
Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta,  

četrtek, 5. 3. 2015, 18:00–19:30. 
 
Prisotni: Božena Kolman Finžgar (direktorica), Eti Kuhar (računovodkinja), Mateja 

Erman Repe, Franc Markelj, Štefan Polda, Romana Ravnik, Urška Repinc, Majda 
Ribnikar, Jure Sinobad in Sergej Učakar.                           

 
Odsotna: Toni Bogožalec in Natalija Korošec (opravičila odsotnost). 
 
    Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je ugotovil, da je 

Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 69,3 % članov sveta.  
    Seje se je udeležil tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, zato je predsednik 

predlagal, da se takoj po pregledu zapisnika prejšnje seje preide na 6. točko dnevnega 
reda (Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici). Članice in člani Knjižničnega sveta 
so se strinjali s predlaganim dnevnim redom. 

 
                         

1. Pregled zapisnika prejšnje seje (http://www.rad.sik.si/index.php?go=36).  
2. Verifikacija mandatov novih članov Knjižničnega sveta. 
3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. 

do 31. 12. 2014 (e-priloge).  
4. Zaključni račun za leto 2014 (e-priloga). 
5. Plan za leto 2015. 
6. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
7. Razno. 

 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

 

    SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. 
 
6. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
    Župan Ciril Globočnik je pozdravil vse člane Knjižničnega sveta in predstavil dogodke 

pri gradnji nove knjižnice. Dogodke, povezane z gradnjo nove knjižnice intenzivno in 
vestno spremlja, s tem želi ta projekt pripeljati do konca. Na gradbišču Kareja H 
urejujejo komunalno infrastrukturo. Dokončati morajo še drugi krak komunalne 
infrastukture, ki bo potekal mimo Srednje gostinske in turistične šole in Kavarne 
Ambient. Ponudbe za dokončanje drugega kraka bo Občina Radovljica odpirala v 
prihodnjem tednu. Če bo odpiranje ponudb in samo delo potekalo brez težav, se obeta 
dokončanje zunanje ureditve Kareja H. Takrat bodo lahko zaprosili za uporabno 
dovoljenje za stanovanjski del objekta. Župan je zagotovil, da so objekte sanirali, saj 
so prostore temeljito posušili in montirali ogrevalne naprave, ki delujejo na lesne 
sekance in plin. Objekt knjižnice je bil saniran s folijami, izoliran še ni. V Kare H so 
umestili nov elektrotransformator. Gradnja objekta se premika naprej, vendar župan 
vseeno ni zadovoljen. Kar nekajkrat je poskušal navezati stike z ministrico za kulturo, 
obljubili so mu sestanek z njo, vendar do tega še ni prišlo. Ministrstvo za kulturo je 
želel povprašati ali bo v letošnjem letu razpis za nepovratna sredstva, ki bi omogočila 
dokončanje nove knjižnice. Odgovora žal ni dobil. Brez pomoči ministrstva knjižnica 



ne bo dokončana do leta 2016, je še poudaril. Župan bo povabil ministrico na ogled 
objekta. V letošnjem letu bo Občina Radovljica investirala 800.000 evrov v zunanjo 
ureditev Kareja H, za dokončanje same knjižnice pa bi potrebovali še 2.200.000 evrov. 
Do konca septembra bo okolica urejena, podrli bodo stavbo Zavarovalnice Triglav, s 
čimer se bo odprl prostor na bodočem trgu. Župan trenutno pričakuje odprtje razpisov 
za finančna sredstva za obdobje 2015–2019. Izrazil je razočaranje, da se med člani 
Knjižničnega sveta ni našel nihče, ki bi želel sodelovati v gradbenem odboru, ki bo 
nadziral gradnjo objekta, vendar tega sedaj ne bi razčiščeval. 

     
    Jure Sinobad je povedal, da ni kaj razčiščevati, saj imamo shranjene vse e-dopise 
članov Knjižničnega sveta, v katerih so izrazili svoje razloge, zakaj ne želijo 
sodelovati v gradbenem odboru. Povedal je, da se ob gradnji novega objekta pojavljajo 
tudi skrite gradbene napake, ki jih člani Knjižničnega sveta kot negradbeniki ne 
moremo prepoznati. Gradnjo nove knjižnice je primerjal z gradnjo knjižnice v Kranju 
(Globus), kjer se zaposleni ves čas soočajo s posledicami gradbenih napak, kot so 
vdori vode v prostore knjižnice. Zato meni, da je za gradbeni odbor primeren nekdo, ki 
se spozna na gradbeno stroko. Težave se bodo pojavile ob vselitvi v novo knjižnico, 
pisne zadržke članov, ki niso želeli sodelovati v gradbenem odboru, pa ima arhivirane 
predsednik Knjižničnega sveta. 

      
    Sergej Učakar  je županu rekel, da upa, da spoštuje mnenja in odločitve članov 

Knjižničnega sveta, ki so se odpovedali sodelovanju v gradbenem odboru. 
     
    Župan je poudaril, da sodelovanje v gradbenem odboru ni tako zelo zahtevno, saj 

celotno gradnjo spremljajo in nadzirajo gradbeno in tehnično podkovani strokovnjaki, 
ki vršijo »supernadzor«, za kar bodo tudi plačani. Hkrati je ponosen na vse dokončane 
zgradbe, ki so bile dokončane v času njegovega mandata in s sodelovanjem 
zaposlenih, ki so s svojimi pripombami in spodbudami še izboljšali izgled in 
funkcionalnost zgradb. Tako bi morali tudi člani Knjižničnega sveta ali zaposleni v 
knjižnici s  svojimi pripombami in pobudami izboljšati oz. pomagati pri dokončanju 
nove knjižnice. Župan je povedal, da gradbenega odbora zaenkrat še ne bo ustanovil. 

     
    Jure Sinobad je izrazil mnenje, da ne bo prevelike škode, če gradbeni odbor ne bo takoj 

začel z delovanjem. Povedal je, da bi morala biti nova knjižnica zgrajena že leta 2008, 
kljub temu pa v vsem tem času noben od imenovanih gradbenih odborov ni deloval. 
Poudaril je, da je gradnja knjižnice le izgovor za gradnjo novih stanovanj in mora biti 
dokončana zato, da se bodo stanovanja lahko prodajala. Predlog, da v gradbenem 
odboru lahko sodelujejo zaposleni v knjižnici, bo predsednik Knjižničnega sveta 
predstavil na naslednjem sestanku delovne skupnosti. 

     
    Direktorica Božena Kolman Finžgar je zatrdila, da zaposleni želimo aktivno sodelovati 

pri izgradnji nove knjižnice. 
 

    Jure Sinobad se je županu zahvalil za izčrpne informacije. Župan je ob 18:25 odšel s 
seje Knjižničnega sveta. 

 
2. Verifikacija mandatov novih članov Knjižničnega sveta. 
    Občina Gorje je dne 17. 12. 2014 na pobudo članice Knjižničnega sveta Darje 

Poklukar imenovala Matejo Erman Repe za svojo predstavnico v Knjižničnem svetu. 
V sklepu o imenovanju, ki smo ga prejeli 23. 12. 2014, je zapisano, da je mandat nove 
članice vezan na mandate ostalih članov Knjižničnega sveta.  



 

    Krajevna skupnost Radovljica nam je 19. 2. 2015 poslala obvestilo o imenovanju Ivane 
Varl za novo predstavnico KS Radovljica v Knjižničnem svetu. Obvestilo je bilo 
pomanjkljivo, vsebovalo je sklep o predlaganju, ne o imenovanju. Ker ni vsebovalo 
sklepa in datuma odpoklica dosedanjega predstavnika, je predsednik Knjižničnega 
sveta prosil tajnika KS Radovljica za popravek oz. dopolnilo dopisa. Tajnik KS 
Radovljica je še isti dan posredoval e-dopis, v katerem so zapisali, da Francu Marklju 
mandat poteče 12. 3. 2015, za novo članico Knjižničnega sveta pa se imenuje Ivana 
Varl. Predsednik Knjižničnega sveta je po posvetu s pravnikom Miroslavom Birkom 
predlagal, da Knjižnični svet z glasovanjem verificira mandat Ivane Varl, ki je kot 
nova predstavnica Krajevne skupnosti Radovljica v Knjižničnem svetu zamenjala 
Franca Marklja. 

 

    Občina Bled nas je o imenovanju Natalije Korošec za novo predstavnico v 
Knjižničnem svetu, obvestila 28. 1. 2015, to je 97 dni po njenem imenovanju, ki je bilo 
potrjeno na seji občinskega sveta Občine Bled, 23. 10. 2014. O imenovanju so nas 
obvestili s priporočeno pošto, ki je vsebovala sklep, za katerega je pravnik Miroslav 
Birk ugotovil, da je pomanjkljiv, saj iz njega ne izhaja, da so razrešili (odpoklicali) 
dosedanjo predstavnico Občine Bled, niti kdaj (datum) naj bi nova predstavnica 
nastopila svoj mandat. Če bi bilo res, da je nova predstavnica Občine Bled nastopila 
funkcijo »takoj«, potem bi funkcijo nastopila naslednji dan po imenovanju (ali 
kasneje), o čemer pa knjižnica ni bila obveščena. Vemo tudi, da pojem »takoj« v pravu 
ne pomeni nič. Novega sklepa nam niso poslali, čeprav bi morali k besedilu starega 
dopisati le en stavek. Kot je razvidno iz korespondence z ostalimi predstavniki 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ne gre za kakšno znanost, ampak le za 
poznavanje osnov pisarniškega poslovanja in malo dobre volje.  

 

    Knjižnični svet ima po 7. členu Poslovnika Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica pristojnost verificirati mandate novih članov in predložiti potrdila 
o izvolitvi predstavnikov ustanoviteljev in predstavnikov uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti v zbirko dokumentov sveta zavoda. Ker od Občine Bled do 
danes nismo prejeli zahtevanih podatkov, je predsednik Knjižničnega sveta predlagal, 
da Knjižnični svet z glasovanjem potrdi mandat Natalije Korošec, ki je kot nova 
predstavnica Občine Bled v Knjižničnem svetu zamenjala Marijo Piber, in sicer od 
datuma prejema sklepa o njenem imenovanju, 28. 1. 2015, ki se ga vloži v zbirko 
dokumentov sveta zavoda.  

 

    SKLEP: 1.) Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica potrjuje mandat 

Natalije Korošec, ki je kot nova predstavnica Občine Bled v Knjižničnem svetu 

Knjižnice A. T. Linharta Radovljica zamenjala Marijo Piber. Za datum 

zaključka mandata Marije Piber oz. pričetka mandata Natalije Korošec se šteje 

28. 1. 2015, t. j. datum prejema dopisa Občine Bled s sklepom o imenovanju 

Natalije Korošec, ki se ga vloži v zbirko dokumentov sveta zavoda.                             
     2.) Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica potrjuje mandat Ivane 

Varl, ki bo z 12. 3. 2015 kot nova predstavnica Krajevne skupnosti Radovljica v 

Knjižničnem svetu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica zamenjala Franca 

Marklja.  

     Za sklep je glasovalo 7 članov Knjižničnega sveta, vzdržal se je Sergej Učakar. 

 

 



3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v letu 2014. 
    O poslovanju knjižnice v letu 2014 je poročala direktorica Božena Kolman Finžgar. 

(Priloga 1) V knjižnici se preko leta dogaja ogromno dogodkov, izposoja v letu 2014 
je padla za 0,16 %, izposoja na prebivalca ostaja enaka kot v letu 2013, kar je še vedno 
nad slovenskim povprečjem. Od leta 2010 se zmanjšujejo finance, namenjene nakupu 
knjižničnega gradiva, nakup knjižničnega gradiva se zmanjšuje, kar se pozna tudi pri 
izposoji gradiva. Ministrstvo za kulturo je v letu 2014 znižalo sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva za 27,46 %, občini Bled in Radovljica pa sta znižali sredstva za 
materialne stroške. Padca izposoje nismo veseli in se aktivno ukvarjamo s tem, kako ta 
padec ustaviti. V letu 2014 smo opravili veliko inventuro, kar se pozna na številu 
odpisanega knjižničnega gradiva. Upadla je uporaba računalnikov, saj so ti zastareli, v 
porastu pa so prireditve za spodbujanje branja, kot so Bralni klub, Medgeneracijsko 
branje ter razstave in prireditve (Podvinska Anka, Knjižnica v knjižnici, razstave o 
prvi svetovni vojni …). 

 

    Urška Repinc je Knjižničnemu svetu prenesla sporočilo učencev in učiteljev OŠ dr. 
Janeza Mencingerja iz Bohinjske Bistrice, da je bila delavnica, ki jo je pripravil Andrej 
Jalen, izredno dobro sprejeta. 

 

    V letu 2014 smo imeli daljšo bolniško odsotnost, ki smo jo delno nadomestili z 
zaposlitvijo delavke preko podjemne pogodbe, delno pa z zaposlitvijo za določen čas. 

 

    Sergej Učakar je poudaril, da se v blejski knjižnici dogaja zelo malo dogodkov, in da je 
Bled kulturno neprimerljiv z Radovljico. Direktorica mu je odgovorila, da bi po 
pravilih morala biti v blejski knjižnici prireditev enkrat mesečno (tretji petek v 
mesecu). Prireditve potekajo na Bledu več kot enkrat mesečno, izredno pa smo 
ponosni na nov projekt, ki ga izvajajo v blejski knjižnici, Obrazi Bleda. Ta projekt sta 
pohvalila Sergej Učakar in Jure Sinobad, ki je še posebej pohvalil Damjana Muleja in 
Ireno Razingar. Da so ti projekti izpeljani na tako visokem nivoju, morajo zaposleni 
delati tudi deljeno, je poudaril Jure Sinobad in povedal, da je bila blejska razstava o 
prvi svetovni vsebinsko bogatejša kot radovljiška. 

 

    SKLEP: Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2014 je bilo soglasno sprejeto. 

 

4. Zaključni račun za leto 2014. 
    Računovodkinja Eti Kuhar je predstavila finančno poslovanje knjižnice za leto 2014 v 

primerjavi z letom 2013. (Priloga 2) V letu 2014 smo izdali knjigo »Podvinska Anka«, 
zato višji indeks. Članom sveta je dala v vpogled zapisnik o opravljeni inventuri 
opreme in inventarja za leto 2014. Odpis opreme in inventarja je znašal 22.000,65 
evrov (nabavna in odpisana vrednost) za inventar in 81.999,25 evrov (nabavna in 
odpisana vrednost) za knjižnično gradivo. Predlagamo, da se ostanek sredstev v višini 
10.166,00 evra porabi za nakup knjižničnega gradiva.  

    Sergej Učakar je vprašal, za koliko enot plačujemo najemodajalcem najemnine? 
    Najemnine plačujemo za knjižnice Bled, Lesce, Begunje in Brezje, je odgovorila Eti 

Kuhar.  
     
    SKLEP: Članice in člani Knjižničnega sveta so soglasno sprejeli zaključni račun 

Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2014 in sklenili, da se ostanek 

sredstev v višini 10.166,00 evra namensko porabi za nakup knjižničnega gradiva. 



5. Plan za leto 2015. 
    Direktorica Božena Kolman Finžgar je povedala, da so vse občine sprejele proračune za 

leto 2015. (Priloga 3) S 1. aprilom 2015 bomo v knjižnici dobili tri javne delavke. Na 
Ministrstvo za kulturo smo novembra 2014 poslali razpis za sofinanciranje knjižničnega 
gradiva, lastni dohodek nam upada, zato planiramo 90% realizacije leta 2014. Izposoja 
naj bi ostala na enakem nivoju, prav tako število novo nakupljenega gradiva. V 
letošnjem letu bo prenehal delovati sistem za katalogizacijo COBISS 2, zato bomo v 
letošnjem letu prešli na COBISS 3 katalogizacijo. Zaradi resnega zdravstvenega stanja 
kolega predvidevamo daljšo bolniško odsotnost, kako bo nadomeščena, še ne vemo. 

     
    Matejo Erman Repe zanima, če imamo zadovoljivo število zaposlenih za normalen 

potek dela v knjižnici. Direktorica je povedala, da nam manjka 10 novih zaposlitev, 
zadnja zaposlitev je bila leta 2006. Inšpektorica za knjižničarstvo je podala poročilo, v 
katerem je navedeno, da bi morali zaposliti človeka, ki bi se ukvarjal z domoznansko 
dejavnostjo.  

 

    Sergeju Učakarju se zdi, da delovanje knjižnice poteka dobro, kljub temu, da nam 
ministrstvo in občine znižujejo sredstva za naše delovanje. 

 

    SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel plan Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2015. 

 

7. Razno. 
    Knjižnični svet vsako leto potrjuje delovno uspešnost direktorice po priloženem 

obrazcu. Direktorica je na podlagi sprejetega točkovnika v letu 2014 pridobila 67 od 
100 točk, s čimer ni zadovoljna. Knjižnični svet vsako leto potrjuje dopust in 
izobraževanje direktorice. Po kolektivni pogodbi ji pripada 36 dni letnega dopusta, po 
določbah ZUJF-1 pa ima lahko največ 35 dni letnega dopusta.  

 

    Direktorica je zaprosila Občine za soglasje za podjemne pogodbe, študentsko in 
avtorsko delo. Soglasje za nedoločen čas je pridobila od občin Bled in Gorje, enoletno 
soglasje pa od občin Radovljica in Bohinj. ZUJF-1 zahteva, da mora odobrena soglasja 
potrditi še Knjižnični svet. 

    
    Direktorica se bo ob potrditvi Knjižničnega sveta v letu 2015 s kolegom Andrejem 

Jalnom udeležila izobraževanja v Celovcu (19. evropska konferenca o branju). 
 

    Računovodkinja Eti Kuhar je člane sveta pozvala k potrditvi višine povračila stroškov 
članom Knjižničnega sveta po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
drugih dohodkov ter ZUJF-1. Ti znašajo celo dnevnico (16 evrov na sejo) in stroške 
kilometrine (18 % cene 95-oktanskega bencina). Zneski so oproščeni plačila dohodnine. 

 

    Direktorici v naslednjem letu poteče mandat, zato je članom postavila vprašanje, ali  
spremenimo Odlok o ustanovitvi Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, v katerem bi bila 
v razpisnih pogojih za mesto direktorja knjižnice črtana zahteva strokovni izpit iz 
bibliotekarstva, kar je predlagala bivša članica Knjižničnega sveta Marija Piber. Vsi 
člani Knjižničnega sveta so se strinjali, da Odloka o ustanovitvi ni potrebno spreminjati. 
Člani Knjižničnega sveta so izrazili mnenje, da je treba počakati na spremembo Zakona 
o knjižničarstvu in takrat, če bo zakon to zahteval, spremeniti omenjeni del Odloka o 
ustanovitvi. To spremembo lahko Knjižnični svet opravi tudi s korespondenčno sejo. 

     



    Mateja Erman Repe je predlagala spremembo na zaključni prireditvi Vesolje zakladov. 
Lani so bili najboljši mladi bralci še posebej pohvaljeni in povabljeni na oder. Predlaga, 
da bi najboljši bralci dobili še skromno darilo. To bomo v letošnjem letu popravili, je 
zatrdila direktorica. 

 

    Franc Markelj je bil zadnjič na seji Knjižničnega sveta, saj ga bo zamenjala Ivana Varl. 
Pohvalil je delo knjižnice in se zahvalil vsem članom Knjižničnega sveta za dobro 
sodelovanje, predsedniku pa za sprotno obveščanje o dogodkih v knjižnici. 

 

    Jure Sinobad se je javno zahvalil svetniku Francu Marklju za sodelovanje in predlagal, 
da vsem bivšim članom Knjižničnega sveta pošljemo pisne zahvale za sodelovanje. 

     
    SKLEPI: 1.) Knjižnični svet potrjuje delovno uspešnost, dopust in izobraževanje 

direktorice.  

    2.) Knjižnični svet daje soglasje za podjemne pogodbe, študentsko delo in 

avtorsko delo. 

    3.) Knjižnični svet potrjuje višino povračila stroškov članom Knjižničnega sveta. 

    Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 
    Seja Knjižničnega sveta se je zaključila ob 19:30. 
 
   

    Zapisala: Majda Ribnikar, l. r.                                                Jure Sinobad, l. r. 
                                                                                             predsednik Knjižničnega sveta  
                                                                                        Knjižnice A. T. Linharta Radovljica                                                 
 
 
 
Priloge (v e-obliki): 
 

1. Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica v letu 2014. 
2. Zaključni račun Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. 
3. Plan Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2015. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Datum: 25. 2. 2015     

 

 

 

Knjižnični svet 

 

 

 

 

 

Zadeva: Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica - za  

              obdobje 1. 1.-31. 12. 2014  

 

 

Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in 

posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem 

prebivalcem na svojem območju. 

 

Te temeljne naloge splošne knjižnice opredeljujeta tako Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 

87/2001 z dne 8. 11. 2001) kot  Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah  (sprejet na 10. 

seji Mednarodnega sveta za Splošni informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994,  v sodelovanju 

z Mednarodno federacijo knjižničarskih združenj IFLA) in jih, vezane na informacijsko 

pismenost, izobraževanje in kulturo, navajata: 

 oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti dalje; 

 podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na 

vseh stopnjah; 

 nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti; 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini; 

 gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in 

inovacij; 

 zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, 

glasbene ...) umetnosti; 

 pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur; 

 podpiranje ustno se prenašajočih tradicij; 

 zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti 

ali pomembnih zanjo; 

 nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in 

interesnim skupinam; 

 



 pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega 

opismenjevanja; 

 podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih 

skupin, po potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti. 

 

To so tudi osnovne naloge Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki deluje na 

območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V svojem sestavu ima 11 enot, osrednja 

knjižnica pa je knjižnica v Radovljici. V občini Radovljica poleg matične osrednje delujejo še 

knjižnice: Begunje, Brezje, Kropa in Lesce; v občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, 

in Zasip; v občini Bohinj knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Stara Fužina in v občini 

Gorje knjižnica Gorje.  

 

 

Program knjižnice 

 

 

1. Izposoja knjižničnega gradiva 

Izposoja knjižničnega gradiva  na ravni celotne knjižnice (primerjalno z letom 2013) je 

ostala na enaki ravni 100 % (oz. 99,84 % kar v absolutnih številkah pomeni – 1.081 enot). 

Celotni fond knjižnice se je izposodil 3,18-krat, (leto 2013: 3,27-krat; standard 3x); vsak 

prebivalec si je izposodil 19,51 (19,51 v letu 2013) izvodov gradiva (16,70 knjig; 1,35 

revij in časopisov; 1,46 drugo: zgoščenke, avdio in video kasete) (leto 2013: 16,42 knjig; 

1,33 revij in časopisov; 1,76 drugo: zgoščenke, avdio in video kasete). Porasla je izposoja 

knjig ter revij in časopisov, padla pa je izposoja zgoščenk, avdio in video gradiva. Glavni 

razlog je krčenje sredstev (od leta 2010 dalje) in posledično manjši prirast tako po 

naslovih kot izvodih, to pa pomeni tako čakalne vrste za najbolj aktualno gradivo kot nižji 

obrat.  

Podrobnejši pregled omogoča priloga 1: tabela: izposojeno knjižnično gradivo. 

Večino knjižničnega gradiva bralci odnesejo domov, izposojajo pa si knjižno gradivo tudi 

v čitalnici.  

Po področjih prevladuje izposoja leposlovja, sledijo umetnost in šport, uporabne vede, 

znanost, kultura, sociologija in pravo, psihologija in filozofija, zemljepis in zgodovina, 

naravne vede ...  

Podrobnejši pregled omogoča priloga 1, tabela: izposoja knjižničnega gradiva po skupinah 

UDK). 

 

 

2. Prirast knjižničnega gradiva 

Knjižnica za nakup knjižničnega gradiva pridobiva namenska sredstva od občin ter od 

pristojnega ministrstva. Vsa sredstva, namenjena za nakup knjižničnega gradiva, je 

knjižnica za to tudi v celoti porabila, poleg teh pa je za nakup knjižničnega gradiva 

namenila tudi del izvenproračunskih sredstev (t.i. lastnih sredstev).  

Knjižnica je tako v letu 2014 pridobila 11.658 enot (9.703 kupljenih in 1.955 podarjenih 

enot) (v letu 2013 je pridobila 12.316 enot (10.556 kupljenih in 1.760 podarjenih enot)), 

kar predstavlja 9 % manj kot leto prej (12 % manj kupljenih in 11 % več podarjenih enot 

kot v letu 2013).   



Podrobnejša razlaga je v poglavju Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice, odhodki, 

knjižnično gradivo. 

Prirast knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev: 332,74 enot (v letu 2013: 350,90 enot), 

(standard: 275 enot na 1000 prebivalcev).  

Zaradi odpisa (6.829 enot ali 3,19 %  glede na zalogo, standard je 5 %) se je zaloga 

knjižničnega gradiva povečala za 4.829 enot oz. za 3,18 %.  

Podrobnejši pregled prikazujeta prilogi 1, tabeli: porast po načinu nabave ter temeljna 

zaloga knjižničnega gradiva.  

 

 

3. Obiskovalci v knjižnici 

Obiskovalcev je bilo 255.759 (leta 2013: 261.126), največ jih je prišlo zaradi izposoje na 

dom (50 %), obiska prireditev (19 %), izposoje v knjižnici (13 %), informacij (11 %) ter 

uporabe računalnikov (5 %); glede na starost pa je bilo 67 % odraslih ter 33 % mladine 

(mladina je v knjižnični terminologiji termin, ki se uporablja za uporabnike in obiskovalce 

knjižnice stare do vključno 15. leta, torej predšolske in osnovnošolske otroke, vsi ostali so 

odrasli.) Vsak prebivalec je obiskal knjižnico 7,30-krat. (leta 2013: 7,44). Zmanjšanje 

obiskovalcev za 2,06 % je posledica manjšega obiska uporabnikov računalnikov. Eden od 

razlogov za to je tudi zastarela računalniška oprema. 

Podrobnejši pregled omogočata prilogi 1, tabela: obiskovalci v knjižnici. 

 

 

4. Prireditve v knjižnici (januar-maj, oktober-december): 

Knjižnica v svojih enotah izvaja redni program, in sicer: 

prireditve: 

Knjižnica A. T. Linharta v Radovljici: 

 za odrasle: 

 torkovi večeri ob 19.30 (predavanja, potopisi, predstavitve knjig, srečanje z 

literarnimi ustvarjalci ...) 

 vsak 3. četrtek v mesecu ob 10.30 pogovor o knjižnih novostih  

 za otroke: 

 četrtkovi popoldnevi ob 17.00 (pravljične ure, lutkovne in gledališke 

predstave, srečanje s pisatelji, kvizi, obiski junakov iz risanih serij, izdelave 

različnih predmetov, slikanje na svilo, predstavitev folklornih skupin …)  

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled: 

 za odrasle: 

 vsak 3. petek v mesecu ob 19.30 predavanje, predstavitev društev in literarnih 

del ... 

 za otroke:  

 vsak 3. petek  v mesecu ob 17.00 pravljične ure 

Knjižnica Bohinjska Bistrica: 

 za otroke: 

 vsako sredo v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava ter pravljična 

ura ali ustvarjalna delavnica 

Knjižnica Gorje: 



 za otroke: 

 vsak tretji torek v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava  

razstave: 

 razstave (posameznih vrtcev in šol, društev; razstava nagrajencev Blaža 

Kumerdeja; razstave o preteklosti domačih krajev in ljudi; domoznanske 

razstave)  

spodbujanje branja: 

 »Nagradno vprašanje za otroke« 

  »Knjižnica – vesolje zakladov« 

 »Superknjiga 

 »Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev« 

 »Ta veseli knjižni svet« 

 »Z nahrbtnikom v knjižnico« 

 »bibliopedagoške ure na šolah v razredih (kvizi, kulturni dnevi …) in v vrtcih 

ter v knjižnici; 

 ogledi knjižnic - bibliopedagoške ure v knjižnici za vrtce  ter osnovne in 

srednje šole in skupine odraslih; 

 predavanja za starše (v okviru roditeljskih sestankov na posameznih šolah in v 

vrtcih): 

 O pomenu branja  

 Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč 

 Kvalitetno preživljanje prostega časa 

 »Mladi bralček« in »Črkoznalček« - projekta, ki poteka v vrtcu Lesce  

 »Berem s knjižničarko«  

 »Kdo je napravil Vidku srajčico« 

 »Bralni kljub za srednješolce« 

 »Rastem s knjigo«  

 »Knjige na počitnicah«  

 »Poletno branje« 

 »Muzeji na obisku / Mi na obisku v muzeju/Knjižnica na obisku« 

 »Pravljični kovček« 

 »S knjigo po EU« 

 »Evropska zbirka slikanic« 

 »Knjiga presenečenja« 

 »Zlata hruška« 

  »Bralnica pod slamnikom« 

 »Slovensko srečanje PEN« 

 »Bralni klub za starejše Narcise« in »Štrikarice«, ki potekata v Knjižnici Lesce 

 »Planet komplet« – projekt promocije revij za mlade bralce (v vseh enotah 

knjižnice) 

 »Knjižničarji ocenjujemo« 

 e-knjige: omogočili izposojo e-knjig preko portala BIBLOS 

 »Branje na daljavo« - projekt, ki poteka skupaj z Društvom Slovencev 

Republike Srbske »Triglav« iz Banja Luke 



domoznanstvo: 

 domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica in je označeno v 

lokalnem katalogu 

evropski projekti:  

 Noč z Andersenom 

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona 

Tomaža Linharta Radovljica - za leto 2014. 

 

Vseh prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja je bilo 1.608 (1.588 v letu 

2013), obiskovalcev pa 47.992 (46.250 v letu 2013); 101 % glede na leto 2013;  70 % 

mladine ter 30 % odraslih (glede na leto 2013: 71 % mladine ter 29 % odraslih).  Število 

prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja se je zvišalo za 1 %, sam obisk le-teh 

pa za 4 %, (v letu 2013: 8 %). Število aktivnosti predstavlja zgornjo mejo možnosti glede na 

število zaposlenih. 

 

Podrobnejši pregled omogočajo priloga 1, tabela prireditve ter priloge: Prireditve – 

pregled po posameznih občinah, Bibliopedagoške ure v knjižnici – po občinah, »Z 

nahrbtnikom v knjižnico« - po občinah; Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih – po 

občinah,  Predavanja za starše. 

 

5. Posebnosti v letu 2014 

 prostor: 

 nadaljevanje gradnje nove knjižnice v Radovljici; 

 žled: zaradi žledu so bile posamezne knjižnice zaprte (Kropa; Bohinjska Bistrica, 

Stara Fužina Srednja vas);  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Bled  (2), Gorje (1); Radovljica (1); 

 nakup ostale opreme:  

o fotokopirni stroj (Bohinjska Bistrica) 

o diktafon (Bled) 

o zunanji napisi (Bled) 

o steklena omara za ICONOTHECO VALVASORIANO (Radovljica) 

o digitalni fotoaparat (Radovljica) 

 priprava na novo knjižnico v Radovljici: 

 prirast 2014 – oprema z RFID nalepkami (začetek 2012); 

 spodbujanje branja: ohranili smo vse akcije preteklih let in dodali nekaj novih: 

 Poletavci – projekt je namenjen otrokom med 7 in 12 letom, poteka med 

poletnimi počitnicami, ko naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi 

to s podpisom potrdili;  

 Bralni krožek – v programu Medgeneracijski center, v sodelovanju z Ljudsko 

univerzo Radovljica; 

 Zmoremo – čez ovire do oviranih;  projekt ozaveščanja polnočutnih otrok o 

slepih in slabovidnih, inkluzija, senzibilizacija. Namen delavnice je videče 

udeležence opremiti z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta 



svet približati na čim bolj preprost način. S poznavanjem sveta slepih in 

slabovidnih spodbujamo njihovo vključevanje in sprejemanje.  

 v Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko; 

 Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat 

mesečno (v Domu Janka Benedika); 

 v sodelovanju z Društvom slovenskih knjižnih prevajalcev, Linhartovega odra  

in Kavarne Kino smo izvedli Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige 23. 4. 

2014; 

 donaciji gradiva: 

 slika Prešerna – donacija družine Špicar, 

 ICONOTHECA VALVASORIANA – donacija Slovenske akademije znanosti 

in umetnost; 

 predstavili smo nekaj odmevnih razstav in predavanj: 

 Podvinska Anka: ob 130-letnici Špicarjevega rojstva je knjižno objavo prepisa 

s komentarjem predstavil mag. Jure Sinobad; 

 Stari pečat in simboli mesta Radovljice 1514 – 2014: razstavo o starem pečatu 

in zgodovinskem razvoju simbolov mesta Radovljice je pripravil mag. Jure 

Sinobad; razstavo je predstavil na predavanju Radovljiški jubileji: 500 let 

pečata mesta Radovljice; 

 Knjižnica v knjižnici: razstavo, posvečeno jubilejem mesta Radovljice in 

arhitektu Ivanu Vurniku, sta pripravila Stane Adam in Jure Sinobad; 

 Gorenjska v času 1. svetovne vojne (1914– 1918): zbiramo spomin; 

predstavitev zgodb, pisem, dnevnikov, spominov, predmetov …, povezanih z 

življenjem na fronti, v zaledju, ki so nam jih ob 100-letnici začetka velike 

vojne zaupali in prinesli naši bralci. 

 Radovljica in Bled – tisoč in deset, razstavo ob 1010. obletnici prve omembe 

Bleda v pisnih virih sta pripravila Stane Adam in Jure Sinobad;  

 začetek digitalizacije gradiva o 1. svetovni vojni (zbirali smo ga v okviru 

domoznanske razstave Gorenjska v času 1. svetovne vojne (1914–1918): zbiramo 

spomin.  – predstavitev na portalu KAMRA; 

 Obrazi Bleda: v vitrinah, po dogovoru pa tudi kot prireditev. V Obrazih Bleda se lahko 

predstavijo “navadni” prebivalci Bleda in okolice, ki niso slavni in javnosti zelo znani 

oz. so pozabljeni, se v medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, 

niso politiki, s svojim delom in rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v 

svojem kraju dajejo poseben pečat.  

 na mednarodni konferenci Kvalitetno izobraževanje za socialno ogrožene otroke oz. 

otroke iz ranljivih skupin; Talin, Estonija, smo predstavili projekt Kdo je napravil 

Vidku srajčico (spodbujanje branja v rejniških družinah);  

 na 34. mednarodni  konferenci IBBY o branju Branje kot izkušnja vključenosti: da bi 

»vsi« res pomenili vsi/vse (Mexico city, Mehika)  smo predstavili projekt: Klasične 

pravljice – motivacija za branje in ustvarjalnost, spodbujanje branja na drugačen 

način; 

 sodelovali smo na 7. srečanju rejniških družin na Planini pod Golico  s pravljično uro 

za otroke ter predavanjem za starše; 



 sodelovali smo na Evropski vasi 2014 na Linhartovem trgu v Radovljici s 

predstavitvijo zbirke Evropska slikanica; 

 sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani; 

 sodelovali smo pri projektu Zagovorništvo (Združenje splošnih knjižnic); 

 sodelovali smo na okrogli mizi Blaž Kumerdej in šolstvo konec 18. stoletja, ki jo je 

pripravil Slovenski šolski muzej; 

 v programu Medgeneracijskega centra Ljudske univerze Radovljica smo izvedli 

predavanje o domoznanstvu;  

 Bralni krožek - v okviru programa Medgeneracijskega centra Ljudske univerze 

Radovljica poteka od oktobra dalje;  

 v sodelovanju s knjižnicami Jesenice (Občinska knjižnica Jesenice), Škofja Loka 

(Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka) in Tržič (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič) 

smo izvedli 4 izobraževanja (Zagovorništvo, Strategija razvoja slovenskih splošnih 

knjižnic, Kultura vedenja, poslovni bonton za zaposlene knjižnice,  Priprava na javni 

nastop); 

 sodelovali smo s Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in v okviru strokovnega 

posveta pripravili prispevek Branje kot temeljna veščina: povezovanje splošne 

knjižnice z lokalnimi kulturnimi in drugimi ustanovami, šolami, vrtci in občinami; 

 sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru III. begunjske avanture 

izvedli Pravljični kotiček za male in velike; 

 obiskali so nas udeleženci 18. srečanja slovenskih predračunalniških knjižničarjev; 

 Tečaj za izdelavo spletnih strani za odrasle so pripravili člani Društva mladih Bohinj, 

v Knjižnici Bohinjska Bistrica;  

 sodelovali smo z Društvom slovenskih pisateljev in gostili literarni večer v okviru 46. 

Mednarodnega srečanja pisateljev in 1. literarnega festivala literature za mir; 

 v sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili predavanje o demenci in raku v 

knjižnici v Lescah ter demenci v knjižnici na Bledu; 

 sodelovali smo s Chopenovim prstanom pri izvedbi Večera štirih sodobnikov, ki ga je 

popestrila glasba in poezija, sodelovalo pa je tudi poljsko veleposlaništvo, Linhartov 

oder – KUD Radovljica in Glasbena šola Radovljica; v sodelovanju s poljskim 

veleposlaništvom smo predstavili tudi priložnostno razstavo o Emilu Korytku; 

 tri osebe so opravljale družbeno koristno delo – sodelovanje s Centrom za socialno 

delo Radovljica;  

 pomagale so nam štiri  prostovoljke.  

  



Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice 

 

 

Finančno poslovanje je razvidno iz priloge 2. Poudarim naj, da so bila vsa sredstva, ki so jih 

nakazale občine in pristojno ministrstvo, namenska sredstva in smo jih kot take tudi porabili. 

Zakon o zavodih v 3. členu opredeljuje, da so knjižnice javni zavodi, ki opravljajo javno 

službo. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu so vsa pridobljena sredstva, in odhodki 

v zvezi s tem, sredstva za opravljanje javne službe.  

 

 

1. Prihodki 2014 

Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljajo v skladu z  

obstoječo zakonodajo: 

 občine kot ustanovitelji za knjige, program, nakup opreme (t.i. amortizacijo), 

materialne stroške ter plače zaposlenih, 

 pristojno ministrstvo (v nadaljnjem besedilu MIK) za knjižnično gradivo. 

Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem članarin in zamudnin ter z drugimi 

prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene knjige … – 

izvenproračunska sredstva (t.i. lastni prihodek). Vsi prihodki so ustvarjeni v okviru javne 

službe.  

 

Struktura prihodkov je naslednja: 

 80,16 % občine (leto 2013: 79,51 %)  

   3,85 % MIK  (leto 2013:  4,92 %) 

 12,74 % knjižnica (leto 2013: 12,53 %) 

   2,74 % Zavod za zaposlovanje (javna dela) (leto 2013: 2,32 %) 

   0,51 %  drugo (leto 2013: 0,72 %) 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 

 

Primerjava s preteklim letom: prihodki so se zmanjšali za 7,34 % (0,63 % v letu 2013 glede 

na leto 2012) in sicer zaradi znižanj sredstev: 

 občin za 6,59 % (0,36 % v letu 2013 glede na leto 2012) 

 Ministrstva za kulturo za 27,46 % (0,58 %  več v letu 2013 glede na leto 2012) 

 izvenproračunskih sredstev knjižnice za 7,32 % (4,51 % v letu 2013 glede na leto 

2012); vsa izvenproračunska sredstva so se znižala, zlasti so se znižale zamudnine za 

(15,47 %) in drugi prihodki  (Javna agencija za knjiga ni več sofinanciranja projekta 

Noč z Andersenom). 

 

Znižanje bi bilo večje, če ne bi bilo zvišanja sredstev: 

 Zavod za zaposlovanje za 9,54 %: pokrivali so del stroškov za  javne delavke: 3 

sklenjene pogodbe, 5 izvajalk. Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: 

prihodki. 

 

  



2. Odhodki 2014 

Sredstva, ki jih je knjižnica prejela oz. ustvarila od poslovanja javne službe za redno 

dejavnost in jih prikazuje priloga 2, tabela: prihodek, je knjižnica porabila, in sicer  je 

struktura porabe naslednja: 

 17,13 % za nakup knjižničnega gradiva  (leto 2013: 18,20 %) 

 19,67 % za materialne stroške in program (leto 2013: 18,86 %) 

   1,16 % predstavlja ostanek dohodka (leto 2013: 0,85 %) 

 62,04 % plače (leto 2013: 62,09 % - vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce, 

vključno z delavci, ki so vključeni v javna dela) 

 

Primerjava s preteklim letom: odhodki so se  zmanjšali za 1,16 % (0,59 % v letu 2013 glede 

na leto 2012), in sicer zaradi znižanj porabljenih sredstev za: 

 nakup knjižničnega gradiva za 12,81 % (5,45 % v letu 2013 glede na leto 2012); 

 materialne stroške za 3,32 % (4,14 % v letu 2013 glede na leto 2012); 

 za plače 7,42 % (1,66 % porasta v letu 2013 glede na leto 2012). 

 

 

 Knjižnično gradivo 

Malo čez 17 % vseh odhodkov predstavljajo sredstva, ki jih je knjižnica namenila za 

nakup knjižničnega gradiva (knjige, revije, časopisi, avdio in video kasete, zgoščenke, 

CD-ROM-i, DVD-ji …). Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so glede na vir 

strukturirana: 

 50,58 % občine (2013: 44,11 % )  

 22,50 % MIK  (leto 2013: 27,04 %)  

 26,62 % knjižnica (leto 2013: 27,04 %)  

   0,30 % donacije (leto 2013: 0,22 %) 

 

Primerjava s preteklim letom: nakup knjižničnega gradiva se je zmanjšal za 12,81 % 

(5,45 % v letu 2013 glede na leto 2012) in sicer zaradi znižanja sredstev: 

 Ministrstva za kulturo  za 27,46 %; 

 znižanja izvenproračunskih prihodkov  knjižnice za 1,15 %. 

 

V skladu s sklepom Knjižničnega sveta (marec 2014) smo presežek prihodkov nad 

odhodki za leto 2013 porabili za nakup knjižničnega gradiva v letu 2014. Zaradi 

tega se je nakup knjižničnega gradiva dejansko zmanjšal za 12,45 % (v letu 2013 

za 4,69 %) in so sredstva za nakup knjižničnega gradiva glede na vir strukturirana: 

 48,00 % občine (2013: 42,04 % )  

 21,36 % MIK  (leto 2013: 25,78 %)  

 25,27 % knjižnica (leto 2013: 27,29 %)  

   0,29 % donacije (leto 2013: 0,21 %) 

   5,08 % nakup po ZR (leto 2013: 4,68 %) 

 

 

 



 Materialni stroški 

Dobrih 19 % vseh odhodkov predstavljajo materialni stroški. Glede na vir so sredstva 

strukturirana:  

 63,57 % občine (leto 2013: 63,58 %) 

 36,43 % knjižnica (leto 2013: 36,42 %)  

 

Primerjava s preteklim letom: materialni stroški so se znižali za 3,32 %  (4,14 % v letu  

2013 glede na leto 2012).   

 

 Plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) 

62 % vseh odhodkov predstavljajo plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) in 

sicer: 

 delavci , ki opravljajo skupne storitve (ključ  za delitev je število prebivalcev, kar 

pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 

8,3 %  Občina Gorje); 

 redno zaposleni: stroške zanje krije vsaka občina posebej v višini 100 % – kriterij 

je, kje ti delavci dejansko delajo;  

 zaposleni v okviru javnih del:  Zavod za zaposlovanje RS: pokrivali so del 

stroškov za  javne delavke:  3 sklenjene pogodbe, 5 izvajalk. 

 

Primerjava s preteklim letom: plače so se zmanjšale za 7,42 % (v letu 2013 so se 

zvišale za 2,09 % glede na leto 2012). Razlog: v letu 2013 je bila v skladu z veljavno 

zakonodajo izplačana odprava tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih 

uslužbencev, v letu 2014 pa takega izplačila ni bilo. 

 

Kot osnova služijo določila Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS (do1. 8. 

2008),  s 1. 8. 2008 Zakon o sistemu plač za javne uslužbence ter Zakon o 

uravnoteženju  javnih financ  (ZUJF od junija 2012 dalje in ZUJF 2 od junija 2013 

dalje. 

 

 

3. Ostanek dohodka od zamudnin in članarin konec leta 2014 

Ostanek dohodka od zamudnin in članarin leta 2013 je znašal 10.166,31 EUR oz. 1,16 %. (v 

letu 2013: 8.034,37 EUR oz. 0,85 %). Ostanek bo porabljen v skladu s sklepom knjižničnega 

sveta, po sprejetju poročila na sejah občinskih svetov oz. drugega pristojnega organa s strani 

občine za: 

 nakup knjižničnega gradiva; 

 nakup osnovnih sredstev in opreme; 

 posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 

 različne oblike spodbujanja branja; 

 (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo, Javno 

agencija za knjige oz. drugo v Sloveniji ; 

 sodelovanje v mednarodnih projektih, izobraževanjih. 



Primerjava s preteklim letom: ostanek dohodka od zamudnin in članarin se je znižal za 5,76 % 

(5,02 % v letu 2013 glede na leto 2012). 

 

 

4. Investicije 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v skladu z Zakonom o javnih naročilih in 

Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti kot internem aktu za to področje izvedla:  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Bled  (2), Gorje (1); Radovljica (1) 

 nakup ostale opreme:  

o fotokopirni stroj (Bohinjska Bistrica) 

o diktafon (Bled) 

o zunanji napisi (Bled) 

o steklena omara za ICONOTHECO VALVASORIANO (Radovljica) 

o digitalni fotoaparat (Radovljica) 

 

Viri financiranja:  

 54,91 % občine (leto 2013: 62,09 %) 

 45,09 % knjižnica (leto 2013: 37,91 %)  

 

Primerjava s preteklim letom: investicije so se zvišale za 127,42 % (znižale za 35,58 % v letu 

2013 glede na leto 2012).  

 

Večina računalnikov je bila kupljenih 2008 in 2009, kasneje smo kupovali le posamezne 

računalnike za uporabnike in nadomeščali odsluženo opremo (tiskalniki, skenerji in podobno). 

To pomeni, da je večina opreme zastarela, amortizirana in jo je nujno potrebno nadomeščati, 

posodabljati... V knjižnici imamo 64 računalnikov, tako jih je nujno posodabljati in 

nadomeščati postopoma, kajti vseh naenkrat ne bo mogoče. 

 

 

5. Zaključek 

Po sklepu knjižničnega sveta, po sprejetju poročila na sejah občinskih svetov oz. drugega 

pristojnega organa s strani občine, bo knjižnica ostanek sredstev porabila za: 

 nakup knjižničnega gradiva; 

 nakup osnovnih sredstev in opreme; 

 posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 

 različne oblike spodbujanja branja; 

 (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo, Javna 

agencija za knjigo oz. drugi; 

 sodelovanje v mednarodnih projektih. 

 

 

 

 



6. Sklep 

 knjižnica je poslovala uspešno in racionalno kljub znatnemu znižanju prihodkov; 

 število izposojenih enot je v tem letu poraslo za 2 %; ta nivo je nad slovenskim 

povprečjem; pričakujemo minimalno rast tudi v prihodnjih letih (razlogi: cena 

posameznega izvoda, veliko novitet, padec kupne moči); 

 število obiskovalcev bo naraščalo; 

 v knjižnici je čedalje bolj v ospredju vloga knjižnice kot informacijskega središča, 

kar pomeni, da knjižnica posreduje informacije iz različnih medijev,  

 knjižnica čedalje bolj postaja prostor srečevanja, druženja, načina preživljanja 

prostega časa, medgeneracijskega sožitja;  

 vse to pa v praksi pomeni, da knjižnici primanjkuje: 

 kadra: 

  zadnje povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev je bilo leta 

2006 (0,5 čistilke za knjižnice na področju Občine Bohinj smo 

zaposlili 2010 ob odprtju nove knjižnice v Bohinjski Bistrici; 

 nespremenjeno je število knjižničarjev, višjih knjižničarjev in 

bibliotekarjev od leta 2006, močno pa so se povečale: 

 235 % izposoja; 

 227 % obisk; 

 651 % št. prireditve in drugih aktivnosti za spodbujanje branja; 

 171 % zaloga knjižničnega gradiva;  

 komunikacijske opreme;  

 in prostora - prostorska stiska je največja v: 

 osrednji enoti v Radovljici,   

 

Sodobna knjižnica, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, mora imeti predvsem dovolj 

prostora, kadrov in potrebne, zlasti komunikacijske, opreme in bogato knjižnično gradivo. 

Zato bomo morali skupaj poiskati pot za postopno, vendar stalno, odpravljanje primanjkljajev 

knjižnice. 

 

 

7. Plan za leto 2015 

Knjižnica je občinam soustanoviteljicam in Ministrstvu za kulturo posredovala plane za leto 

2015. Vse občine soustanoviteljice imajo sprejete proračuna za leto 2015. Pristojno 

ministrstvo je že izdalo odločbo o sofinanciranju knjižničnega gradiva, tako ima knjižnica 

usklajen plan za leto 2015. 

Javna agencija za knjigo še ni objavila javnega razpisa za sofinanciranje projektov na 

področju bralne kulture, niti ne vemo, če ga bo, posledično tudi knjižnica sredstev ni vključila 

v finančni plan. V kolikor bo razpis in v kolikor bomo uspešni, bomo to izredni prihodki.  

 

 

8. Uresničevanje ciljev 

Temeljne naloge splošne knjižnice, ki jih določajo Zakon o knjižničarstvu, Manifest o 

splošnoizobraževalnih knjižnicah ter Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, je knjižnica v 



celoti izpolnila. To potrjujejo podatki o izposoji, nabavi in obisku v knjižnici, investicije pa 

potrjujejo trend razvoja – knjižnica kot informacijsko središče in prostor druženja.   

 

 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, vas prosimo, da pokličete  Boženo Kolman Finžgar. 

 

 

 

                                                                           Direktorica Knjižnice 

                                                                        A. T. Linharta Radovljica 

  

                                                                      Božena Kolman Finžgar 
 

 

 

Priloge:  

 

 Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 2015 v številkah  

 Prireditve v knjižnici – pregled 2015 

 Prireditve – pregled po posameznih občinajh,  

 Bibliopedagoške ure v knjižnici – po občinah, 

 »Z nahrbtnikom v knjižnico« - po občinah;  

 Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih – po občinah,  

 Predavanja za starše 

 Finančno poročilo 

 

  



 
 

 

Datum: 25. 02. 2015        Priloga  

 

 

 

 

Zadeva: Zaposleni -  stanje na dan 31. 12. 2014 

 

 

 

 

1. Skupne storitve opravljajo:  

 direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe 

 računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe 

 bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe  

 obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VI stopnja izobrazbe 

 nabava , 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 potujoče knjižnice , 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe 

 priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe 

 skupaj: 5,35 

Ključ  za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina 

Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje.  

 

 

2. Zaposleni po posameznih občinah: 

 

2.1. Občina Radovljica 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in 

Lesce:  

 bibliotekar, (4,65) VII stopnja izobrazbe 

 višja knjižničarka, ( 1)  VI stopnja izobrazbe 

 knjižničarka, (2) V stopnja izobrazbe  

 skupaj: 7,65  

Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo 

v enotah, ki so na območju Občine Radovljica. 

 

 



2.2. Občina Bled 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bled in Zasip: 

 višja knjižničarka, 0,5, VI stopnja izobrazbe;  

 knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe; 

 bibliotekar, 1,5 VII stopnja;  

 bibliotekar, 0,5 VII stopnja izobrazbe; 

 skupaj: 4,5  

Njihove stroške pokriva Občina Bled  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v 

enotah, ki so na območju Občine Bled. 

 

2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in 

Stara Fužina: 

 knjižničarka, 2,  V stopnja izobrazbe 

 čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe 

 skupaj: 2,5  

Njihove stroške (2,5) pokriva občina Bohinj  v višini 100 %, saj delavci opravljajo 

delo v enotah, ki so na območju Občine Bohinj. 

 

2.4. Občina Gorje 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:  

 bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe  

 skupaj: 0,5  

Njune stroške pokriva Občina Gorje  v višini 100 %, saj delavki opravljata 

delo v enoti, ki je na območju Občine Gorje.  

 

 

3.. Skupaj vsi redno zaposleni  

 20,5 delavcev. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 

 







  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 25. 2. 2015 

 

 

Knjižnični svet 

 

 

 

 

Zadeva: Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2015  

 

 

 

Pri pripravi poslovnega in finančnega načrta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za 2015 

(v nadaljnjem besedilu Knjižnice) smo upoštevali:  

 sprejete proračune občin (vse občine imajo sprejete za leto 2015 in le-te smo upoštevali); 

 sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnica pristojnega ministrstva 

v skladu s prejeto odločbo; 

 tekoče vzdrževanje in odprava pomanjkljivosti, na katere je opozorila inšpektorica za 

knjižničarstvo; 

 dejanske potrebe Knjižnice; 

 COBISS izposojo in nabavo; 

 opremljanje gradiva z RFID nalepkami; 

 predvsem pa zakonodajo, zlasti: 

 Zakon o knjižničarstvu (Ul RS št. 87 z dne 8. 11. 2001),  

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ul RS št. 29 z dne 21.3.2003),  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ul RS št. 73 z 

dne 29. 7. 2003),  

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ul RS št. 88 z dne 11. 9. 2003),  

 Pravilnik za določanje skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic in sicer stroškov skupnih 

prostorov (Ul RS št.19/2003 z dne 24.2.2003). 

 

Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in 

posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem 

prebivalcem na svojem območju. 

 



Te temeljne naloge splošne knjižnice opredeljujeta tako Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 87/2001 

z dne 8.11.2001) kot  Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah  (sprejet na 10. seji 

Mednarodnega sveta za Splošni informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994,  v sodelovanju z 

Mednarodno federacijo knjižničarskih združenj IFLA) in jih, vezane na informacijsko pismenost, 

izobraževanje in kulturo, navajata: 

 oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti dalje; 

 podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na vseh 

stopnjah; 

 nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti; 

 spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini; 

 gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in inovacij; 

 zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, glasbene..) 

umetnosti; 

 pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur; 

 podpiranje ustno se prenašajočih tradicij; 

 zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti ali 

pomembnih zanjo; 

 nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in interesnim 

skupinam; 

 pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega 

opismenjevanja; 

 podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin, po 

potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti. 

 

To so tudi osnovne naloge Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki deluje na območju 

občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V svojem sestavu ima 11 enot, osrednja knjižnica pa je 

knjižnica v Radovljici. V občini Radovljica poleg matične osrednje delujejo še knjižnice: Begunje, 

Brezje, Kropa in Lesce; v Občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled in Zasip; v Občini Bohinj 

knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Stara Fužina in v občini Gorje knjižnica Gorje.  

 

  



Program knjižnice 

 

 

1. Izposoja knjižničnega gradiva 

Izposoja knjižničnega gradiva: v enakem obsegu kot leta 2014 (primerjalno z letom 2014, kar v 

absolutnih številkah pomeni 684.500 enot). 

 

 

2. Prirast knjižničnega gradiva 

Prirast knjižničnega gradiva: 8.251 enot knjižničnega gradiva (kupljeno gradivo). Število enot 

prirasta je določeno glede na zagotovljena sredstva občin, sredstva pristojnega ministrstva, 

planirana izvenproračunska sredstva 2015 za nakup knjižničnega gradiva in porabe ostanka 

dohodka 2014 za nakup knjižničnega gradiva. Načrtovana povprečna cena knjižničnega gradiva: 

18,10 € (navedli v prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva pristojnega 

ministrstva). 

 

 

3. Obiskovalci v knjižnici 

Obiskovalci knjižnice: v enakem obsegu kot leta 2014 (primerjalno z letom 2014, kar v 

absolutnih številkah pomeni 256.000 obiskovalcev).  

 

 

4. Prireditve knjižnici (januar - maj, oktober - december) in druge aktivnosti za 

spodbujanje branja: 

 

Število prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja: v malo  manjšem obsegu  kot v letu 

2014: ker vseh aktivnosti ne izvajamo vsako leto (npr.: predavanja za starše v vrtcih) oz. jih ne 

izvajamo v enakem časovnem obdobju: obiski šol in vrtcev, bibliopedagoške ure, kjer se 

prilagajamo učnemu procesu, so lahko v enem šolskem letu, vendar v dveh koledarskih letih). 

Enako velja za obiskovalce.  (kar v absolutnih številkah pomeni 45.000 obiskovalcev in 1.500 

prireditev in drugih aktivnosti oz zmanjšanje za 5% glede na leto 2014).  

 

 

5. Posebnosti v letu 2015 

 prostor: 

 nadaljevanje gradnje nove knjižnice v Radovljici; 

 nakup računalnikov in pripadajoče opreme: 

o nakupov  računalnikov: 3 Radovljica, 1 Gorje; 

o z RFID nalepkami smo s 1. 1. 2012 začeli opremljati vse novo knjižno gradivo, kupovali 

bomo potrebne RFID nalepke, s tem bomo nadaljevali tudi v letu 2015; 

o v kolikor bo možno postopoma RFID postaje še za Knjižnico Blaža Kumerdeja Bled in 

Knjižnico Bohinjska Bistrica; 

o nakup programske opreme Corel Draw, Pinacle Studio (Noč z Andersenom) 

 



 nakup ostale opreme:  

o fotoapart (zamenjava dotrajanega) v Radovljici (1);  

o priprava na novo knjižnico v Radovljici: 

  postavitev gradiva: del repozitorija; 

 prehod na COBISS 3 katalogizacija; 

 spodbujanje branja:  

o ohraniti akcije – enako kot leta 2014; 

o sodelovanje v akciji: Medgeneracijsko branje … 

o e-knjige: večja prepoznavnost;  

o spodbujanje branja: ohraniti sodelovanje z vsemi zunanjimi institucijami – enako kot 

leta 2014;  

 zaposleni: 

o izobraževanje zaposlenih – enako kot leta 2014. 

  



Finančni načrt Knjižnice  

 

 

Prihodki 

Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljajo v skladu z obstoječo 

zakonodajo: 

 občine kot ustanovitelji za knjige, program, nakup opreme (t. i. amortizacijo), materialne 

stroške ter plače zaposlenih, 

 resorno ministrstvo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, 

 knjižnica. 

Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem članarin in zamudnin ter z drugimi  

prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene knjige … – izvenproračunska  

sredstva.  

 

 sredstva občin: 

  2015:  753.570 €  

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

  

 resorno ministrstvo: 

  2015:  34.020 €  

Pristojno ministrstvo je izdalo odločb o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva. 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 Javna dela: sredstva Zavoda za zaposlovanje RS in občin: 

  2014:  27.900 €  

Zavod za zaposlovanje RS nam je v letu 2015 odobril 3 zaposlitve v okviru javnih del, 

po eno za Radovljico, Bled in Bohinj z začetkom 1. 4. 2015 (trajanje: 9 mesecev). 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 izvenproračunska srestva:  

 2015:  101.600 €  

 

Pri načrtovanju izvenproračunskih sredstev smo upoštevali dejanske prihodke 2014, 

pri čemer opozarjamo: 

 da je višina prihodka v večji meri odvisna od zamudnin, kar pa ni zanesljiv vir in je 

odvisen od discipliniranosti in varčnosti bralcev, uvedli smo tudi podaljševanja 24 

ur na dan in vse dni v tednu (po telefonu, t. i. bibliofon in po internet, tudi z 

mobilno aplikacijo mCOBISS); 

 od Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, ki jo je na osnovi 8. člena Zakona o 

knjižničarstvu pripravilo Ministrstvo za kulturo – uredba določala obvezne 

brezplačne storitve, kar za nas pomeni zmanjšanje prihodka; 

 skoraj 100% ga porabimo že v tekočem let (za nakup knjižničnega gradiva, zlasti 

revij in časopisov, računalniške in komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje, 

javna dela – manj ugodni pogoji dela, potni stroški …); 



 v letu 2014 je bil prihodek nižji kot leta 2013, 2012 in 2011 in trend se v prvih 

dveh mesecih 2015 nadaljuje; 

 na osnovi navedenega menimo, da se bo prihodek zmanjšal za 10%.,  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 prihodki skupaj: 

  2015:    917.090 €  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

  



Odhodki 

 

Sredstva, ki jih bo knjižnica prejela oz. ustvarila od poslovanja javne službe za redno dejavnost bo 

 knjižnica porabila za: 

 nakup knjižničnega gradiva   

 materialne stroške in program  

 stroške zaposlenih 

 tekoče vzdrževanje   

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 

 nabava knjižničnega gradiva: 

 2015:  149.340 €  

 

Nabava knjižničnega gradiva je usklajena s proračuni občin, z višino sredstev 

resornega ministrstva (odločb o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva) in delom 

izvenproračunskih sredstev knjižnice.  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

Ostanka dohodka 2014  znaša 10.166 €  in po sprejetju sklepa na Knjižničnem svetu   

ga bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Celotna sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva bodo tako 159.506€. 

 

V kolikor bi se povečali izvenproračunski prihodki in/ali zmanjšali materialni stroški, 

bi tako pridobljena sredstva porabili za nakup knjižničnega gradiva. 

 

 

 materialni stroški 

 2015:  180.880 €  

 

Materialni stroški so planirani na osnovi porabe 2014, povečani so za 2%. V tej 

postavki so zajeti tako materialni stroški kot tudi stroški najemnin in prireditev. Pri 

Občini Radovljica bomo iz teh sredstev krili tudi tekoče vzdrževanje, če bo potrebno in 

če z občino ne bomo mogli doseči drugačnega dogovora, saj v občinskem proračunu ni 

namenskih sredstev za to.  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 

 

 



 stroški  redno zaposlenih (bruto plače, prispevki, davek na plače, premije, regresi, 

jubilejne nagrade, prehrana, potni stroški):  

 2015:  541.470 €  

 

Višina sredstev (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) je planirana na število 

zaposlenih in sicer: 

 delavci, ki opravljajo skupne storitve (ključ za delitev je število prebivalcev, kar 

pomeni: 53% Občina Radovljica, 23,7% Občina Bled, 15% Občina Bohinj in 8,3%  

Občina Gorje); 

 redno zaposleni: stroške zanje krije vsaka občina posebej v višini 100%– kriterij je, kje ti 

delavci dejansko delajo;  

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga 1: Zaposleni.  

 

 zaposleni v okviru javnih del: 

1. 2015:  30.900 €  

 

Zavod za zaposlovanje RS nam je v letu 2015 odobril 3 zaposlitve v okviru javnih 

del, po eno za Radovljico, Bled in Bohinj za začetkom 1.4.2014 .  

 

Kot osnova služijo določila Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, Zakon o sistemu 

plač za javne uslužbence ter Zakon o uravnoteženju  javnih financ  (ZUJF) od junija 2012 dalje 

in ZUJF 2 od junija 2013 dalje.. 

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 

 Osnovna sredstva, oprema 

 2015:  14.500 €  

 

Sredstva so planirana nakup opreme in osnovnih sredstev. Sredstva so planirana 

sredstva Občin Bled, Bohinj, Gorje  in Radovljica. 

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

 

 investicije: 

Investicij ne načrtujemo. 

 

 

 ostanek: 

 ni načrtovan  

 



 odhodki skupaj: 

 2015:    917.090 €  

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015.  

 

Ostanka dohodka 2014  znaša 10.166 €  in po sprejetju sklepa na Knjižničnem svetu ga 

bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Celotni odhodki tako znašajo 927.256 €. 

 

 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 

 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 

 

 

 

Priloga: 

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2015 (tabela) 

  



 
 

 

Datum: 25. 02. 2015        Priloga  

 

 

 

 

Zadeva: Zaposleni -  plan 2015 

 

 

 

Stanje na dan 31. 12. 2014 

 

 

1. Skupne storitve opravljajo:  

 direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe 

 računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe 

 bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe  

 obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VI stopnja izobrazbe 

 nabava , 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 potujoče knjižnice, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

 nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe 

 priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe 

 skupaj: 5,35 

Ključ  za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53% Občina Radovljica, 

23,7% Občina Bled, 15% Občina Bohinj in 8,3% Občina Gorje.  

 

 

2. Zaposleni po posameznih občinah: 

 

2.1. Občina Radovljica 

Redno zaposleni , ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in 

Lesce:  

 bibliotekar, (4,65) VII stopnja izobrazbe 

 višja knjižničarka,( 1)  VI stopnja izobrazbe 

 knjižničarka, (2) V stopnja izobrazbe  

 skupaj: 7,65  



Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100%, saj delavci opravljajo delo v 

enotah, ki so na območju Občine Radovljica. 

2.2. Občina Bled 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici Bled in Zasip: 

 višja knjižničarka,0,5, VI stopnja izobrazbe;  

 knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe; 

 bibliotekar, 1,5 VII stopnja;  

 bibliotekar, 0,5 VII stopnja izobrazbe; 

 skupaj: 4,5  

Njihove stroške pokriva Občina Bled  v višini 100%, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki 

so na območju Občine Bled. 

 

2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara 

Fužina: 

 knjižničarka, 2,  V stopnja izobrazbe 

 čistilka, 0,5, II stopnja izobrazbe.  

 skupaj: 2,5  

Njihove stroške (2,5) pokriva občina Bohinj  v višini 100%, saj delavci opravljajo delo v 

enotah, ki so na območju Občine Bohinj. 

 

2.4. Občina Gorje 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:  

 bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe  

 skupaj: 0,5  

Njune stroške pokriva Občina Gorje  v višini 100%, saj delavki opravljata delo v 

enoti, ki je na območju Občine Gorje.  

 

 

3.. Skupaj vsi redno zaposleni  

 20,5 delavcev. 

 

 

Zaposleni -  plan 2015 
 

V letu 2015 načrtujemo enako stanje kot v letu 2014. 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 


