
Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta, 
torek, 24. 5. 2016, 18:00–18:55. 

 

Prisotni: Katja Bevk, Mateja Erman Repe, Božena Kolman Finžgar, Natalija Korošec, Štefan  
                Polda, Urška Repinc, Jure Sinobad, Sergej Učakar in Ivana Varl. 
Odsotna: Romana Ravnik in Toni Bogožalec (oba sta se opravičila). 
 
Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je pozdravil vse navzoče na seji.  
Svetnikom je razdelil vabila za prireditev ob zaključku bralne akcije za odrasle »Ta veseli 
knjižni svet«. Urška Repinc pove, da bodo imeli v Bohinjski Bistrici po zaključku 
Mednarodnega festivala alpskega cvetja še Mednarodni festival železarstva v Bohinju in povabi 
navzoče svetnice in svetnike, da obiščejo obe prireditvi.  
Predsednik Knjižničnega sveta je ugotovil, da je svet sklepčen, saj je bilo prisotnih osem od 
desetih članov Knjižničnega sveta, to je 78,2 %. Vsi člani in članice Knjižničnega sveta so se 
strinjali s predlaganim dnevnim redom seje. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Imenovanje direktorja/direktorice knjižnice. 
3. Razno. 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
Prisotni člani in članice Knjižničnega sveta so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje 
Knjižničnega sveta. 
 
2. Imenovanje direktorja/direktorice knjižnice. 
Jure Sinobad pove, da so svetnice in svetniki sproti dobivali vse dokumente v zvezi z 
imenovanjem novega direktorja/direktorice knjižnice. Tako so po elektronski pošti dobili vsa 
zahtevana soglasja in izid glasovanja zaposlenih v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica. Edino 
prispelo vlogo so svetniki dobili vpogled že na prejšnji seji. Kljub temu je dal predsednik 
svetnicam in svetnikom še enkrat v vpogled izvirnike vseh pridobljenih soglasij. 
Mateja Erman Repe vpraša, zakaj so zaposleni volili proti. Jure odgovori, da se nekatere stvari 
vlečejo že nekaj časa in da gre predvsem za obojestranski problem v komunikaciji. Sergej 
Učakar vpraša, če so bile volitve zaposlenih tajne. Jure Sinobad odgovori, da so bile, saj tako 
določa odlok o ustanovitvi knjižnice. Po razpravi da predsednik Knjižničnega sveta na 
glasovanje, ali se potrdi Boženo Kolman Finžgar za direktorico Knjižnice A. T. Linharta 
Radovljica za naslednji mandat. Svetniki so glasovali z večino za (7 glasov za in 1 glas proti). 
 

SKLEP: Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica je potrdil Boženo Kolman 

Finžgar za direktorico Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za naslednji mandat. 
 
3. Razno. 
Sergej Učakar vpraša Jureta Sinobada, ali so se javne debate z zadnje seje v zvezi z gradnjo nove 
knjižnice umirile. Odgovori mu, da od svojih izjav ne odstopa, saj ima za vse svoje trditve pisna 
dokazila. Pove tudi, da so se stvari zaenkrat umirile. 
Mateja Erman Repe pohvali izbor obeh zaključnih prireditev bralne akcije »Knjižnica – vesolje 
zakladov«. 
 
 
Zapisala: Katja Bevk, l. r.       Jure Sinobad, l. r. 
 

  predsednik Knjižničnega sveta 
                       Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 


