
Zapisnik ustanovne seje novega sklica Knjižničnega sveta  

Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica 
 

torek, 20. 12. 2011, 18.00-19.35 
 

Prisotni: Franc Markelj, Marija Piber (prisotna od 18.35 dalje), Štefan Polda, Darja Poklukar,     
Urška Repinc, Majda Ribnikar, Jure Sinobad in Sergej Učakar. 
Odsotni: Toni Bogožalec (opravičilo) in Tea Sodja. 
 
 
Sejo je vodil namestnik predsednika Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je predlagal naslednji 
dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Konstituiranje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
3. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža 

Linharta Radovljica za leto 2012. 
4. Realizacija poslovanja v letu 2011 (informacija). 
5. Plan za leto 2012 (informacija). 
6. Informacija o novih knjižnicah. 
7. Razno. 
 

Predstavniki Knjižničnega sveta so soglasno sprejeli dnevni red. Sklepčnost Knjižničnega sveta je 
bila na začetku seje 63,30%, od prihoda Marije Piber pa 72,80%. 
 
1. Prisotni člani Knjižnični svet so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Knjižničnega sveta. 
 
2. Konstituiranje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.  

Jure Sinobad je med predstavnike Knjižničnega sveta razdelil fotokopije Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in razpredelnice s podatki o predstavnikih Knjiž-
ničnega sveta (priloga 1). Prisotne članice in člane sveta je pozval, da v skladu s Poslovnikom o 
delu Knjižničnega sveta javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta Radovljica predlagajo kandidate 
za predsednika in podpredsednika Knjižničnega sveta. Predlog za predsednika Knjižničnega sveta 
je podal edino Franc Markelj, ki je predlagal Jureta Sinobada. Hkrati je predlagal, da naj bi pod-
predsednik Knjižničnega sveta prihajal iz druge občine in ne iz občine Radovljica. Sergej Učakar 
je za podpredsednico Knjižničnega sveta predlagal Urško Repinc. Ker drugih predlogov ni bilo in 
je po poslovniku glasovanje javno, je Jure Sinobad dal predloga na glasovanje. 
SKLEP: Knjižnični svet je z glasovi 7 prisotnih članov Knjižničnega sveta soglasno izvolil Ju-

reta Sinobada za predsednika in Urško Repinc za podpredsednico Knjižničnega sveta Knjiž-

nice A. T. Linharta Radovljica. 

 
3. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

Radovljica za leto 2012. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je poudarila, da bistvenih sprememb Pravilnika o splošnih 
pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2012 ni. Spremembe so 
vsebinske narave, cene storitev pa za leto 2012 ostajajo enake kot v letu 2011. 
Spremenita se 30. člen in 35. člen Pravilnika ter delovni čas Knjižnice Zasip (poenoti se poletni in 
zimski delovni čas knjižnice). Direktorica je opozorila, da je v Pravilniku opisana nova storitev, ki 
jo ponuja naša knjižnica, to je darilni bon.  
Božena Kolman Finžgar je povedala, da naša knjižnica spodbuja mlade bralce z bibliopedagoškimi 
urami. Na teh urah otroke fotografiramo, fotografije pa so nato na ogled na spletni strani Knjižnice 
A. T. Linharta. Dovoljenje za objavo fotografij na spletu smo uredili z dodatkom v Pravilniku. 
Franca Marklja je zanimalo, kako je videti darilni bon. Po ogledu je predlagal, da bi knjižnica da-
rilne bone v določenih primerih podarila. 



 

SKLEP: Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža 

Linharta Radovljica za leto 2012 so bile soglasno sprejete s 7 glasovi svetnikov. 
 
4. Realizacija poslovanja v letu 2011 (informacija). 

Računovodkinja Eti Kuhar je predstavila realizacijo poslovanja za leto 2011 in opozorila, da se leto 
2011 še ni zaključilo. Zato je to poročilo zgolj informativno (priloga 2). 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je predstavila finančno situacijo knjižnice. V letu 2011 se je 
znižal lastni prihodek knjižnice, znižala pa so se tudi finančna sredstva s strani Občine Bled in Ob-
čine Radovljica. Zaradi zmanjšanja finančnih sredstev smo uvedli nekaj ukrepov, kot so: zmanj-
šanje števila izvodov posameznih naslovov knjig in povečanje nakupa t. i. »paperback« knjig, ki so 
cenejše. 
Ob 18.35 se nam je pridružila članica Knjižničnega sveta Marija Piber, ki se je opravičila za za-
mudo. 
Franc Markelj je vprašal, če je naklada knjig v Sloveniji upadla? 
Direktorica je odgovorila, da naklada knjig v Sloveniji ni manjša. Knjižnica bo varčevala tako, da 
bo kupila manjše število izvodov knjig istega naslova. 
Štefan Polda je vprašal, zakaj je upadel lastni prihodek knjižnice? 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je naštela vse možnosti, s pomočjo katerih uporabniki knjiž-
nice podaljšujejo izposojevalne roke za gradivo (bibliofon, internet). Uporabniki so pri podaljševa-
nju vestnejši zaradi novih tehničnih možnosti, čutiti pa je tudi vpliv gospodarske krize. 
Računovodkinja Eti Kuhar je opozorila, da smo s sklepom Knjižničnega sveta z dne 1. 6. 2011 
omogočili zaposlenim v Knjižnici A. T. Linharta  izplačilo delovne  uspešnosti. Izplačilo delovne 
uspešnosti se izplača vsem zaposlenim iz prihodka, pridobljenega iz članarin, zamudnin in foto-
kopiranja (nejavni prihodek). Računovodkinja je z razpredelnico (priloga 3) predstavila finančno 
stanje, ki omogoča to izplačilo in povedala, da o višini izplačila za delovno uspešnost zaposlenih 
odloča direktorica.  
Na predlog Marije Piber, ki je bil podan na seji Knjižničnega sveta 1. 6. 2011, naj bi  z izplačilom 
delovne uspešnosti za leto 2011 počakali, saj knjižnica znesek za delovno uspešnost lahko izplača 
le v primeru, če v celoti posluje pozitivno. Knjižnica A. T. Linharta bo v letu 2011 poslovala po-
zitivno. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo delovne uspešnosti. 
SKLEP: Knjižnični svet je z 8 glasovi prisotnih soglasno sklenil, da se izplača delovna uspeš-

nost zaposlenim za leto 2011. 
 
5. Plan za leto 2012 (informacija). 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je predstavila razmere na občinah, ki nam omogočajo poslo-
vanje. Proračun za leto 2012 je do sedaj sprejela edino Občina Gorje, Občina Bled pa ima 22. 12. 
2011 izredno sejo. Občina Bohinj je že imela prvo obravnavo proračuna, sledila ji bo še druga. 
Občina Radovljica ima sprejet proračun za leto 2012, vendar pripravlja rebalans, ki ga bodo pred-
vidoma obravnavali februarja 2012. 
Iz Ministrstva za kulturo RS odločb za sofinanciranje še ni, njihov delež za sofinanciranje pa se bo 
v letu 2012 zmanjšal. Z ministrstva so sporočili, da razpisa za nabavo računalniške in komunikacij-
ske opreme v letu 2012 ne bo. 
Finančni tokovi za leto 2012 še niso znani, zato plana za leto 2012 ne moremo v celoti izdelati. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je poudarila, da na več načinov želimo znižati stroške poslo-
vanja. Eden od načinov je tudi ta, da bi vso pošto pošiljali v e-obliki (vabila na prireditve ipd.). 
Kljub zniževanju denarnih sredstev želimo vzdrževati visok nivo delovanja naše knjižnice. Dejav-
nosti za spodbujanje branja ostajajo pomemben segment v delovanju naše knjižnice. 
SKLEP: Informacija o planu za leto 2012 je bila soglasno sprejeta z 8 glasovi članov Knjiž-

ničnega sveta. 
 
 



6. Informacija o novih knjižnicah. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je predstavila informacije o gradnji novih knjižnic. Občina 
Gorje je vložila gradbeno dovoljenje za gradnjo nove knjižnice. Gradbeno dovoljenje je v fazi 
dopolnitve. V mesecu marcu ali aprilu naj bi se začela adaptacija stavbe nekdanje pošte in občine v 
Zgornjih Gorjah. Nova Knjižnica Gorje naj bi odprla vrata obiskovalcem jeseni 2012.  
Nova Knjižnica v Radovljici raste. Kdaj naj bi se selili, direktorica ne ve, župan je v Deželnih no-

vicah podal informacijo, da se bo selitev knjižnice predvidoma zgodila med letoma 2013 in 2015. 
Gospa Marija Piber je pregledala vso dokumentacijo o gradnji nove knjižnice v Radovljici. Pouda-
rila je, da so se s prihodom nove občinske uprave na tem področju zgodile nekatere spremembe. 
Vprašala je, ali na Občini Radovljica deluje koordinacijski odbor, ki koordinira gradnjo nove 
knjižnice v Radovljici. Zanimalo jo je, kako je sestavljen ta koordinacijski odbor. Marija Piber 
predlaga, da koordinacijski odbor, če obstaja, redno pošilja informacije o poteku in financiranju 
gradnje. Marija Piber je poudarila, da morajo ob vsaki gradnji vsi vpleteni voditi dnevnik gradnje. 
Svoja vprašanja in predloge je dostavila tudi v pisni obliki (priloga 4). 
Jure Sinobad je povedal, da se v primeru gradnje knjižnice v Radovljici upravlja z javnimi sredstvi 
in v javnem interesu. Koordinacijski odbor, če še obstaja v sestavi, ki je razvidna iz Pogodbe o 
medsebojnih razmerjih med Občino Radovljica in Perino, d.o.o., mora vse informacije o izvršenih 
delih in morebitnih spremembah sproti pošiljati Knjižničnemu svetu. 
Jure Sinobad je povedal, da smo v preteklosti imeli slabe izkušnje z zniževanjem kvadrature, ki naj 
bi pripadala novi knjižnici, s prvotno obljubljenih 2.700 m2 se je površina »skrčila« na 1.958 m2. 
Glede na informacije o najnovejših spremembah gabaritov je predlagal, da Knjižnični svet od Ob-
čine Radovljica pridobi novo tehnično poročilo o gradnji knjižnice v Radovljici. S tem bi izključili 
obtožbe, da se knjižnica gradi (pre)počasi tudi zaradi pripomb zaposlenih, katerim smo bili že priča 
v preteklosti.  
Vsi člani Knjižničnega sveta so prejeli kopijo dopisa, ki ga je podpisal g. Matjaž Erjavec, direktor 
občinske uprave Občine Radovljica (priloga 5). Franc Markelj smatra, da je dopis pozitiven od-
govor, iz katerega se kaže pripravljenost občinske uprave za posredovanje vseh podatkov v zvezi z 
novogradnjo. Če se bo komunikacija s tem pismom končala, bo Franc Markelj kot občinski svetnik 
Občine Radovljica problem financiranja in realizacije del nove knjižnice posredoval Občinskemu 
svetu. 
SKLEP: Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta je z glasovi 8 prisotnih svetnic in svetnikov 

soglasno sklenil, da je treba od Občine Radovljica pridobiti informacijo, ali koordinacijski 

odbor za gradnjo nove knjižnice v Radovljici sploh še deluje v dosedanji sestavi. Knjižnični 

svet omenjenemu odboru nalaga, da mu sproti pošilja informacije o izvršenih delih in mo-

rebitnih spremembah pri gradnji nove knjižnice v Radovljici. Prisotni člani Knjižničnega 

sveta so soglasno sklenili, da je od Občine Radovljica potrebno pridobiti najnovejše tehnično 

poročilo o gradnji knjižnice v Radovljici. 

 
7. Razno. 

Marija Piber nam je predstavila grafično predlogo, kje na stavbi Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled 
bi se nahajal svetlobni napis, ki bi opozarjal mimoidoče na knjižnico (priloga 6). Svetlobni napis 
naj bi bil visok približno 2,5 m in 70 cm širok. Sergej Učakar je opozoril, da je treba biti pri po-
stavljanju svetlobnih napisov previden, saj bo do leta 2014 treba upoštevati evropske standarde o 
svetlobnem onesnaževanju.  
Marija Piber je poudarila, da je v blejski knjižnici potrebno urediti tudi prezračevalni sistem, saj so 
vonjave, ki prihajajo iz kuhinje restavracije »Okarina« moteče za uporabnike knjižnice. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je povedala, da so vsi napisi na fasadi stavbe, v kateri se na-
haja Knjižnica Bled, brez ustreznih dovoljenj. Direktorica je na Občino Bled poslala dopis, v ka-
terem sprašuje, ali obstaja občinski odlok, ki ureja omenjeno problematiko. Povedala je, da od-
govora Občine Bled do danes še ni prejela. Predlaga, da bi za začetek obstoječi napis bele barve 
pobarvali z bordo barvo, ki predstavlja našo knjižnico. Pred barvanjem bo knjižnica pridobila vsa 
dovoljenja, ki so za to potrebna. Pridobila bo tudi predračun za solarno osvetlitev napisa. 



Svetnice in svetniki so se strinjali, da je napis potreben, direktorica je poudarila, da je obstoječi, 
slabo viden napis knjižnica dobila ob vselitvi v hišo. 
Direktorica in Jure Sinobad predlagata, da problem napisa za blejsko knjižnico rešujemo postopno, 
s čimer se je strinjal tudi Sergej Učakar. Darji Poklukar se napis za knjižnico ne zdi sporen, pravi 
problem blejske knjižnice pa je bil in ostaja parkirišče. 
Direktorica je člane Knjižničnega sveta obvestila, da smo v mesecu juniju zaprli knjižnico v vojaš-
nici Bohinjska Bela. Pravnoformalno bo zadeva zaključena  s prvo naslednjo spremembo Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 
Darja Poklukar je vprašala, koliko vpliva ima knjižnica na izbor knjig za domače branje? 
Knjižnica nima nobenega vpliva na izbor knjig za šolsko domače branje, je odgovorila direktorica. 
Računovodkinja Eti Kuhar je prosila nove člane Knjižničnega sveta, da ji posredujejo ustrezne po-
datke (TRR, DŠ), da jim bo lahko nakazala sredstva za povračilo potnih stroškov. Darja Poklukar 
je izjavila, da se odpoveduje pravici do povračila potnih stroškov. 
 
Seja Knjižničnega sveta je bila zaključena ob 19.35. 
 

 
 
Zapisala: Majda Ribnikar                                                                               Jure Sinobad,  
                                                                                                           predsednik Knjižničnega sveta  
                                                                                                      Knjižnice A. T. Linharta Radovljica                                                  
 
 
 
 
 
Priloge: 
 

1. Razpredelnica s članicami in člani novega sklica Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta  
Radovljica (Jure Sinobad), 1 stran 
2. Informacija o poslovanju v letu 2011 (Eti Kuhar), 1 stran 
3. Fotokopija izračuna zneska za delovno uspešnost (Eti Kuhar), 2 strani 
4. Pisne pobude in vprašanja v zvezi z gradnjo nove knjižnice v Radovljici (Marija Piber), 1 stran 
5. Fotokopija odgovora na zahtevo za dostop do informacij javnega značaja (Občina Radovljica, 
Matjaž Erjavec), 1 stran 
6. Grafični predlog rešitve napisov na Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (Marija Piber), 1 stran 
 
 

 
V vednost: 
 

1. Anton Bogožalec, Kropa 100 b, 4245 Kropa 
2. Franc Markelj, Gregorčičeva ulica 6, 4240 Radovljica 
3. Marija Piber, Prešernova cesta 50 a, 4260 Bled 
4. Darja Poklukar, Zgornje Gorje 7 b, 4247 Zgornje Gorje 
5. Štefan Polda, Zgornje Gorje 75 b, 4247 Zgornje Gorje 
6. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
7. Majda Ribnikar, Savska 8, 4264 Bohinjska Bistrica 
8. Tea Sodja, Rožna ulica 5, 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, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica 


