
Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta,  
petek, 11. 12. 2015, 18:00 –18:50. 

 

Prisotni: Katja Bevk, Toni Bogožalec, Mateja Erman Repe, Božena Kolman Finžgar, Natalija 
Korošec, Urška Repinc, Jure Sinobad, Sergej Učakar in Ivana Varl. 
Odsotna: Romana Ravnik in Štefan Polda (oba sta se opravičila). 
 
Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je navzoče pozdravil. Vsi člani 
in članice Knjižničnega sveta so se strinjali s predlaganim dnevnim redom seje. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo o izidu volitev predstavnikov zaposlenih v Knjižnični svet Knjižnice A. T.    
    Linharta Radovljica za mandatno obdobje 2015–2020. 
3. Volitve predsednika in podpredsednika Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta       
    Radovljica za mandatno obdobje 2015–2020. 
4. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
5. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta   
    Radovljica za leto 2016. 
6. Realizacija poslovanja v letu 2015 (informacija). 
7. Plan za leto 2016 (informacija). 
8. Razno. 
 

Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih osem od desetih 
članov Knjižničnega sveta, sklepčnost je bila 90,70 %. 
Na seji naj bi se nam pridružil župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, zato je predsednik 
predlagal, da ob njegovem prihodu preidemo na 4. točko (Informacija o gradnji knjižnice v 
Radovljici). 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
Prisotni člani Knjižničnega sveta so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Knjižničnega 
sveta. 
 
2. Poročilo o izidu volitev predstavnikov zaposlenih v Knjižnični svet Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica za mandatno obdobje 2015–2020. 
Poročilo o izidu volitev predstavnikov zaposlenih v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica za mandatno obdobje 2015–2020, ki so bile izvedene 12. 11. 2015, je 
prebrala predsednica volilne komisije Božena Kolman Finžgar. Izvoljena sta bila Katja Bevk 
in Jure Sinobad. 
SKLEP: Prisotni člani Knjižničnega sveta so na podlagi poročila o izidu volitev soglasno 

potrdili sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev knjižnice v Knjižničnem svetu. 
 
3. Volitve predsednika in podpredsednika Knjižničnega Sveta Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za mandatno obdobje 2015–2020. 
Jure Sinobad pove, da Knjižnični svet deluje v novi sestavi in je zato potrebno ponovno voliti 
predsednika in podpredsednika za mandatno obdobje 2015–2020. Med članice in člane 
Knjižničnega sveta je razdelil fotokopije razpredelnice s podatki o predstavnikih Knjižničnega 
sveta (priloga 1). Prisotne svetnice in svetnike je pozval, da v skladu s Poslovnikom o delu 
Knjižničnega sveta javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta Radovljica predlagajo kandidate za 



predsednika in podpredsednika Knjižničnega sveta. Sergej Učakar je pohvalil delo dosedanjega 
predsednika in za to funkcijo še naprej predlagal Jureta Sinobada. Člani Knjižničnega sveta 
imajo različne datume nastopa zadnjega mandata, zato Jure Sinobad za podpredsednika 
predlaga enega izmed članov Knjižničnega sveta, ki ima datum nastopa zadnjega mandata 
enak kot predsednik. Omenil je, da je bilo doslej v navadi, da je bil podpredsednik sveta 
predstavnik enega izmed ustanoviteljev. Svetnica Ivana Varl je za podpredsednico predlagala 
Natalijo Korošec. Prisotni svetniki in svetnice so se z obema predlogoma strinjali in glasovali 
o vsakem posebej. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno – s sedmimi glasovi (Jure Sinobad se je vzdržal 

glasovanja) potrdil Jureta Sinobada za predsednika Knjižničnega sveta. Knjižnični svet 

je soglasno – s sedmimi glasovi (Natalija Korošec se je vzdržala glasovanja) potrdil 

Natalijo Korošec za podpredsednico Knjižničnega sveta. 
 
5. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2016. 
Direktorica je člane Knjižničnega sveta seznanila s spremembami Pravilnika o splošnih 
pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki so jih predlagali zaposleni na 
sestanku delovne skupnosti. (priloga 2) Predsednik je odprl razpravo. 
Ivana Varl je vprašala, kako lahko uporabnik pridobi vpogled v zgodovino izposojenega 
gradiva. Katja Bevk ji odgovori, da je, odkar je COBISS/OPAC ponudil storitev “Moja 
knjižnica”, to zelo preprosto in povabila gospo v knjižnico, kjer ji bodo knjižničarji pri tem 
pomagali.  
Ker se nihče več ni priglasil k besedi, je dal predsednik predlog Pravilnika o splošnih pogojih 
poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2016 na glasovanje.  
SKLEP: Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za 

leto 2016 je bil soglasno sprejet. 

 

6. Realizacija poslovanja v letu 2015 (informacija). 
Direktorica Božena Koman Finžgar je povedala, da smo plan za leto 2015 v celoti realizirali, 
za kar gre zahvala tudi občinam, s katerimi dobro sodelujemo. Poudarila je, da je sredstev 
vsako leto manj, da pa kljub temu poslujemo dobro.  
SKLEP: Svetniki so seznanjeni z realizacijo poslovanja za leto 2015. 

 

7. Plan za leto 2016 (informacija). 
Direktorica je povedala, da plan dela za leto 2016 ostaja enak kot za tekoče leto. Ministrstvo 
za kulturo RS vsako leto izda poziv za sofinanciranje gradiva, na katerega smo se prijavili, 
vendar rezultatov še nismo prejeli. Občini Gorje in Radovljica sta že sprejeli proračun za leto 
2016. Občini Bled in Bohinj še nimata sprejetih proračunov za leto 2016. Direktorica pove, da 
lastni dohodek pada že od leta 2011, trenutno stagnira, v planu pa je predvideno 5 % znižanje. 
Načrtujemo, da se program knjižnice v letu 2016 ohrani na enaki ravni kot v letu 2015. 
SKLEP: Svetniki so seznanjeni s planom poslovanja za leto 2016. 
 
8. Razno. 
Jure Sinobad pove, da bi se Majdi Ribnikar spodobilo zahvaliti za petletno sodelovanje v 
Knjižničnem svetu. V skladu z dosedanjo prakso predlaga pisno zahvalo. Knjižnični svet 
predlog potrdi. Predsednik pove, da bo poskrbel za to, da Majda Ribnikar zahvalo dobi. 
SKLEP: Majdi Ribnikar se podeli pisno zahvalo za petletno delo v Knjižničnem svetu. 
 

Božena Kolman Finžgar pove, da ji 2. 6. 2016 poteče mandat direktorice, zato bo potrebno 
sprožiti postopek za imenovanje direktorja. Direktorica predlaga, da postopek (razpis in 
program) vodi Jure Sinobad. Direktorica predlaga, naj se v skladu z dobro prakso razpis za 



delovno mesto direktorja objavi v javnem glasilu, ki ponuja cenovno najbolj ugoden oglasni 
prostor (pred petimi leti je bil to Gorenjski glas) in na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje. 
Mateja Erman Repe predlaga, da se razpis objavi tudi na spletni strani knjižnice. Zaradi 
zaporedja izbire in potrjevanja kandidata se je potrebno držati časovnice.  
SKLEP: Člani sveta soglasno potrdijo, da kandidacijski postopek za imenovanje 
direktorja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica vodi Jure Sinobad. Razpis za delovno 

mesto direktorja naj se objavi v javnem glasilu, ki ponuja cenovno najbolj ugoden 

oglasni prostor, na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje in na spletni strani knjižnice. 
 
Sergej Učakar čestita Boženi Kolman Finžgar za prejeto nagrado IBBY. Božena Kolman 
Finžgar se mu je zahvalila in povedala, da je nagrada dokaz, da vsi zaposleni v knjižnici 
delamo dobro. 
 

Mateja Erman Repe pohvali knjižnico Gorje in obe bibliotekarki, ki delata v njej. Pove, da je 
knjižnica postala središče dogajanja v Gorjah. Ljudje se zelo radi zadržujejo v knjižnici, ki je 
zelo dobro založena z gradivom in novostmi. Izrazila je željo, da bi bila knjižnica odprta dalj 
časa.  
 

V času seje se nam župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik, ni pridružil, zato je predsednik 
ob 18:50 zaključil sejo Knjižničnega sveta.  
 
 
 
 
 
Zapisala: Katja Bevk, l. r.       Jure Sinobad, l. r. 
 

  predsednik Knjižničnega sveta 
                       Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 
 

1. Razpredelnica s podatki o članih Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v     
    mandatnem obdobju 2015–2020.  
2. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2016.  
 
 

  


