bi bil napis še v angleškem jeziku. Glede napisa bo posredovala 
pri županu občine Bled, saj je to občinska zadeva. 

 
 
 
 
     Zapisala: Majda Ribnikar                                                                  Jure Sinobad, 
 

                                                                                                podpredsednik Knjižničnega sveta 
                                                                                               Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
          
     
  
 
 
Prilogi: 
 

1. Fotokopija odgovora Urške Gruden direktorici Boženi Kolman Finžgar. 
2. Fotokopije pisnega ugovora Danijele Žagar na letno oceno za leto 2009. 
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V vednost: 
 

1. Eti Kuhar, Kosovelova ulica 5, 4240 Radovljica 
2. Danijela Žagar, Stara Fužina 233, 4265 Bohinjsko jezero 
3. Franc Markelj, Gregorčičeva ulica 6, 4240 Radovljica 
4. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
5. Vida Stare, Na Goričci 7, 4264 Bohinjska Bistrica 
6. Marija Piber, Prešernova cesta 50 a, 4260 Bled 
7. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled 
8. Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Podnart 
9. Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce 
10. Majda Ribnikar, Savska 8, 4264 Bohinjska Bistrica 
11. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica 
12. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
13. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
14. Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje 
15. Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 
16. Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica 

 
 
 


