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Zapisnik seje Knjižničnega sveta knjižnice Antona Tomaža Linharta,  
 

ponedeljek, 18. 3. 2013, 18.00–19.40. 
 
 
Prisotni:  Božena Kolman Finžgar, Marjetka Kuhar, Franc Markelj, Majda Ribnikar, Jure 
Sinobad in Sergej Učakar. Pri 1. točki dnevnega reda je bil prisoten tudi Ciril Globočnik, župan 
Občine Radovljica. 
Odsotni: Toni Bogožalec (opravičilo), Marija Piber (opravičilo), Darja Poklukar (opravičilo), 
Janez Polda (opravičilo), Urška Repinc (opravičilo), Tea Sodja. 
 
Sejo je vodil predsednik 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. 2012. 
3. Zaključni račun za leto 2012. 
4. Plan za leto 2013. 
5. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
6. Razno. 

 
Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet kljub izjemnim vremenskim razmeram (močno 
sneženje) sklepčen, saj je bilo prisotnih 50,70 % članov sveta. 
 
Župan Ciril Globočnik  je zaprosil, da prestavimo peto točko dnevnega reda na drugo mesto. 
Člani Knjižničnega sveta so spremembo dnevnega reda soglasno potrdili. 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
Pripomb na zapisnik prejšnje seje Knjižničnega sveta ni bilo. 
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje Knjižničnega sveta je soglasno sprejet. 
 
2. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
Župan Ciril Globočnik je predstavil problematiko v zvezi z dokončanjem gradnje nove knjižnice 
v Radovljici. Predstavil je dve varianti, s katerima bi Občina Radovljica pridobila denarna 
sredstva in z njuno pomočjo zaključila izgradnjo nove knjižnice. Prva varianta je javno–zasebno 
partnerstvo, ki naj bi investiralo v izgradnjo knjižnice. Časi za javno–zasebno partnerstvo so 
izredno slabi, zato se županu zdi ta varianta skoraj nemogoča. Druga varianta je najem kredita za 
3.500.000 evrov in odprodaja pritličja. Za odkup pritličja se zanima Gorenjska banka, ki je tudi 
kreditodajalec gradbenemu podjetju Tehnik Škofja Loka. Dne 19. 3. 2013 se bodo sestali arhitekt 
g. Jurij Kobe, g. Gorazd Trček iz Gorenjske banke in predstavniki Občine Radovljica in 
pregledali ustreznost načrtov, ki bi omogočili selitev in obratovanje banke v pritličju nove 
zgradbe. Brez Gorenjske banke v pritličju nove stavbe ne bo nove knjižnice, je prepričan Ciril 
Globočnik. Župan predvideva, da naj bi bila knjižnica z odprodajo pritličja vseljiva v letu 2014, 
in sicer še pred začetkom šolskega leta, torej pred septembrom 2014. Če odprodaje pritličja ne 
bo, župan vidi edino rešitev za dokončanje knjižnice v javno–zasebnem partnerstvu. Proračun 
Občine Radovljica poskuša župan zadržati na zadolženosti v višini 1.300.000 evrov, saj ne želi, 
da bi občina zapadla v likvidnostne težave. Občina je bila v preteklem obdobju uspešna pri 
pridobivanju nepovratnih sredstev, le-ta pa je porabila za nujna dela. Poimenovanje novega trga 
po arhitektu Ivanu Vurniku se županu ne zdi zavezujoče, trg se lahko imenuje drugače. Povedal 
je, da o poimenovanju trga še ni bil sprejet noben občinski odlok. Občina Radovljica je 
poskušala kandidirati za finančna sredstva na različnih ministrstvih, vse kandidature pa so bile 
neuspešne.  
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Predsednik Knjižničnega sveta je prisotnim predstavil ekspertizo podjetja JHP projektne rešitve, 
d.o.o. iz Domžal (priloga 1), ki je bila objavljena na spletnih straneh Občine Radovljica. V 
omenjeni ekspertizi so predstavljene možnosti za dokončanje nove knjižnice v Radovljici. Ena 
od možnosti, ki jo ponuja to podjetje, je tudi javno–zasebno partnerstvo, kar se Juretu Sinobadu 
zdi nesprejemljivo oz. katastrofalno. Izpostavil je izjemno slabe izkušnje z dosedanjim javno–
zasebnim partnerstvom v Kareju H, kjer se gradnja vleče že leta in ji ni videti konca. Predlog, ki 
ga je predstavil župan, se mu zdi boljši, ponovno pa je poudaril, da bi bila najboljša varianta za 
novo knjižnico stari Merkur. To varianto smo žal zamudili, vlak je odpeljal leta 2008.  
Prodaja in s tem izguba pritličja za knjižnico ni dobra rešitev, meni Božena Kolman Finžgar. 
Poudarila je, da je stavba nove knjižnice zgrajena tako, da je možno nadaljnje širjenje. Ali to 
pomeni, da se bo knjižnica ob večjih prostorskih potrebah širila z gradnjo nove etaže, ali nova 
etaža zahteva novo gradbeno dovoljenje, je bilo vprašanje direktorice županu. 
Župan je direktorici odgovoril, da naj bo realna v zahtevah po prostoru in da so zgradbe v Kareju 
H že sedaj previsoke. 
Franc Markelj je poudaril, da je odnos članov Občinskega sveta do gradnje nove knjižnice 
negativen, glasno razmišljanje o povečanju knjižnice je  kontraproduktivno, zato bomo lahko 
veseli, če bo knjižnica sploh zgrajena. 
Župan je povedal, da se z dokončanjem knjižnice ukvarja že ves svoj mandat, radovljiška občina 
pa ima ne nazadnje tudi ogromno praznih prostorov, ki jih je treba vzdrževati oz. napolniti. V 
republiškem merilu je radovljiška občina nadstandardno razvita, zato denarja od države ni, vse to 
pa se odraža tudi v nedokončanju izgradnje nove knjižnice. 
V Bohinju, Bledu, Gorjah so se knjižnice razvijale, le v Radovljici ne, je poudarila Božena 
Kolman Finžgar. 
Jure Sinobad se je županu zahvalil za pojasnila o gradnji nove radovljiške knjižnice. Župan se je 
zahvalil za povabilo in povedal, da je vedno pripravljen odgovarjati na vprašanja, ki zadevajo 
knjižnico. 
 
3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 

2012. 
Direktorica je predstavila nekaj podatkov o knjižnici, ki nas uvrščajo nad slovensko povprečje. 
Izposoja se je v letu 2012 povišala, vsak občan prebere v letu dni 19,3 knjige. Knjižnica je za 
manj denarja, kot ga je prejela v letu 2011, v letu 2012  kupila več knjig, kar je posledica dobrih 
rabatov, ki smo jih uspeli pridobiti v sodelovanju z ostalimi knjižnicami, in gradiva, ki smo ga 
pridobili po nižjih cenah v okviru določenih projektov (EPK ipd.). 
V letu 2012 smo odprli nove prostore Knjižnice Gorje, dokončali Knjižnico Bohinjska Bistrica, 
zamenjali vsa svetila v radovljiški knjižnici, knjižnično gradivo opremili z varovalnim sistemom 
RFDI, uvedli  nove projekte (Zlata hruška, Bralnica pod slamnikom, Evropska zbirka slikanic 
…) (priloga 2). 
Porabo finančnih sredstev  smo v letu 2012 znižali za okoli 5 %. 
SKLEP: Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2012 je bilo 
soglasno sprejeto. 
 

4. Zaključni račun za leto 2012. 
Knjižnica je iz ostanka finančnih sredstev iz leta 2011 kupila knjige, material za knjižnico 
kupujemo po potrebi. V letu 2012 so se sredstva za plače znižale za približno 20.000 EUR, kar je 
posledica uvedbe ZUJF-a (priloga 3). 
V letu 2012 sta v sodelovanju s Centrom za socialno delo Radovljica v knjižnici dve osebi 
opravljali družbeno koristno delo. Računovodkinja Eti Kuhar je povedala, da je bil v letu 2012 s 
strani Nadzornega odbora Občine Radovljica opravljen nadzor poslovanja Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica. Nadzorni odbor je v končnem poročilu zapisal, da se  poslovanje 
knjižnice v letu 2011 oceni kot pregledno in brez večjih nepravilnosti. 
SKLEP: Poročilo o zaključnem računu za leto 2012 je bilo soglasno sprejeto. 
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Franc Markelj je predlagal, da vsem svetnikom, ki niso bili prisotni na seji, po želji naknadno 
pošljemo dodatne informacije o temah, o katerih smo razpravljali na seji Knjižničnega sveta. 
 

5. Plan za leto 2013. 
Plan za leto 2013 je sestavila direktorica s pomočjo računovodkinje Eti Kuhar (priloga 4). V letu 
2013 načrtujemo padec lastnega dohodka, knjižnica načrtuje nakup e-bralnikov in nov LCD 
projektor. Če bodo finančna sredstva močno upadla, bomo plan po potrebi spremenili oz. znižali. 
SKLEP: Plan za leto 2013 je bil soglasno sprejet. 

 

6. Razno. 
Neodvisni svetnik Občinskega sveta Občine Radovljica Marjan Vidic je na knjižnico naslovil tri 
ustna in eno pisno vprašanje. Vprašanja so se nanašala na novo radovljiško knjižnico oz. že 
kupljeno opremo za novo knjižnico, na načrte za novo knjižnico, adaptacijo knjižnice na 
Gorenjski cesti 27 in na standarde in normative, ki veljajo za knjižničarstvo. Na vsa štiri 
vprašanja je direktorica Marjanu Vidicu odgovorila pisno (priloga 5). 
Franc Markelj je korespondenco med direktorico in svetnikom prejel na vpogled. Vprašal je, če 
je bil kdo od zaposlenih v knjižnici vabljen na seje Odbora za kulturo. Direktorica je odgovorila, 
da v letu 2012 ni bil nihče vabljen na seje Odbora za kulturo Občine Radovljica. 
Jure Sinobad je prisotne obvestil, da Marija Piber želi pisne odgovore na njena vprašanja in se 
zavezal, da jih bo pripravil. 
Sergej Učakar je prisotne obvestil, da je KS Bled posredoval vprašanje Knjižničnega sveta o 
gostišču Okarina, ki ovira dostop do knjižnice na Bledu. Povedal je, da je lopa, ki se nahaja pred 
knjižnico Bled, postavljena nelegalno. Predlaga, da naj bi vsaj v času odprtosti knjižnice bil 
dostop do knjižnice prost. Tabla, ki naj bi opozarjala na blejsko knjižnico, se nahaja znotraj 15-
metrskega pasu ob državni cesti, zato je za postavitev take table potrebno pridobiti soglasje 
Direkcije RS za ceste.  
Računovodkinja Eti Kuhar je člane sveta pozvala k potrditvi višine povračila stroškov članom 
Knjižničnega sveta.  
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil višino povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Ti znašajo: cela dnevnica 16 EUR na 

sejo in stroški kilometrine v višini 18 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina, ki 

trenutno znaša 0,278 EUR/km. Znesek povračil se izplača enkrat letno. Zneski niso 

obdavčljivi po Zakonu o dohodnini. 
Knjižnični svet je potrdil uspešnost (priloga 6), sklep o dopustu in izobraževanje direktorice v 
Jönkopingu. Franc Markelj je predlagal, naj direktorica skuša pridobiti sredstva za omenjeno 
izobraževanje iz občinskega proračuna. 
Seja Knjižničnega sveta se je zaključila ob 19.40. 
 
 
Zapisala: Majda Ribnikar                                                                      Jure Sinobad,  
                                                                                                  predsednik Knjižničnega sveta  
                                                                                              Knjižnice A. T. Linharta Radovljica                                                 
 
 
Priloge: 

1. Povzetek in ugotovitve ekspertize podjetja JHP projektne rešitve, d.o.o. Domžale (3 str.). 
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. 

do 31. 12. 2012. 
3. Finančno poročilo knjižnice po nastanku poslovnega dogodka za leto 2012. 
4. Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2013. 
5. Pisni odgovori občinskemu svetniku Marjanu Vidicu. 
6. Ocenjevalni list uspešnosti direktorice. 
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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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


