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Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
 

sreda, 1. 6. 2011, 18.00-20.20 
 
Prisotni:  Petra Kapus,  Božena Kolman Finžgar,  Eti Kuhar,  Marija Piber,  Urška Repinc,                  
                Majda Ribnikar, Jure Sinobad in Janez Stražišar.  
Odsotni:  Katarina Bohinc, Tea Sodja in Franc Markelj, ki se je opravičil. 
 
Sejo je vodil namestnik predsednika Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je predlagal  
naslednji dnevni red:  1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
                                    2. Imenovanje direktorja/direktorice knjižnice. 
                                    3. Plan za leto 2011. 
                                    4. Razno. 
Vsi prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. Jure Sinobad je povedal, da se 
Knjižnični svet zadnjič sestaja v tej sestavi. Takoj po potrditvi zadnjega od novih članov 
Knjižničnega sveta s strani ustanoviteljev, bo sklicana ustanovna seja nove sestave 
Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
a). Glede na sklep s prejšnje seje Knjižničnega sveta, da se preveri Zakon o knjižničar-
stvu, predvsem pogoj strokovnega izpita v razpisu za direktorja Knjižnica A. T. Linhar-
ta, je direktorica obvestila člane sveta, da je preverila določbe Zakona o knjižničarstvu. 
Zakon v 17. členu (priloga 1) ne določa opravljeni strokovni izpit iz bibliotekarstva kot 
razpisni pogoj, določa pa, da je strokovni izpit potrebno opraviti v dveh letih po imeno-
vanju. 
Marija Piber je zato predlagala, da se v prihodnosti spremeni Odlok o ustanovitvi, in sicer 
tako, da se črta alineja, da je za prijavo na razpis nujni pogoj opravljen strokovni izpit iz 
bibliotekarstva. 
 

b). Knjižnični svet je na prejšnji seji sklenil, da se bo o vodjih enot po posameznih 
občinah odločalo po letnih razgovorih. Direktorica je povedala, da so bili letni razgovori 
opravljeni, sledi postopek izbire vodij. 
Petra Kapus je vprašala, ali v letu 2011 še ocenjujemo delovno uspešnost? Direktorica je 
odgovorila, da ne ve, ali bo ocenjevanje v prihodnosti še potrebno, zato le-to še poteka. 
Marija Piber je še enkrat poudarila, da je po posameznih občinah nujno imenovati vodje 
enot. Direktorica je odgovorila, da bomo v Bohinju zaposlil prostovoljko, tako da se bo 
zakonski pogoj o petih zaposlenih, ki omogoča določitev vodje, izpolnil v občinah Bled 
in Bohinj. 
Marija Piber je povedala, da se ukvarja z osamosvojitvijo Knjižnice Blaža Kumerdeja 
Bled. Ta ideja pa se Janezu Stražišarju zdi neumnost. Marija Piber je poudarila, da Bled 
vedno caplja za ostalimi knjižnicami in da se je nad zaposlenimi v Knjižnici Blaža Ku-
merdeja Bled izvajal mobing. Zdi se ji nepošteno, da je knjižnica na Bledu odprta samo 
50 ur na teden. 
Janez Stražišar je vprašal, v čem caplja Bled. 
Marija Piber je odgovorila, da v vsem. 
Petra Kapus je vprašala, če lahko v večjih enotah sami določimo neformalne vodje.  
Jure Sinobad je povedal, da zaposleni kot neformalni vodji prepoznavajo Ireno Razingar  
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na Bledu in Metko Repinc v Bohinju. 
Direktorica je razložila, da skušamo s statističnimi podatki, kot je npr. povečana izposoja, 
spodbuditi Občino Bled k daljšemu odpiralnemu času Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled. 
Marija Piber je dejala, da je bila na blejski občini in pristojne opozorila na napisno tablo 
za knjižnico, o kateri je bil govor na prejšnji seji Knjižničnega sveta. Svetnika s svoje lis-
te je pooblastila, da informacijo posreduje občinskemu svetu Občine Bled. 
 

c). Knjižnični svet je na prejšnji seji potrdil izobraževanja direktorice v letu 2011. 
Marija Piber je vprašala, kdo plačuje ta izobraževanja. 
Direktorica je odgovorila, da je izobraževanje, ki je potekalo v Bolgariji, v celoti plačal 
organizator. Za dve izobraževanji (Talin v Estoniji in Mons v Belgiji), ki še sledita, pa 
kotizacijo direktorici povrne Zveza združenj splošnih knjižnic Slovenije. Na obeh izobra-
ževanjih bo direktorica predstavila posamezne projekte, ki potekajo v knjižnici. 
 

č). Knjižnični svet je na prejšnji seji soglasno sprejel odločitev, da se del nejavnih pri-
hodkov za izvajanje javne službe nameni za delovno  uspešnost zaposlenih v letu 2010. 
V letu 2011 naj bi izplačali delovno uspešnost vsem zaposlenim. Računovodkinja Eti Ku-
har je razložila, da naj bi knjižnica izplačala enak znesek vsem zaposlenim. Višina zneska 
naj bi bila 290 evrov bruto, knjižnica pa ta znesek lahko izplača samo v primeru, če v ce-
loti posluje pozitivno. Trenutno je zaradi zmanjšanja proračunskih postavk s strani Obči-
ne Bled projekcija poslovanja za leto 2011 negativna. V primeru, da bi bila omenjena iz-
plačila izplačana zaposlenim in da knjižnica na koncu leta ne bi poslovala pozitivno, bi 
bilo potrebno te zneske vrniti. Računovodkinja je povedala, da o višini izplačila za de-
lovno uspešnost zaposlenih odloča direktor na podlagi sklepa Knjižničnega sveta in v 
skladu z 22k. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. (priloga 1a) Višina za to 
namenjenih sredstev gre v breme poslovanja tekočega proračunskega leta. 
Marija Piber je predlagala, da iz navedenih razlogov z izplačili za delovno uspešnost za-
poslenih še počakamo. Člani Knjižničnega sveta so se z njenim predlogom strinjali. 
 

d). Knjižnični svet je na prejšnji seji sklenil, da se občinam ustanoviteljicam pošlje dopis 
s prošnjo za umik spremembe sistemizacije delovnega mesta računovodje, ki ga je pripra-
vil pravnik Miroslav Birk. Direktorica je omenjeni dopis posredovala občinam ustanovi-
teljicam. O omenjeni pobudi je 7. 4. 2011 razpravljal tudi Svet ustanoviteljic Knjižnice 
A. T. Linharta Radovljica, ki je soglasno potrdil umik prošnje za spremembo sistemiza-
cije delovnega mesta računovodje. (priloga 2) Direktorica bo sestavila nov predlog za 
spremembo sistemizacije delovnega mesta računovodje, in sicer tako, da se opis delov-
nega mesta spremeni iz »računovodja VI« v »glavni računovodja VI, začetni PR 24«. 
Direktorica je člane Knjižničnega sveta obvestila, da je poslala vprašanje o omenjeni 
pobudi Urški Gruden, sekretarki na Ministrstvu za kulturo RS, ki je na njeno vprašanje 
odgovorila. Odgovor Urške Gruden je direktorica takoj poslala v vednost računovodkinji 
Eti Kuhar ter Majdi Ribnikar in Juretu Sinobadu. (priloga 3) 
Jure Sinobad je povedal, da ga čudi, kako je lahko sekretarka na Ministrstvu za kulturo 
tokrat o isti zadevi posredovala drugačno mnenje kot leto poprej, čeprav se razmere niso 
v ničemer spremenile, zato je izrazil mnenje, da je bila računovodkinja oškodovana.  
Eti Kuhar je povedala, da za odgovornost pri vodenju računovodstva knjižnice ni posebej 
plačana in da so bili vsi zaposleni, razen nje, razporejeni v strokovne nazive, še preden je 
bil sprejet pravilnik o strokovnih nazivih. Izjavila je, da se zaradi vsega, kar se je doga- 
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jalo v zvezi s plačno reformo, čuti prizadeto. 
SKLEP: Knjižnični svet sklene, da se spremeni sistemizacija delovnega mesta raču-
novodkinje, pri čemer se upošteva e-dopis Urške Gruden iz Ministrstva za kulturo 
RS. Do preklica s strani Knjižničnega sveta se računovodkinji še naprej mesečno iz-
plačuje znesek za uspešnost iz povečanega obsega dela. 
 

e). Jure Sinobad je predstavil delo Komisije za preizkus ustreznosti letne ocene Danijele 
Žagar. Komisija v sestavi Rudi Meden, Irena Razingar in Jure Sinobad se je sestala 25. 3. 
2011 in sprejela mnenje, da »da je ugovor na letno oceno javne uslužbenke Danijele Ža-
gar za leto 2009 posledica stopnjevanja dolgoletnih osebnih nesoglasij med javno usluž-
benko in direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, zato nalaga direktorici, da naj-
kasneje v 15 dneh ponovno oceni javno uslužbenko Danijelo Žagar oziroma ponovno 
pretehta utemeljenost prvotne ocene.« (priloga 4) 
Pogovor med direktorico in zaposleno Danijelo Žagar je bil opravljen. Postavljeni so bili 
jasni kriteriji za ocenjevanje v tekočem in prihodnjem letu. V prihodnjem letu bo Danije-
la Žagar izvedla dva literarna večera, prenesla bo svoje znanje pri izvajanju bibliopeda-
goških ur na mlajše sodelavce, 20. 11. 2011 bo sodelovala pri postavitvi razstave ob Dne-
vu splošnih knjižnic itd. 
Marija Piber meni, da so pogovori med direktorico in zaposlenimi pomembni in da sta za 
pogovor vedno potrebni dve osebi. 
Petra Kapus meni, da so človeški viri najbolj pomemben del organizacije. Janez Stražišar 
je povedal, da je bila v omenjenem postopku omajana avtoriteta direktorice. Izrazil je 
mnenje, da mora biti direktor popolna avtoriteta, tako kot kapitan na ladji. Jure Sinobad 
je odgovoril, da kapitan v primeru brodoloma na morju tudi potone skupaj z ladjo, kar pa 
v našem primeru nikakor ne more biti slučaj. 
Marija Piber je vprašala, kaj smo naredili v zvezi s telefonskimi odzivniki. Direktorica je 
odgovorila, da zaradi preobremenjenosti pulta telefonski odzivniki ostajajo. 
 
2. Imenovanje direktorja/direktorice knjižnice. 
Knjižnični svet je na prejšnji seji s sedmimi glasovi za in enim vzdržanim sklenil, da je 
prispela vloga na razpis za direktorja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica ustrezna. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je 28. 3. 2011 poslala vsem občinam dopis o 
imenovanju direktorja, Svet ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta Radovljica pa je 6. 4. 
2011 soglasno potrdil kandidaturo Božene Kolman Finžgar na mesto direktorice Knjiž-
nice A. T. Linhart. 
Direktorica je bila potrjena s strani Občine Radovljica 20. 4. 2011 (priloga 5), 19. 4. 
2011 v Občini Bled (priloga 6), 21. 4. 2011 v Občini Bohinj (priloga 7) in 18. 5. 2011 v 
Občini Gorje (priloga 8). 
Majda Ribnikar je prebrala zapisnik o rezultatih tajnega glasovanja strokovnih delavcev 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki so o predlagani kandidatki za direktorico Knjiž-
nice A. T. Linharta Radovljica glasovali 7. 4. 2011 (priloga 9). Podpredsednik Knjižnič-
nega sveta Jure Sinobad je dal na glasovanje potrditev Božene Kolman Finžgar na mesto 
direktorice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. 
Knjižnični svet je s petimi glasovi ZA in enim VZDRŽANIM glasom potrdil Boženo 
Kolman Finžgar na mesto direktorice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.  
Marija Piber je obrazložila, zakaj se je vzdržala pri glasovanju. Odnos med zaposlenimi  
in direktorico se ji zdi neprimeren, zaradi tega zaposleni trpijo. Odnos je v novem man- 
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datu potrebno izboljšati.   
Petra Kapus je čestitala direktorici Boženi Kolman Finžgar za ponovno izvolitev in opo-
zorila, da so dobri odnosi med zaposlenimi nujen pogoj za uspešno delovanje organiza-
cije. 
SKLEP: Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta imenuje Boženo Kolman Finžgar 
za direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za mandatno obdobje 2011-2016. 
 
3. Osnutek finančnega plana Knjižnice A. T. Linhart za leto 2011. 
Računovodkinja Eti Kuhar je prisotnim članom Knjižničnega sveta predstavila osnutek 
finančnega plana za leto 2011 (priloga 10). 
Finančni priliv iz lastnih sredstev se v osnutku finančnega plana za leto 2011 planira v 
višini 90% lastnih sredstev v primerjavi z letom 2010 (padec prihodkov iz naslova za-
mudnin, opominov, rezervacij). Težava je v tem, da nam je Občina Bled občutno zmanj-
šala finančna sredstva za letu 2011. Direktorica je na Občino Bled poslala pripombe na 
plan, vendar le te niso bile upoštevane. Marija Piber se je zavezala, da bo preko občin-
skega svetnika s svoje liste vprašanje radikalnega zmanjšanja sredstev posredovala občin-
skemu svetu Občine Bled. 
V osnutku finančnega plana za leto 2011 je predstavljena izguba za leto 2011. Izguba je 
predvidena zaradi občutnega zmanjšanja finančnih sredstev s strani Občine Bled. S tem je 
direktorica želela prikazati, kaj se bo zgodilo, ker je občina Bled zmanjšala sredstva za 
knjižnico v višini 33.200 evrov. Osnutek finančnega plana je bil podan zato, ker kot javni 
zavod ne moremo planirati izgube in čakamo odgovor na pobudo za rebalans proračuna, 
ki je bil Občini Bled poslan 13. 5. 2011.  
 
4. Razno. 
a). Namestnik predsednika Knjižničnega sveta je bil opozorjen, da 28. člen Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta Radovljica določa, da predstavnike 
zainteresirane javnosti »voli po ena krajevna skupnost iz vsake občine, ki ima najvišje 

število bralcev, razen v Občini Gorje, kjer predstavnika imenuje Kulturno društvo (pri-
loga 11). Predstavnik krajevne skupnosti z najvišjim številom bralcev je lahko novi član 
knjižničnega sveta. Marija Piber predvideva, da je krajevna skupnost z najvišjim števi-
lom bralcev v Občini Bled  KS Bled. 
Petra Kapus je opozorila, da moramo ta zakonski pogoj izpolniti, saj bo knjižnica zaradi 
investicije v novogradnjo v prihodnosti pod drobnogledom javnosti in pristojnih služb. 
SKLEP: Iz baze COBISS je treba pridobiti podatek, iz katere krajevne skupnosti v 
občinah Bled in Bohinj prihaja največ bralcev. Na podlagi tega podatka je treba pri 
krajevnih skupnostih z najvišjim številom bralcev sprožiti ustrezne postopke za 
imenovanje novih članov Knjižničnega sveta. 
 

b). Člani Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta so izrazili zahtevo, da Knjižnični 
svet dobi od Občine Radovljica na vpogled vse pogodbe v zvezi z gradnjo nove knjižnice 
v Radovljici. Petra Kapus je povedala, da je župan Občine Radovljica ustno obvestil čla-
ne občinskega odbora za finance (OFOS), da so vse pogodbe javne in jih je mogoče dobi-
ti na vpogled na Občini Radovljica.  
SKLEP: Namestnik predsednika Knjižničnega sveta mora Občini Radovljica poslati 
vlogo za pridobitev kopij vseh pogodb v zvezi z gradnjo nove knjižnice. Pridobljene 
kopije pogodb o gradnji knjižnice mora namestnik predsednika Knjižničnega sveta  
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po pošti posredovati članom Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
 
c). Petra Kapus je predlagala, da bi zaradi varčevanja s papirjem v prihodnje vse gradivo 
Knjižničnega sveta pošiljali z e-pošto. Povedala je, da se s tem sestankom poslavlja, saj 
se je njen mandat iztekel. Jure Sinobad se je v imenu Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. 
Linharta zahvalil Petri Kapus za njeno strokovnost in odlično sodelovanje ter poudaril, da 
se je v tem mandatu od nje dosti naučil. 
 
 
 
Zapisala: Majda Ribnikar, l. r.                  Jure Sinobad, l. r. 
 

                namestnik predsednika Knjižničnega sveta 

                      Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 

 
 
 
Priloge: 
 

1. Fotokopija 17. člena Zakona o knjižničarstvu. 
1a.  Fotokopija 22k. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
2. Fotokopija zapisnika 1. seje Sveta ustanoviteljic Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
3. Fotokopija e-dopisa Urške Gruden z Ministrstva za kulturo RS direktorici Boženi Kolman 

Finžgar. 
4. Zapisnik 2. sestanka Komisije za preizkus ocene javnih uslužbencev Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica. 
5. Fotokopija potrditve direktorice s strani Občine Radovljica.  
6. Fotokopija potrditve direktorice s strani Občine Bled. 
7. Fotokopija potrditve direktorice s strani Občine Bohinj. 
8. Fotokopija potrditve direktorice s strani Občine Gorje.  
9. Fotokopija zapisnika o rezultatih tajnega glasovanja strokovnih delavcev Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica o predlagani kandidatki za direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
10. Fotokopija Osnutka plana proračunskih sredstev za leto 2011. 
11. Fotokopija 28. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. 

 
 
 

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. Tea Sodja, Rožna ulica 5, 4264 Bohinjska Bistrica 
5. Marija Piber, Prešernova cesta 50 a, 4260 Bled 
6. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
7. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled 
8. Majda Ribnikar, Savska 8, 4264 Bohinjska Bistrica 
9. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica 
10. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
11. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
12. Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje 
13. Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 
14. Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica 


