Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta
ponedeljek, 12. 3. 2012, 18.10-20.30
Prisotni: Toni Bogožalec, Franc Markelj, Štefan Polda, Darja Poklukar, Majda Ribnikar, Jure
Sinobad, Sergej Učakar, Božena Kolman Finžgar, direktorica, Eti Kuhar, računovodkinja,
in Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica (pri 1. točki dnevnega reda).
Odsotni: Marija Piber (opravičilo), Urška Repinc (opravičilo) in Tea Sodja.
Predsednik Knjižničnega sveta je predstavil dnevni red seje Knjižničnega sveta, župan Ciril
Globočnik pa je zaprosil, da prestavimo 4. točko na prvo mesto. Predsednik je dal županov predlog
na glasovanje. Prisotne svetnice in svetniki so soglasno potrdili spremembo dnevnega reda, ki se je
nato glasil takole:
1. Informacije o gradnji knjižnic v Radovljici in Gorjah.
2. Pregled zapisnika prejšnje seje.
3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2011.
4. Zaključni račun za leto 2011.
5. Razno.
Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo po prihodu svetnika Štefana
Polde prisotnih 78,50 % članic in članov sveta.
1. Informacije o gradnji knjižnic v Radovljici in Gorjah.
Župan Ciril Globočnik je predstavil problematiko gradnje nove knjižnice na Vurnikovem trgu. Pri
gradnji nove knjižnice so nastale velike finančne težave, finančnih sredstev za dokončanje gradnje
ni. Finance je potrebno pridobiti in s tem omogočiti dokončanje gradnje nove knjižnice. Prisotnim
je predstavil več predlogov financiranja novogradnje: ena je prodaja stare knjižnice in pritličja ter
dela kleti nove knjižnice, druga pa pridobitev denarja iz evropskih skladov, kar se mu zdi malo
verjetno. Občina Radovljica spada med bogatejše slovenske občine, zato pri vsakem evropskem
razpisu za nekaj točk preseže cenzus. Tudi do republiških finančnih sredstev bo letos skoraj
nemogoče priti, saj je država v zelo slabem finančnem položaju.
Najslabši scenarij, ki ostaja, je ta, da bo morala dokončanje gradnje v celoti financirati Občina
Radovljica. Knjižnica bo do tretje gradbene faze dokončana v letu 2012. Ena od opcij za
dokončanje novogradnje je tudi prekinitev pogodbe s podjetjem SGP Tehnik in ponovitev razpisa
za gradnjo. Občina Radovljica se ob tem tudi aktivno dogovarja o prodaji stavbe na Gorenjski cesti
27, v kateri se sedaj nahaja knjižnica. Župan je prisotnim članicam in članom Knjižničnega sveta
zagotovil, da bo do izgradnje in preselitve v novo stavbo na Vurnikovem trgu knjižnica ostala na
Gorenjski cesti 27. Nova knjižnica naj bi bila dokončana do leta 2014.
Župan je poudaril, da je projektu izgradnje knjižnice naklonjen, v nasprotnem primeru bi v začetku
svojega županovanja prekinil pogodbo o gradnji. To pogodbo o gradnji so podpisali predstavniki
prejšnjega sestava Občinskega sveta Občine Radovljica, in sicer 14 dni preden je bil sam izvoljen
za župana. Povedal je, da bi enostranska prekinitev omenjene pogodbe povzročila plačevanje
visokih penalov.
Župan načrtuje na celotnem območju občine Radovljica zmanjšati izdatke. Objekti, katerih lastnik
je občina, so v slabem stanju in potrebni obnove, načrtuje se predvsem njihova energetska sanacija.
Župan je vprašal, od kod novinarjem netočne informacije, ki jih pišejo o gradnji nove knjižnice.
Vprašal se je, ali te informacije prihajajo iz same knjižnice in poudaril, da morata v primeru
gradnje nove knjižnice občina in knjižnica sodelovati. Dodal je, da bo takšno odtekanje informacij
v medije v prihodnje prenehal tolerirati.
Direktorica Božena Kolman Finžgar je župana vprašala, kateri deli nove knjižnice se prodajajo.
Župan je na gradbenih načrtih pokazal, da se v pritličju prodaja vse razen vhoda in dvigala. Možni
kupec je banka. Poudaril je, da knjižnici še vedno ostajajo tri nespremenjene etaže. V kolikor bi

knjižnica v pritličju izvajala osnovno knjižnično dejavnost, do prodaje pritličnih prostorov ne bi
prišlo. Župan je povedal, da bo občina opravila revizijo celotnega trga in da sam nasprotuje gradnji
prireditvene dvorane. Dodal je, da so po njegovem mnenju stavbe za eno nadstropje previsoke.
Jure Sinobad je županu in predstavnikom Knjižničnega sveta predstavil svoj pogled na gradnjo
nove knjižnice. Po njegovem mnenju je župan Ciril Globočnik vse težave v zvezi z gradnjo nove
knjižnice podedoval od prejšnjega župana. Pri tem se je vprašal, ali je imel prejšnji župan v
predvolilnem času sploh še pooblastila za podpis pogodbe o gradnji. Nekateri zaposleni v knjižnici
so v preteklosti prispevali pisne pripombe na gradbeni načrt nove knjižnice v Kareju H, nato pa so
jih nekateri skušali razglasiti za krivce za nedokončanje nove knjižnice. Treba bi bilo odkrito
priznati, da je projekt izgradnje nove knjižnice finančno nasedel. Povedal je, da ga najnovejše
dogajanje okoli gradnje nove knjižnice le še dodatno utrjuje v prepričanju, da bi morala biti nova
knjižnica v prostorih bivše trgovine Merkur Dom. Občinska služba za odnose z javnostmi je v
preteklosti zavajala javnost s podatki, da bi bil odkup Merkurjeve trgovine dražji od novogradnje.
To preprosto ni bilo res, je povedal Jure Sinobad, saj je leta 2008 v podjetju Merkur d. d. dobil
informacijo, da bi omenjeno stavbo prodali za 2,2 milijona evrov, danes, ko je Merkur na kolenih,
pa bi bila cena zagotovo nižja. Jure Sinobad je izrazil svoje osebno mnenje, da je t. i. Vurnikov trg
arhitektonsko skrpucalo in da znameniti radovljiški arhitekt s tem trgom ne bi želel imeti nikakršne
povezave. Visoke betonske stavbe uničujejo veduto ob vhodu v mesto. Radovljica je bila nekoč
znana kot vrtno mesto, sedaj pa od vrta ni ostalo nič, od mesta pa bore malo. Jure Sinobad je nato
župana in predstavnike Knjižničnega sveta informiral o aktivnostih, ki jih je kot državljan izvajal
ob gradnji nove knjižnice. Izpostavil je zavajanje v časopisih (površina se je od obljubljenih 2700
m2 »skrčila« na sedanjih 1958,85 m2), neupoštevanje pripomb zaposlenih in svoje pismo v
časopisu Dnevnik (priloga 1).
Jure Sinobad je vprašal župana, zakaj od Občine Radovljica še vedno nismo dobili odgovora na
vprašanja, ki jih je Knjižnični svet nanjo naslovil 28. decembra 2011 (priloga 2).
Župana je vprašal, zakaj je občinski Odbor za kulturo, ki je strokovni organ, sprejel odločitev za
prodajo pritličja nove knjižnice, Občinski svet kot politični organ pa se s prodajo ni strinjal.
Župan je odgovoril, da so se zgodile določene spremembe, zaradi katerih se podaljšuje gradnja
nove knjižnice. Povedal je, da je bil proti prodaji občinski Odbor za finance, vendar se bodo na
naslednjo sejo Občinskega sveta bolje pripravili. Lahko je nekaj podirati, nihče pa ni sposoben
predlagati rešitev. Župan je povedal, da ni mogel razdreti pogodbe o gradnji nove knjižnice, ker je
bila zanjo že kupljena notranja oprema. Po volitvah se je spremenila tudi sestava koordinacijskega
odbora za izgradnjo Kareja H: namesto Borisa Marčetiča in Božene Kolman Finžgar sta nova
predstavnika občine v omenjenem odboru direktor občinske uprave in Eva Tomaževič.
Svoj pogled na novo knjižnico je predstavila direktorica Božena Kolman Finžgar. Nova knjižnica
kljub vsem kompromisom ne bo slaba. Pri pripravi strokovnih osnov je z občino sodelovala tudi
skupina strokovnih delavcev oz. zaposlenih iz knjižnice. Lokacija se ji zdi primernejša kot lokacija
bivšega Merkurja, zaradi bližine avtobusne postaje, srednjih šol, osnovne šole … Upa, da bomo
obdržali kavarno, ki bi bila dnevna soba celega mesta. Uporabniki bodo v novi knjižnici imeli
boljše pogoje. Poudarila je, da novo knjižnico rabimo in da se je veseli.
Darja Poklukar je vprašala, kaj bo v pritličju nove knjižnice, banka ali lokali. Ne zdi se ji ravno
posrečeno, da je vhod v knjižnico speljan skozi lokale.
Župan je odgovoril, da razgovori, kaj bo v pritličju, še tečejo, osebno si prizadeva, da bi bila to
banka, ki je po njegovem mnenju najmanj moteča za osnovno dejavnost. Hkrati je povedal, da
gradbeni odbor v preteklosti ni deloval, informacije o poteku gradnje sta imela Boris Marčetič in
Božena Kolman Finžgar.
Direktorica je odgovorila, da je imela informacije le o gradnji knjižnice in ne o celotnem projektu
gradnje. Razložila je, zakaj smo kupili notranjo opremo za novo knjižnico. Občina Radovljica se je
javila na razpis Ministrstva za kulturo RS in bila uspešna. S tem je pridobila finančna sredstva za
nabavo notranje opreme knjižnice.
Franc Markelj je predlagal, da bi bil z dogodki, povezanimi z gradnjo nove knjižnice, seznanjen
občinski Odbor za kulturo.

Jure Sinobad je povedal, da je v medije vedno pisal s polnim imenom in priimkom, osebni
komentar o zadnjih dogodkih v zvezi z gradnjo nove knjižnice je poslal na vsaj deset e-naslovov.
Predsednik Knjižničnega sveta je prisotnim posredoval pisno vprašanje odsotne Marije Piber o
prihodnosti finančnih dotacij in shranjevanju kupljene opreme za novo knjižnico (priloga 3).
Na pisno vprašanje Marije Piber je odgovoril župan. Dobavitelj notranje opreme Atlas Oprema
shranjuje opremo, stroškov za shranjevanje trenutno ni. Z Atlasom občina dobro sodeluje, saj je
omenjeno podjetje dobavilo opremo tudi za Čebelarski dom v Lescah. Če se bo zaradi zamud
pojavila zahteva po plačevanju stroškov za deponiranje notranje opreme, ima Občina Radovljica
pripravljeno lokacijo na Komunali Radovljica.
Župan Ciril Globočnik je povedal, da morata občina in knjižnica sedaj sodelovati, če hočemo, da
bo projekt gradnje nove knjižnice uspešno zaključen. Povedal je, da je odprt za vse oblike
sodelovanja in da so v njegovi pisarni vedno dobrodošli vsi, ki želijo sodelovati pri reševanju te
problematike. Župan se je nato zahvalil za povabilo in zapustil sejo Knjižničnega sveta.
Direktorica je v nadaljevanju seje predstavila potek gradnje nove knjižnice v Gorjah. Dne 25. 2.
2012 je Občina Gorje pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nove knjižnice v Gorjah, 22. 3.
2012 bodo odpirali ponudbe izvajalcev, ki bodo prispele na javni razpis. Gradbena dela naj bi se
predvidoma pričela v maju 2012, otvoritev nove knjižnice je predvidena 1. 12. 2012. Za notranjo
ureditev knjižnice Gorje je zadolžena skupina zaposlenih v knjižnici, dvorana za prireditve še
vedno ostaja v gorjanskem Kulturnem domu.
Darja Poklukar je vprašala, ali se bo z odprtjem nove knjižnice v Gorjah podaljšal odpiralni čas.
Direktorica je odgovorila, da se v prvi fazi odpiralni čas ne bo podaljšal, dolgoročno pa seveda
stremimo k podaljšanju odpiralnega časa knjižnice v Gorjah.
Toni Bogožalec je postavil vprašanje, ali je bila za novo knjižnico v Radovljici kupljena notranja
oprema za 2700 m2 ali 1958,85 m2 površine.
Direktorica je odgovorila, da je kupljena približno polovica notranje opreme, to je oprema, ki naj
bi se nahajala na sredini novih prostorov. Oprema, ki naj bi bila pritrjena ali postavljena ob stenah,
še ni kupljena in bo izdelana po meri.
Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta se je seznanil z najnovejšimi informacijami o
gradnji novih knjižnic v Radovljici in Gorjah.
2. Pregled zapisnika prejšnje seje.
Predsednik Knjižničnega sveta je prebral zapisnik prejšnjega sestanka Knjižničnega sveta. Eti
Kuhar je povedala, da smo decembra 2011 v Knjižnici Antona Tomaža Linharta prvič doslej
izplačali nagrado za delovno uspešnost zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Vsak od zaposlenih je prejel 290 evrov bruto, kar je razvidno iz priloženega obrazca (priloga 4).
V letu 2012 uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne bo mogoče izplačati, saj je
Ministrstvo za finance RS izdalo obvestilo o sklepu vlade, da se prihodki iz tržnih dejavnosti ne
porabijo za izplačilo nagrad zaposlenih (priloga 5).
Ob branju zapisnika je Sergej Učakar ob informaciji, da Občina Radovljica še vedno ni odgovorila
na vprašanja, ki jih je zastavil Knjižnični svet, vprašal, če je to pogosta občinska praksa.
To ni tipična praksa občin, je odgovoril Jure Sinobad. Oglasila se je Eti Kuhar in povedala, da to ni
čisto res, saj v primeru njene pobude glede sistemizacije delovnega mesta računovodkinje občine
sploh niso odgovarjale na dopise, odgovor smo prejeli le z Občine Gorje. Jure Sinobad je pritrdil
njeni trditvi.
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje Knjižničnega sveta je bil soglasno sprejet.
3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje 1. 1. - 31. 12. 2011.
Božena Kolman Finžgar in Eti Kuhar sta predstavili poslovanje knjižnice v letu 2011. Direktorica
je izpostavila nekatere dogodke, ki so se dogodili v letu 2011. V letu 2011 je bila zaprta Knjižnica
Bohinjska Bela, začela se je gradnja nove knjižnice v Radovljici, aktivno smo se ukvarjali z
domoznanstvom, za knjižnico Gorje smo kupili RFID postajo, postavljeni so bili informacijski
napisi v Knjižnici Bohinjska Bistrica, tabla za Knjižnico Kropa je v pripravi, Knjižnica Bled je

dobila nov plastifikator, dobavljen bo tudi nov ogrevalni kotel. V januarju 2012 smo začeli knjige
opremljati z RFID varnostnimi kodami. V matični knjižnici v Radovljici smo v kleti oblikovali
repozitorij (shrambo), ki je predpriprava na selitev.
V letu 2012 pričakujemo 18 % znižanje državnih financ. Občina Bled je prispevala 5.000 evrov
več sredstev za knjige kot v preteklem letu. Lasten prihodek knjižnice pada, cilj knjižnice je, da v
letu 2012 ohranimo vse akcije in dejavnosti, ki smo jih izvajali v preteklosti.
SKLEP: Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2011 je bilo
soglasno sprejeto.
4. Zaključni račun za leto 2011.
Računovodkinja je predstavila bilanco uspeha za leto 2011 (priloga 6) in poudarila, da so vse
občine razen Občine Gorje sprejele rebalans. Davka od dohodka za leto 2011 ne bomo plačali. V
decembru 2011 smo imeli notranjo revizijo.
Franc Markelj je opozoril na manjšo napako, ki jo je opazil pri seštevku odpisa po Zapisniku o
opravljeni inventuri za leto 2011. Računovodkinja se je zahvalila za opozorilo.
Darja Poklukar je vprašala, kako je možno, da so sredstva za čistilni servis in energijo približno
enako visoka. Meni, da bi s tako visokim zneskom za čistilni servis lahko zaposlili tri redno
zaposlene čistilke.
Direktorica je odgovorila, da je bila s čistilnim servisom sklenjena triletna pogodba, ob preteku
pogodbe bo letos izveden javni razpis za čistilni servis.
Sergeja Učakarja je zanimalo, kaj pomenijo podjemne pogodbe in zakaj je bila s čistilnim servisom
sklenjena triletna pogodba.
Direktorica je odgovorila, da gre za pogodbi za čistilki v Knjižnici Kropa in Knjižnici Gorje in
pogodbi za izposojevalki v Knjižnici Lesce in Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled.
Toni Bogožalec je predlagal, da v bodoče pišemo ločeno realizacijo ur zaposlenih v knjižnici in
sistemizacijo delovnih mest.
SKLEP: Zaključni račun za leto 2011 je bil soglasno sprejet.
5. Razno.
Po zakonu je vsako leto potrebno oceniti delovno uspešnost direktorice, zato je Božena Kolman
Finžgar predstavila svoje delo v letu 2011. Od 100 točk je direktorica dosegla 94 točk (priloga 7).
SKLEP: Knjižnični svet daje soglasje k letni delovni uspešnosti direktorice za leto 2011.
Božena Kolman Finžgar je opozorila, da mora Knjižnični svet potrditi letni dopust direktorice za
leto 2012 in njeno izobraževanje v letu 2012. V letošnjem letu naj bi se udeležila dveh
izobraževanj v tujini, kjer bo predstavila dva referata. Izobraževanji bosta potekali v Londonu
(IBBY kongres) in Skandinaviji. Poleg izobraževanj v tujini se bo udeležila tudi nekaterih
izobraževanj v Sloveniji.
SKLEP: Knjižnični svet potrjuje letni dopust in izobraževanje direktorice za leto 2012.
Iz Občine Naklo smo prejeli dopis, v katerem nam ponujajo možnost upravljanja knjižnice v
Naklem (priloga 8).
Božena Kolman Finžgar je na kratko predstavila dogodke, ki so se odvijali v Knjižnici Naklo.
Ponudbo za opravljanje knjižnične dejavnosti v Knjižnici Naklo je poleg naše knjižnice prejela še
Knjižnica Toneta Pretnarja v Tržiču. Knjižnica mora skrbeti za dobrobit svojih občanov, občani
Nakla so prostorsko in upravno vezani na Kranj, zato je direktorica mnenja, da Knjižnica Naklo
spada k Mestni knjižnici Kranj.
Občina Naklo bi se morala v tem primeru obrniti na Občino Radovljica kot ustanoviteljico
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, to pa je problem pravnoformalne narave, je poudaril Jure
Sinobad.
Toni Bogožalec je predlagal, da Občini Naklo pošljemo odgovor, v katerem se ne opredelimo.
Franc Markelj je menil, da je bilo vprašanje naslovljeno na Knjižnico A. T. Linharta, zato je
knjižnica dolžna odgovoriti.

SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel mnenje, da je Občini Naklo potrebno poslati
odgovor, da Knjižnice Naklo ne sprejemamo v upravljanje.
Računovodkinja Eti Kuhar je prosila svetnike, da ji posredujejo svoje davčne številke in TRR
številke, da bo lahko izplačala potne stroške in dnevnice do višine, ki ni obdavčena.
Jure Sinobad je predlagal, da vsem svetnikom pošlje naslov e-pošte računovodkinje, na katerega ji
bodo lahko brez posrednika poslali zahtevane podatke.
Predsednik Knjižničnega sveta je prisotne članice in člane Knjižničnega sveta informiral, da se
svetnica Tea Sodja iz Bohinja doslej ni odzivala na dopise in vabila, ki ji jih pošiljamo, zato njenih
podatkov ne moremo pridobiti.
Računovodkinja Eti Kuhar je v skladu z navodili revizorke predstavila Poslovni in finančni načrt
za leto 2012 (priloga 9).
Franc Markelj je povedal, da občinski rebalans ni prizadel kulture in šolstva. Finančna sredstva za
ti dve področji se v letu 2012 niso spremenila.
Seja Knjižničnega sveta se je končala ob 20.30.
Zapisala: Majda Ribnikar

Jure Sinobad, l. r.
predsednik Knjižničnega sveta
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Priloge:
1. Kronika nekega zavajanja, pripombe zaposlenih, objava v časopisu Dnevnik (Jure Sinobad), 4 strani.
2. Kopija dopisa Knjižničnega sveta Občini Radovljica, 28. 12. 2011, 2 strani.
3. Kopija dopisa Marije Piber, 12. 3. 2912, 1 stran.
4. Kopija obrazca Elementi za določitev sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu iz naslov nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe, 24. 2. 2012, 1 stran.
5. Kopija dopisa Ministrstva za finance RS vsem županom v RS, 5. 3. 2012, 1 stran.
6. Kopija bilance uspeha za leto 2011, 24. 2. 2012 (Eti Kuhar), 2 strani.
7. Kopija izdaje soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice za leto 2012, 6 strani.
8. Kopija dopisa iz Občine Naklo, 9. 2. 2012, 1 stran.
9. Kopija Poslovnega in finančnega načrta Knjižnice A. T. Linharta za leto 2012, 10 strani.

V vednost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Anton Bogožalec, Kropa 100 b, 4245 Kropa
Franc Markelj, Gregorčičeva ulica 6, 4240 Radovljica
Marija Piber, Prešernova cesta 50 a, 4260 Bled
Darja Poklukar, Zgornje Gorje 7 b, 4247 Zgornje Gorje
Štefan Polda, Zgornje Gorje 75 b, 4247 Zgornje Gorje
Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
Majda Ribnikar, Savska 8, 4264 Bohinjska Bistrica
Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica
Tea Sodja, Rožna ulica 5, 4264 Bohinjska Bistrica
Sergej Učakar, Rečiška cesta 7, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica

