
Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

torek, 13. 12. 2012, 18.00-19.40 

 
Prisotni: Toni Bogožalec, Franc Markelj, Štefan Polda, Urška Repinc, Majda Ribnikar, Jure Sinobad, 
Sergej Učakar in Božena Kolman Finžgar. 
Odsotni: Marija Piber (opravičilo), Darja Poklukar (opravičilo) in Tea Sodja. 
 
Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

Radovljica za leto 2013. 
3. Zakon za uravnoteženje financ (ZUJF). 
4. Realizacija poslovanja v letu 2012 (informacija). 
5. Plan za leto 2013 (informacija). 
6. Informacija o novih knjižnicah. 
7. Razno. 

 
Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 81,20 % članov Knjižničnega 
sveta in predlagal zgoraj navedeni dnevni red, ki so ga člani sveta soglasno sprejeli. 
 

1. Prisotni člani Knjižničnega sveta so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Knjižničnega 
sveta. 
 

2. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža 

Linharta Radovljica za leto 2013. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je, sklicujoč se na sklep, sprejet na sestanku delovne 
skupnosti, svetnike obvestila, da v letu 2013 ostajajo cene storitev v naši knjižnici enake, v 
poslovniku pa so predlagane nekatere spremembe. V prihodnjem letu naj bi knjižnica nabavila 
elektronske bralnike, ki bodo na voljo našim uporabnikom. Zato je potrebno v poslovniku 
dodati izposojevalni rok in število podaljšav za bralnike. Cenik za zamudnino in/ali izgubo 
bralnika naj bi poenotile vse gorenjske knjižnice. Poleg Pravilnika o splošnih pogojih 
poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2013 (priloga 1) je knjižnica 
izoblikovala še Pravilnik o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v Knjižnici A. 
T. Linharta Radovljica in njenih enotah. (priloga 2)  
Direktorica je prejela dopis združenja splošnih knjižnic, (priloga 3) v katerem nas  le-to 
opozarja na pravila pri brisanje neaktivnih članov (Nataša Pirc Musar). Na podlagi tega dopisa 
se bo v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice ATL Radovljica za leto 2013 
deloma spremenil 20. člen. Te spremembe, ki jih bomo v poslovniku šele oblikovali, bomo 
poslali vsem članom Knjižničnega sveta hkrati z zapisnikom današnje seje Knjižničnega sveta. 
Člani Knjižničnega sveta bodo po potrebi korespondenčno potrdili ali zavrnili te spremembe. 
V Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice ATL Radovljica za leto 2013 se v 3. 
členu črta »Ministrstvu za kulturo« in nadomesti s »pristojnim ministrstvom«. 
SKLEP: Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2013 so bile soglasno sprejete s sedmimi glasovi svetnikov. 

 

3. Zakon za uravnoteženje financ (ZUJF). 

Direktorica je poudarila, da za vsako podjemno pogodbo, študentsko zaposlitev, avtorsko 
pogodbo in nadomestno zaposlitev potrebujemo soglasje občin, ustanoviteljic javnega zavoda. 
Ko občine izdajo soglasje, je potrebno pridobiti še soglasje Knjižničnega sveta. 
V letu 2013 naj bi prišlo do nadomestne zaposlitve čistilke v Knjižnici Bohinjska Bistrica. Do 
sedaj smo pridobili soglasje vseh občin, razen Občine Bled. Občina Radovljica je dala soglasje 



za 650 ur študentskega dela, Občina Gorje za 120 ur (selitev knjižnice)  in Občina Bohinj za 
število ur v čim manjšem obsegu. 
Direktorica in predsednik Knjižničnega sveta se nista strinjala o poteku pridobivanja soglasij, 
zato je predsednik Jure Sinobad za pomoč pri razrešitvi tega problema zaprosil pravnika 
Knjižnice ATL Radovljica gospoda Miroslava Birka. Odgovor pravnika je bil, da se o eni in 
isti stvari odloča samo enkrat. 
Toni Bogožalec je vprašal, če knjižnica predlaga obseg ur za posamezne knjižnice. 
Direktorica je odgovorila, da na podlagi podatkov iz prejšnjih let vsako leto izdela predlog ur 
za posamezne knjižnice. 
SKLEP: Svetniki so s sedmimi glasovi soglašali s predlaganimi podjemnimi, avtorskimi 

pogodbami in nadomestnimi, študentskimi zaposlitvami. 
 

4. Realizacija poslovanja v letu 2012 (informacija). 

Direktorica je poudarila, da bo kljub manjšim finančnim sredstvom plan za leto 2012 bolj ali 
manj realiziran. Na občinah so potekali rebalansi proračunov, knjižnica pa je morala občinam 
utemeljevati, zakaj potrebujemo načrtovane zneske. Lastni prihodek v letu 2012 se je znižal. 
SKLEP: Svetniki so se seznanili z informacijo o realizaciji poslovanja v letu 2012. 

 

5. Plan za leto 2013 (informacija). 

Knjižnica ATL Radovljica se je prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport RS za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva. Odgovora ministrstva 
knjižnica še ni prejela. Direktorica je vsem občinam, razen blejske, poslala plan za leto 2013. 
Blejska občina oz. direktor blejske občinske uprave bo plan za leto 2013 izdelal sam.  
Občine še niso sprejele proračun za naslednje leto, priliv občinskih finančnih sredstev se bo v 
letu 2013 znižal. Občina Bohinj je znižala sredstva za nakup knjig za 5.000 evrov, Občina 
Bled je znižala sredstva za nakup knjig za 5.000 evrov, nato zvišala za 5.000 evrov in znižala 
sredstva za plače in materialna sredstva. Občina Radovljica je upoštevala pripombe Knjižnice 
ATL. 
Javna agencija za knjigo RS še ni razpisala razpisa za sofinanciranje nakupa. Kaj se bo 
dogajalo s financami na nivoju države, ne vemo. 
Sergej Učakar je postavil vprašanje, ali je že prejšnji blejski direktor občinske uprave sestavil 
plan ne glede na pripombe knjižnice? 
Direktorica je odgovorila, da je prejšnji blejski občinski svet sestavil plan timsko, vedno so 
pozvali knjižnico, da je občinski upravi posredovala plan za naslednje leto. 
 

6. Informacija o novih knjižnicah. 

Otvoritev Knjižnice Gorje bo 18. 12. 2012. Direktorica je na otvoritev povabila vse člane 
Knjižničnega sveta. Knjižnica Gorje bo odprta tako kot doslej. Gradnjo nove knjižnice je 
nadzirala arhitektka Polona Čeh, s katero smo bili zelo zadovoljni, zadovoljni smo tudi s 
sodelovanjem Občine Gorje. Z Občino Gorje sta v času gradnje nove knjižnice sodelovali 
knjižničarki, zaposleni v gorjanski knjižnici, Saša Jelenc in Lidija Kozelj.  
 
O gradnji nove knjižnice v Radovljici nam je nekaj informacij podala direktorica. Povedala je, 
da informacije o gradnji nove knjižnice izve iz časopisa Deželne novice. Novico, da bo 
gradnja nove radovljiške knjižnice zaključena leta 2014 je direktorica izvedela iz županovega 
govora, 30. 11. 2012. V proračunu Občine Radovljica je za gradnjo knjižnice namenjenih 
350.000 evrov, kar je premalo za dokončanje gradnje. 



Predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad je opozoril, da je Knjižnični svet po 30. členu 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica dolžan nadzirati 
zakonitost poslovanja javnega zavoda. Svetu je predstavil Poročilo Računskega sodišča o 
delovanje Občine Radovljice v letu 2010, ki je bilo negativno. Računsko sodišče je v zvezi z 
nabavo opreme za novo knjižnico ugotovilo, da so bili kršeni 8., 9. in 71. člen ZJN-2. (priloga 

4) Knjižnični svet ne more sprejeti odgovornosti za ugotovljene nepravilnosti, ki so posledica 
neodgovornega poslovanja prejšnje občinske uprave. Na Občino Radovljica je Knjižnični svet 
v preteklosti redno pošiljal dopise, v katerih je občinsko upravo prosil za sprotno obveščanje o 
dogodkih, ki so povezani z gradnjo knjižnice. Informacij o gradnji nove knjižnice Knjižnični 
svet ni prejemal, zato je predsednik Knjižničnega sveta svetnikom predlagal, da sprejmejo 
izjavo, da Knjižnični svet ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za nepravilnosti, ki jih je v 
zvezi z novogradnjo knjižnice v Radovljici ugotovilo Računsko sodišče RS. Omenjeno izjavo 
je potrebno sprejeti, da bi se preprečilo, da bi odgovornost za težave pri gradnji nove knjižnice 
prenesli na Knjižnični svet, tako kot so krivdo za zastoj pri gradnji v letih 2009-10 skušali 
prenesti na zaposlene v knjižnici. 
Direktorica je poudarila, da je financer gradnje nove knjižnice v Radovljici Občina Radovljica. 
Javni razpis za nakup opreme za novo knjižnico je Občina Radovljica objavila na spletu. Pri 
izbiri opreme je sodelovala skupina knjižničarjev, v tej skupini bi lahko sodelovali vsi 
knjižničarji. Oprema, ki je bila kupljena, se primerno skladišči. Direktorica je povedala, da 
knjižnica hrani en izvod gradiva javnega razpisa za nakup knjižnične opreme, ki ga je 
sofinanciralo Ministrstvo za kulturo RS in ga je objavila Občina Radovljica. 
Franc Markelj se strinja, da Knjižnični svet kljub poslani zahtevi, ki jo je Knjižnični svet 
poslal na Občino Radovljica, ni bil obveščen o dogodkih, ki so se dogajali ob gradnji nove 
knjižnice  v Radovljici. O najnovejših dogodkih je Knjižnični svet ustno seznanil župan Ciril 
Globočnik 12. 3. 2012. Sprejetje sklepa, ki ga je oblikoval predsednik sveta, se mu zdi 
smiselno. Poudaril je, da je v proračunih Občine Radovljica za leti 2013 in 2014 za gradnjo 
nove knjižnice namenjenih po 350.000 evrov. To je premalo, zato naj bi za dokončanje 
gradnje občina najela kredit ali sklenila javno-zasebno partnerstvo in tako dokončala gradnjo 
knjižnice. G. Markelj je kot predstavnik radovljiškega občinskega sveta je povedal, da so 
Občinski svet, župan in on kot svetnik naklonjeni gradnji nove knjižnice, finančne možnosti 
pa so žal slabe. Občina Radovljica bi morala Knjižničnemu svetu ob sprejetju proračuna za 
leto 2013 poslati informacijo, od kod bodo pridobili sredstva za dokončanje knjižnice.  
Jure Sinobad je svet seznanil z izjavo predsednika Odbora za kulturo Občine Radovljica, ki je 
na zadnji seji Občinskega sveta predlagal, da knjižnica ostane v starih prostorih, novi prostori 
pa naj se prodajo (Zapisnik seje Občinskega sveta OR, 7. 11. 2012, str. I/10). Jure Sinobad ni 
spremenil mnenja, da je glavni vzrok, da se gradnja nove knjižnice ni pravočasno zaključila, 
neustrezno javno-zasebno partnerstvo. Odgovorni za gradnjo nove knjižnice kljub rednim 
pisnim pozivom Knjižničnega sveta le-tega niso obveščali o gradnji, zato Knjižnični svet le-te 
ni mogel spremljati tako, kot to izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda. O kadrovskih 
spremembah v koordinacijskem odboru nas je ustno obvestil šele župan Ciril Globočnik, 12. 
3. 2012, pisnega odgovora pa vse do sedaj še nismo prejeli. 
O gradnji knjižnice je odgovorne potrebno spraševati, je poudaril Franc Markelj. Občina 
Radovljica naj na osnovi sklepov Občinskega sveta Knjižničnemu svetu sporoči, kako bodo 
financirali dokončanje gradnje. 
Predsednik Knjižničega sveta je povedal, da so ljudje v Radovljici nezadovoljni zaradi 
predimenzionirane gradnje v Kareju H, del problema pa je sedaj avtomatično tudi knjižnica. 
Kare H si po mnenju velike večine Radovljičanov, s katerimi je dnevno v kontaktu, ne zasluži 
imena Vurnikov trg, zato si bo kot občan prizadeval, da do tega poimenovanja ne bo prišlo. 



Povedal je, da noče ničesar rušiti, zato predlaga rešitev, ki jo vidi v poimenovanju trga po 
Sondriu v Italiji, s katerim je Radovljica pobratena. Predlog je utemeljil z dejstvom, da so v 
Sondriu trg z večstanovanjskimi stavbami poimenovali po pobrateni Radovljici v Piazza 
Radovljica (Trg Radovljica), Radovljica pa jim prijazne geste še ni vrnila. 
Toniju Bogožalcu se je zdel sklep, ki ga je predlagal predsednik Knjižničnega sveta preblag, a 
vseeno je sprejetje sklepa nujno potrebno. Povedal je, da se Občinski svet trudi izvleči voz iz 
blata, sam pa je mnenja, da je bila najboljša varianta za novo knjižnico nekdanja trgovina 
Merkur Dom.  
Predsednik  Knjižničnega sveta je nato dal izjavo na glasovanje. Prisotni člani Knjižničnega 
sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica so predlagano izjavo sprejeli soglasno. 
IZJAVA: Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica ugotavlja, da kljub 

rednim dopisom in prošnjam od financerja nove knjižnice v Radovljici ni prejemal 
informacij v zvezi z novogradnjo, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za 

nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče RS, kot tudi za vse morebitne 

nepravilnosti, ki bi bile s tega naslova ugotovljene v prihodnosti. 

 

7. Razno 

Marija Piber je v pismu, ki je bilo naslovljeno na predsednika Knjižničnega sveta, postavila 
nekaj vprašanj, na katere želi pisne odgovore. (priloga 5) 
Prvo vprašanje se dotika svetlobnega napisa za blejsko knjižnico.  
Direktorica je povedala, da je v letu 2011 poslala dopis na Občino Bled, v katerem je 
spraševala o pogojih za postavitev svetlobnega napisa. Povedala je, da odgovora na njen dopis 
do sedaj ni bilo. 
Sergej Učakar je bil mnenja, da je napis, ki opozarja na blejsko knjižnico, nujen, a hkrati 
opozoril na odredbo EU o svetlobnem onesnaževanju, ki stopi v veljavo 1. 1. 2014. S to 
odredbo se zdi postavljanje svetlobnega napisa nesmiselno. S tem se strinja tudi Jure Sinobad, 
kateremu se zdi postavitev napisa, kot jo je predlagala Marija Piber, dobra in učinkovita. 
Direktorica se strinja s postavitvijo napisne table, le barve in črke morajo biti poenotene z 
napisi na ostalih knjižnicah. 
Drugo vprašanje je Marija Piber postavila v zvezi z gradnjo nove knjižnice v Radovljici. 
Opozorila je, da je 9. 9. 2011 od predsednika koordinacijskega odbora za realizacijo projekta 
zahtevala poročilo. Direktor občinske uprave ji je odgovoril, da poročilo ni bilo izdelano. 
Prisotni člani Knjižničnega sveta so se strinjali, da je najbolj smiselno, če Marija Piber 
vprašanja pod točko 2 ponovno naslovi na občinsko upravo Občine Radovljica. 
Tretje vprašanje se je nanašalo na novo knjižnično opremo, kje se le-ta hrani in koliko bo stal 
najem prostorov za hrambo. 
Direktorica je odgovorila, da fascikle s popisom in dokumentacijo o opremi za novo knjižnico 
hrani v svoji pisarni in da jih lahko kdorkoli pogleda, kadarkoli jih hoče. Knjižnični svet je po 
krajši razpravi soglašal, da bi morala Marija Piber najprej pregledati dokumentacijo, ki jo 
hrani direktorica. 
Četrto vprašanja zadeva medsebojne odnose zaposlenih v knjižnici. Člani Knjižničnega sveta 
so soglašali, naj se o medsebojnih odnosih zaposlenih najprej razpravlja na sestankih delovne 
skupnosti. Če so ti odnosi nevzdržni, se mora prizadeta oseba nato pogovoriti z direktorico, 
nato problem pisno nasloviti na direktorico in na koncu pisno seznaniti Knjižnični svet. 
Peto vprašanje oz. pobuda Marije Piber je bila, da naj bi v prihodnjih razpisih za direktorja 
knjižnice izločili eno od zahtev, to je opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva. 
Direktorica je povedala, da njen mandat traja do leta 2016 in da bo do takrat verjetno treba 
spremeniti Odlok o ustanovitvi tudi zaradi drugih razlogov, med katerimi je najbolj verjetna 



racionalizacija oz. centralizacija knjižnične dejavnosti s strani države. Opozorila je, da je 
Knjižnični svet že sprejel sklep, da se bo popravek določila o opravljenem strokovnem izpitu 
in izbris Knjižnice Bohinjska Bela s seznama knjižnic opravilo ob prvi naslednji spremembi 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. 
Urški Repinc se zdi samoumevno, da se na mesto direktorja knjižnice javi kandidat z 
opravljenim strokovnim izpitom iz bibliotekarstva. 
Marija Piber je na koncu svojega dopisa zapisala, da želi, da predsednik Knjižničnega sveta 
pregleda, kateri sklepi za leto 2012 so bili realizirani in kateri ne. Predsednik se je obvezal, da 
bo pregledal zapisnike in svetnici Mariji Piber poslal pisni odgovor. (priloga 6) 
Sergej Učakar je na koncu razprave povedal, da se tudi njemu zdi sobivanje knjižnice in 
gostilne Okarina neposrečeno. V poletnem času se mora obiskovalec knjižnice dobesedno 
prebiti mimo gostilniških miz, ob tem pa ga spremljajo »omamne« vonjave Okarinine kuhinje. 
Povedal je, da vsaj do 19. ure, dokler je odprta knjižnica, mize in stoli lokala ne bi smeli 
omejevati obiskovalcev knjižnice pri vstopanju in izstopanju v stavbo. Zavezal se je, da bo ta 
problem posredoval Krajevni skupnosti Bled. 
Direktorica je na koncu vse prisotne povabila na srečanje, ki bo 15. 12. 2012 v Hotelu Kristal. 
 

Seja Knjižničnega sveta je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 

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

  

 
Priloge:  
 

1. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta za leto 2013. 
2. Pravilnik o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v Knjižnici A. T. Linharta    
    Radovljica in njenih enotah. 
3. Dopis Združenja splošnih knjižnic o brisanju neaktivnih članov iz evidence. 
4. Pravilnost poslovanja Občine Radovljica v letu 2010, poročilo Računskega sodišča RS, str.  
    47-48.  
5. Pismo Marije Piber predsedniku Knjižničnega sveta, 10. 12. 2012. 
6. Pisni odgovor predsednika Knjižničnega sveta svetnici Mariji Piber. 

 
 

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. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica 
9. Tea Sodja, Rožna ulica 5, 4264 Bohinjska Bistrica 
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 


