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Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta   
četrtek, 10. 3. 2011, 18.00–20.55 

 
Prisotni: Petra Kapus, Božena Kolman Finžgar, Eti Kuhar, Franc Markelj, Marija Piber,  
               Urška Repinc, Majda Ribnikar, Jure Sinobad, Vida Stare in Janez Stražišar. 
Odsotni: Katarina Bohinc. 
 
Sejo je vodil namestnik predsednika Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je predlagal 
naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje  
    od 1. 1. do 31. 12. 2010. 
3. Zaključni račun za leto 2010. 
4. Imenovanje direktorja/direktorice knjižnice. 
5. Razno. 

K točki razno se je prijavila Marija Piber s pobudama za spremembo akta o ustanovitvi in 
sistemizaciji delovnih mest. Jure Sinobad je pod točko razno prijavil poročilo Komisije 
za preizkus letne ocene Danijele Žagar in dopis Marte Rus. 
 
1. Knjižnični svet je potrdil zapisnik prejšnje seje Knjižničnega sveta, in sicer z dvema 
popravkoma. Prvi je popravek letnice letne ocene Danijele Žagar. Gre za letno oceno za 
leto 2009 in ne za leto 2010. Z drugim popravkom zapisnika prejšnje seje se izraz 
“sistematizacija” nadomesti s pravilnim izrazom “sistemizacija”. 
 
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v letu 2010.  
Direktorica Božena Kolman Finžgar je  predstavila  poslovanje knjižnice v letu 2010 in 
izpostavila porast izposoje,  projekt »Ta veseli knjižni svet«, otvoritev nove knjižnice v 
Bohinjski Bistrici ter potek priprav na selitev knjižnice v Radovljici (popravki signatur 
gradiva). 
Franca Marklja je zanimalo, če je možno zapustiti osebno knjižno zbirko knjižnici. 
Petra Kapus je vprašala, če vpis darov predstavljajo samo nove knjige. 
Direktorica je odgovorila, da je zapustiti osebno knjižno zbirko knjižnici seveda možno 
in zaželjeno. Vpis darov predstavljajo tudi stare, dobro ohranjene knjige, s katerimi 
zamenjamo poškodovano gradivo.  
Jure Sinobad je dal sklep o sprejetju poslovnega poročila za leto 2010 na glasovanje. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel poslovno poročilo za leto 2010. 
 
3. Zaključni račun za leto 2010. 
Zaključni račun za leto 2010 nam je predstavila računovodkinja Eti Kuhar. Posebej je 
izpostavila postavke, kjer se je indeks povečal (prodaja knjig »Radovljiška revolucija«, 
Občina Bohinj – nove zaposlitve, Ministrstvo za kulturo RS).  
Marija Piber je vprašala, kaj pomeni povečan indeks pri mladinskem servisu? 
Računovodkinja ji je odgovorila, da je indeks povečan zaradi porodniškega dopusta, 
menjave bolniških odsotnosti in selitve Knjižnice Bohinjska Bistrica. 
Petro Kapus je zanimalo, kako smo s finančnim planom predvideli stroške za ogrevanje? 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je povedala, da še vedno nismo dobili računa za  
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plačilo ogrevanja za Knjižnico Bohinjska Bistrica v letu 2010. V ta namen smo posebej  
rezervirali sredstva za plačilo stroškov ogrevanja. Računovodkinja je razložila, da računi  
za elektriko prihajajo od januarja 2011, računov za ogrevanje pa še vedno ni. 
Franc Markelj je predlagal, da upravljalca zgradbe še enkrat pozovemo, da čimprej 
izstavi račun za plačilo elektrike in ogrevanja, saj ga pozneje ne bomo mogli plačati. 
Petra Kapus je vprašala, kje prodajamo knjigo »Radovljiška revolucija«? 
Knjigo zaenkrat prodajamo le v matični knjižnici v Radovljici. 
Franc Markelj je predlagal, da se Jureta Sinobada nagradi za knjigo »Radovljiška 
revolucija«.  
Jure Sinobad je povedal, da mu je direktorica ponudila avtorski honorar, a se mu je 
odpovedal z obrazložitvijo, da gre pravzaprav za knjižno objavo igre Jakoba Špicarja. 
Marija Piber je opozorila, da je klicala v petek dopoldan v radovljiško knjižnico, a jo je 
telefonski odzivnik obvestil, da knjižnica ne dela. Številke, ki jih je potrebno pritisniti za 
direktno prevezavo, se ji zdijo nesmiselne in predlaga, da se na telefon oglasi “živ 
človek” in ne odzivnik. 
Janez Stražišar se ni strinjal z Marijo Piber in povedal, da so telefonske številke, ki 
omogočajo posredno povezavo smiselne. 
Vida Stare je vprašala, kaj je z javnimi deli v letu 2011? 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je odgovorila, da imamo v letu 2011 zaposleno eno 
javno delavko, ta je zaposlena v blejski knjižnici . V Bohinju je od 15. 3. 2011 zaposlena 
ena javna delavka, ki jo v celoti  plačuje Občina Bohinj. Javni delavki iz leta 2010 bosta 
v letu 2011 enkrat tedensko delali v radovljiški knjižnici kot prostovoljki. 
Petra Kapus je postavila vprašanje, kako se računa prispevek za invalide? 
Računovodkinja je odgovorila, da se prispevek za invalide izračuna glede na višino 
zajamčene plače v Republiki Sloveniji in glede na kvoto zaposlenih v javnem zavodu. 
Ostanek prihodkov nad odhodki je konec leta znašal 31.398,84 EUR in se bo porabil za 
nakup knjižničnega gradiva, osnovnih sredstev in opreme, posodobitev računalniške in 
komunikacijske opreme in sodelovanje v projektih. 
Direktorica je povedala, da plani za leto 2011 še niso znani, saj občini Radovljica in Bled 
še nista sprejeli proračunov za leto 2011, prav tako tudi ne Ministrstvo za kulturo RS. 
Računovodkinja je predstavila delo inventurne komisije v letu 2010. Na poročilo ni bilo 
pripomb. 
Jure Sinobad je dal na glasovanje sklep o sprejetju zaključnega računa za leto 2010. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel zaključni račun za leto 2010 in zapisnik 

o opravljeni inventuri za leto 2010.  
 
4. Imenovanje direktorja/direktorice knjižnice. 
Majda Ribnikar je podala poročilo s sklepom Komisije za pripravo gradiva o imenovanju       
direktorja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica (priloga 1). Na razpis, ki je bil v petek, 
18. 2. 2011, objavljen v Gorenjskem  glasu, je prispela le ena vloga, in sicer vloga 
Božene Kolman Finžgar. Komisija je vlogo pregledala in ugotovila, da je ustrezna.  
Jure Sinobad je dal sklep o potrditvi ustreznosti prispele vloge za razpis direktorja 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica na glasovanje.  
SKLEP: Knjižnični svet je s sedmimi glasovi za in enem vzdržanim sklenil, da je 

prispela vloga na razpis za direktorja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica ustrezna 

in se lahko posreduje v potrditev občinskim svetom, zboru županov in zaposlenim. 
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5. Razno. 
a). Marija Piber je podala nekaj pripomb na razpis za mesto direktorja, ki je bil v petek, 
18. 2. 2011, objavljen v Gorenjskem glasu,. Razpis se ji zdi preveč tog. Knjižnica je 
prerasla v kompleksno organizacijo, zato je ravnatelj lahko ekonomist, manager ipd., ni 
torej nujno, da se zahteva le humanistična izobrazba. Razpisni pogoj, da mora imeti 
prijavljajoči  humanistično smer izobrazbe, se ji zdi nesmiseln. Pogoj petih let delovnih 
izkušenj se ji zdi smiseln, vendar naj ne bi veljal le za delo v knjižničarstvu. 
Iz razpisa bi izločila bibliotekarski izpit, ki ga mora izbrana oseba opraviti v enem letu po 
izboru. Prijavljeni na razpis bi morali predložiti vizijo nadaljnjega razvoja knjižnice in ne 
program.  
Marija Piber je vprašala, če je strokovni izpit iz bibliotekarstva zakonski pogoj? 
Petra Kapus je poudarila, da omenjeni izpit ni zakonski pogoj, saj se ga lahko opravi 
naknadno (praviloma v 12 mesecih od nastopa na delovno mesto direktorja). 
Franc Markelj je predlagal, da se pred eventuelno spremembo razpisnih pogojev, ki 
predpostavlja tudi spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica, natančno preveri zakonodaja. 
SKLEP: Glede pobude Marije Piber je Knjižnični svet soglasno sklenil, da se 

preveri Zakon o knjižničarstvu, predvsem pogoj strokovnega izpita v razpisu za 

direktorja Knjižnice A. T. Linharta. 
 
b). Marija Piber je podala pripombe na sistemizacijo delovnih mest v Knjižnici A. T. 
Linharta. Predlaga, da se za vsako knjižnico izbere vodjo, ki bi bil v pomoč direktorju. 
Poudarila je, da na Bledu bralci pogrešajo Ireno Razingar. 
Direktorica je odgovorila, da je knjižnica ustanova z 21 redno zaposlenimi delavci, zato 
je direktor poslovni in strokovni vodja. Sistemizacija v knjižnici je narejena, z njo so 
predvideni vodje posameznih enot. Predvidoma v aprilu bodo potekali razgovori, na 
podlagi katerih bodo predlagani in izbrani vodje posameznih enot. 
Petra Kapus je vprašala, ali bodo vodje izbrane z internim razpisom? 
Direktorica je odgovorila, da bo iskala zainteresirane. 
Marija Piber je še enkrat vprašala, ali bo na Bledu imenovan vodja knjižnice? 
Direktorica Božena Koman Finžgar je odgovorila, da so na Bledu zaposlene štiri osebe in 
pol, za vodjo pa mora biti zaposlenih vsaj pet oseb, zato odgovora še ne ve. 
Franc Markelj je predlagal, da bi v vsaki občini imeli enega vodjo, ki ga določi direktor. 
SKLEP: Knjižnični svet je sklenil, da se bo o vodjih enot po posameznih občinah 

odločalo po letnih razgovorih direktorice z zaposlenimi v Knjižici A. T. Linharta. 
 
c). Jure Sinobad je predstavil delo Komisije za preizkus ustreznosti letne ocene Danijele 
Žagar. Komisija za preizkus ocene javnih uslužbencev v sestavi Petra Kapus, Irena 
Razingar in Jure Sinobad je bila imenovana na sestanku delovne skupnost Knjižnice A. 
T. Linharta Radovljica (Zapisnik sestanka delovne skupnosti Knjižnice A. T. Linharta 
Radovljica, 10. 2. 2011, točka 6). Zakon določa, da morajo vsi člani komisije biti javni 
uslužbenci. Petra Kapus je zaposlena v zasebnem sektorju, zato ne more biti članica 
komisije. Člani komisije so na svojem prvem sestanku, 3. 3. 2011, sklenili, da se na 
sestanku delovne skupnosti v četrtek, 10. 3. 2011, ponovno izbere tretjega člana komisije 
(priloga 2). Direktorica Božena Kolman Finžgar je na sestanku delovne skupnosti, 10. 3. 
2011 na predlog zaposlenih imenovala tretjega člana komisije, Rudija Medena. Komisija  
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se bo v novi sestavi sestala takoj, ko bo direktorica uskladila časovnico. 
 
č.) Letna ocena Marte Rus za leto 2009. 
Jure Sinobad je na pisno pobudo Marte Rus na seji Knjižničnega sveta prebral njen pisni 
ugovor na letno oceno za leto 2009 (priloga 3).  
Božena Kolman Finžgar je povedala, da je bila s strani Marte Rus obveščena o njeni pisni 
pobudi. Razložila je, da smo preglednico za ocenjevanje mesečne delovne uspešnosti 
razvili na podlagi predloga Irene Razingar. Pripombe na preglednico za mesečno delovno 
uspešnost so lahko poslali vsi zaposleni v knjižnici. Nekateri so to tudi storili, zato se ji 
zdi izjava Marte Rus, da se težko najde v vseh točkah razpredelnice, nesmiselna. 
Petra Kapus je povedala, da je proučila zakonodajo in še posebej vzorec razpredelnice za 
ocenjevanje letne delovne uspešnosti. Ugotovila je, da nam ne bi bilo treba izpolnjevati 
vseh rubrik v razpredelnici, saj v nobenem kolektivu vsi zaposleni ne opravljajo vseh 
delovnih nalog. 
Marija Piber je poudarila, da bi pripombe za izboljšanje delovne uspešnosti moral 
direktor preko celega leta posredovati zaposlenim, ne pa da to stori enkrat letno. 
Direktorica je odgovorila, da so sistem preverjanja delovne uspešnosti sprejeli zaposleni 
na sestanku delovne skupnosti in da je treba na isti način sprejeti tudi spremembe le-tega. 
Janez Stražišar se s predlogom Marije Piber ni strinjal in je zapustil sejo sveta.  
Petra Kapus je poudarila, da ima knjižnica dvajset zaposlenih, med katerimi bi morala 
vladati pozitivna komunikacija. 
Franc Markelj je poudaril, da je v vsakem zaposlenem kvaliteta, ki jo mora direktor znati 
poiskati. Tudi po njegovem mnenju gre za problem komunikacije med direktorico in 
zaposlenimi. 
  
d). Povračilo stroškov članom Knjižničnega sveta. 
Računovodkinja je Knjižnični svet seznanila z višino povračila stroškov članom 
Knjižničnega sveta po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS 76/08). Ti znašajo celo 
dnevnico (21,39 EUR na sejo) in stroške kilometrine (0,37 EUR/km). 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno, s sedmimi glasovi potrdil višino povračila 

stroškov članom Knjižničnega sveta. 

 
e). Novogradnja knjižnice v Radovljici. 
Marija Piber je vprašala, kdo je financer za nabavo pohištva za novo knjižnico v 
Radovljici. Direktorica Božena Kolman Finžgar je odgovorila, da je z javnim razpisom 
vse urejala Občina Radovljica. Na Občini Radovljica je v marcu 2011 potekal pregled 
pogodb v zvezi z gradnjo knjižnice, tako da so bile vse formalne ovire za gradnjo 
knjižnice odstranjene. Direktorica še vedno zagovarja gradnjo nove knjižnice v Kareju H. 
Direktorica je prisotne obvestila, da sta se Občina Gorje in Občina Radovljica javili na 
razpis Ministrstva za kulturo RS. Obe prijavi na razpis sta bila zavrnjeni. Obe občini se 
bosta pritožili na zavrnitev. 
 
f). Potrditev delovne uspešnosti direktorja za leto 2010. 
Delovna uspešnost direktorja se ugotavlja po Pravilniku o merilih za ugotavljanje 
delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture. Direktorica je lani prvič zbrala vseh 
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100 od 100 možnih odstotnih točk (priloga 4). Čeprav njena delovna uspešnost zaradi 
zamrznitve izplačil s strani Vlade RS ne bo mogla biti izplačana, potrebuje potrditev 
svoje uspešnosti zaradi izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnega uslužbenca. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil delovno uspešnost direktorice Božene 

Kolman Finžgar za leto 2010. 
 
g). Potrditev plana izobraževanja direktorice v letu 2011. 
Direktorica je prisotne člane Knjižničnega sveta seznanila s planom izobraževanja v letu 
2011, pri čemer gre za izobraževanja v Bolgariji, Belgiji in Estoniji. Poudarila je, da bodo 
stroške izobraževanja v Bolgariji v celoti poravnali organizatorji.  
Franc Markelj je vprašal, ali imajo tudi zaposleni možnost izobraževanja? 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je odgovorila, da je do sedaj odklonila samo eno 
izobraževanje. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil plan izobraževanja direktorice za leto 
2011. 
 
h). Delovna uspešnost zaposlenih. 
Knjižnici Anton Tomaž Linhart je tudi v letu 2010 ostal prihodek (nejavni prihodek), ki  
ga lahko porabi kot nagrado za delovno uspešnost zaposlenih (priloga 5). Vsi zaposleni 
bi pridobili enak znesek, soglasje za izplačilo tega ostanka pa mora knjižnica pridobiti od 
ustanoviteljev. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz 
naziva nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe na področju kulture (Uradni list RS 
107/2009) dovoljuje zaposlenim na področju kulture izplačilo uspešnosti.  
Franc Markelj je predlagal, da neodzivanje s strani ustanoviteljev smatramo kot strinjanje 
z razdelitvijo ostanka prihodka v letu 2010 med zaposlene. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel odločitev, da se del nejavnih prihodkov 

za izvajanje javne službe nameni za delovno uspešnost zaposlenih v letu 2010. Ta del 

sredstev lahko doseže največ 25%, dejansko višino in trajanje izplačil pa določi 

direktorica glede na rezultate tekočega poslovanja v letu 2011. 
 
i). Sprememba sistemizacije delovnega mesta računovodkinje. 
Direktorica je člane Knjižničnega sveta obvestila, da je pravnik Miroslav Birk sestavil 
osnutek dopisa za umik vloge za spremembo sistemizacije delovnega mesta 
računovodkinje. Dopis je potrebno uskladiti znotraj javnega zavoda (datumi ipd.) in ga 
nato poslati občinam ustanoviteljicam (priloga 6). O nadaljnjem poteku umika vloge za 
spremembo sistemizacije delovnega mesta računovodkinje se bo knjižnica sproti 
posvetovala s pravnikom. 
SKLEP: Dopis Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki ga je 

pripravil pravnik Miroslav Birk, se uskladi in pošlje občinam ustanoviteljicam 

skupaj z zapisnikom te seje. 

 
 
Zapisala: Majda Ribnikar                   Jure Sinobad, 
 

                namestnik predsednika Knjižničnega sveta 

                      Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
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Priloge: 
 

1. Fotokopija Sklepa Komisije za pripravo gradiva o imenovanju direktorja Knjižnice 
A. T. Linharta Radovljica, 3. 3. 2011 (1 stran).  

2. Fotokopija Zapisnika 1. sestanka Komisije za preizkus ocene javnih  uslužbencev  
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, 3. 3. 2011 (1 stran).  

3. Fotokopija dopisa Marte Rus Knjižničnemu svetu Knjižnice A. T. Linharta 
Radovljica, 28. 2. 2011 (1 stran). 

4. Fotokopije gradiva o delovni uspešnosti direktorja za leto 2011 (6 strani). 
5. Fotokopija obrazca Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2010, 22. 2. 2011  
      (1 stran). 
6. Fotokopija dopisa Knjižničnega sveta občinam ustanoviteljicam glede spremembe 

sistemizacije delovnega mesta računovodkinje, ki ga je pripravil g. Miroslav Birk, 
           17. 3. 2011 (1 stran).  
 
 
 
 
 
 
V vednost: 
 

1. Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Podnart 
2. Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce 
3. Franc Markelj, Gregorčičeva ulica 6, 4240 Radovljica 
4. Vida Stare, Na Goričci 7, 4264 Bohinjska Bistrica 
5. Marija Piber, Prešernova cesta 50 a, 4260 Bled 
6. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
7. Marta Rus, Povlje 36, 4204 Golnik 
8. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled 
9. Majda Ribnikar, Savska 8, 4264 Bohinjska Bistrica 
10. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica 
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, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica 

 


