
 

 

 

Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, SI-4240 

Radovljica 

T 04 537 39 00  F 04 531 58 40  E info@rad.sik.si  W www.rad.sik.si 

 
 
Zapisnik seje  
Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta,  
 
sreda, 22. 02. 2017, 18:30 –19:50. 
 

 

 

Prisotni: Katja Bevk, Alenka Bole Vrabec, Božena Kolman Finžgar, Eti Kuhar, 
Štefan Polda, Romana Ravnik, Urška Repinc, Jure Sinobad, Sergej Učakar in Ivana Varl.  
 

Odsotni: Natalija Korošec in Mateja Erman Repe (sta se opravičili). 
 

Župan Ciril Globočnik je bil prisoten samo pri 1. in 2. točki dnevnega reda. 
 
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.  Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
3.  Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od  
     1.  1. do 31. 12. 2016 (e-priloga). 
4.  Zaključni račun za leto 2016 (e-priloga). 
5.  Plan za leto 2017 (e-priloga). 
6.  Spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  
     v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica (nove zaposlitve) (e-priloga). 
7.  Razno. 

 
 

Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih osem od desetih 

članov Knjižničnega sveta, sklepčnost je bila 87,2 %. 

 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
Prisotni člani Knjižničnega sveta so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Knjižničnega 
sveta. 
 
2. Informacija o gradnji knjižnice v Radovljici. 
Župan Ciril Globočnik je najprej vse lepo pozdravil. Povedal je, da je zelo navdušen nad 
projektom, ki traja že od leta 2010, in ga tudi dnevno spremlja. Knjižnica mora biti 
dokončana do 15. 9. 2017, potem pa bo čas za urejanje papirjev. Župan sodeluje tudi z 
načelnico UE Radovljica, pohvali tudi direktorico knjižnice, ki je prisotna na vseh 
operativnih sestankih, kjer opozarja na napake in pomanjkljivosti pri projektu. Ustanovil je 
tudi super nadzor, vodi ga g. Prešeren, ki vrši resen in dosleden nadzor nad celotnim 
projektom. 
Župan je zelo zadovoljen z izvajalcem izgradnje fasade, ki bo zelo lepa. Fasada bo 
končana v roku enega meseca, potem se delo preseli v notranje prostore. 
Pove, da zaenkrat ni zapletov, plačevanje poteka po situacijah, tedenski sestanki pa 
omogočajo, da se nepravilnosti odpravljajo sproti. 
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Pove, da je prostor (približno 150 m2) v pritličju ponudil g. Zamanu, direktorju založbe 
Didakta. Županu se zdi to najboljša rešitev, založništvo sodi ob knjižnico. Prisotne pozove, 
naj takoj povedo, če ima kdo kaj proti tej rešitvi, da ne bo pozneje kdo negodoval. 
Ciril Globočnik opozori, da se najbolj boji papirologije na koncu, vsekakor pa ne odstopa 
od datuma otvoritve, ta bo 11. 12. 2017. 
Alenka Bole Vrabec vpraša, kakšna je razporeditev prostorov v novi knjižnici, torej ali je 
tudi tam pravljična soba, dvorana … 
Božena Kolman Finžgar odgovori, da je pravljična soba, ki se po potrebi spremeni lahko 
tudi v igralnico ali učilnico. Dvorana je v mansardi, v njej bo napeljana tudi indukcijska 
zanka. 
Alenka Bole Vrabec vpraša, koliko je stolov dvorani in ali bodo tla dvignjena. Povedala je, 
da ima slabo izkušnjo iz kranjske knjižnice, kjer so tla ravna in se iz zadnjih vrst ne vidi 
nastopajočih, v zadnjih vrstah se tudi slabo sliši dogajanje na odru. 
Božena Kolman Finžgar odgovori, da bodo tla nagnjena, stolov bo okrog 70, z možnostjo 
razširitve dvorane. Dvorana bo ozvočena, tako da problemov s slišnostjo ne bo. 
Jure Sinobad vpraša župana, zakaj še ni gradbenega odbora za gradnjo nove knjižnice. 
Ciril Globočnik odgovori, da ima namen v naslednjem tednu imenovati gradbeni odbor. Štel 
naj bi 5 do 6 članov, eden od članov tega odbora je tudi direktorica knjižnice. Župan je 
pojasnil, da bo tudi sam član gradbenega odbora. 
Božena Kolman Finžgar pove, da se tedenski sestanki na gradbišču imenujejo operativni 
sestanki in da ima shranjene vse zapisnike s teh sestankov. 
Ciril Globočnik doda, da je na razpisu za nadzornika zmagalo podjetje PRO+, vendar je 
imenoval še supernadzornika, to je g. Prešeren. 
Jure Sinobad pove, da je prišlo 30. 1. 2017 do izliva vode v kleti nove knjižnice, in vpraša 
župana, kaj je bilo. Direktorica je obvestila vse zaposlene o tem na sestanku delovne 
skupnosti, dne 9. 2. 2017, in sicer » … je pri gasilcih preverila, zakaj so morali posredovati 
na Vurnikovem trgu. Razložili so, da je v spodnji kleti butnil ven lovilec olja.«  Jure Sinobad 
je povedal, da je bil dogodek objavljen na internetu, in vprašal župana, kaj se je dejansko 
zgodilo. 
Ciril Globočnik odgovori, da je bil izliv zanemarljiv in da so na cesti zraven že naredili 
odvodnjavanje. Zagotovil je, da se to v bodoče ne bo ponovilo. 
Jure Sinobad vpraša, ali je šlo za podtalnico ali meteorno vodo. 
Ciril Globočnik odgovori, da je šlo za meteorno vodo. 
Jure Sinobad pove, da je bilo od 1. 1. do 30. 06. 2016 v občinskem proračunu za gradnjo 
knjižnice porabljenih ok. 128.000 evrov (popr. J. Sinobad). Glede na to, da v tem času ni 
bilo gradbenih del na skeletu knjižnice, je župana vprašal, za kaj je bil porabljen ta denar? 
Ciril Globočnik odgovori, da na projekt knjižnice gleda kot na celoto, urediti je bilo treba 
okolico knjižnice oz. stopnice ob Kranjski cesti. Župan pove, da bo projekt nove knjižnice v 
Radovljici skupaj stal ok. 6.200.000 evrov. Razloži, da sta bila z direktorico občinske 
uprave na Ministrstvu za kulturo, vendar sta bila zelo razočarana, saj ministrstvo nima 
posluha za podpiranje tovrstnih projektov in za radovljiško knjižnico ni namenilo niti evra. 
Kljub vsem težavam župan poudari, da je najbolj bistveno to, da bo knjižnica dograjena. 
Jure Sinobad pove, da je opremljanje knjižnice razdeljeno v tri faze, za I. fazo je bilo že 
izplačano ok. 573.000 evrov, za II. fazo je predvidoma namenjeno ok. 110.000 evrov. 
Župana vpraša, ali je vsa plačana oprema tudi dobavljena in kje se nahaja. 
Ciril Globočnik pove, da je vsa oprema v skladišču podjetja Atlas. Občina že dve leti 
plačuje najemnino za skladiščenje opreme, saj je Atlas gospodarska družba in ne more v 
nedogled brezplačno skladiščiti dobavljene opreme.  
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Jure Sinobad pove, da je bilo za skladiščenje opreme v letih 2015 in 2016 plačano skupaj 
10.650 evrov, za letos je predviden strošek skladiščenja 7.100 evrov. Vpraša, če je vsa 
plačana oprema res narejena. 
Ciril Globočnik pove, da je vsa plačana oprema res narejena. Za prevzem in nadzor 
dobavljene opreme sta zadolžena direktorica Božena Kolman Finžgar in arhitekt Matjaž 
Pangerc. 
Božena Kolman Finžgar pove, da je v knjižnici delovna skupina, ki je prečesala vse načrte 
in popise opreme, za opremo iz III. faze pa še ni jasno, ali spada v gradbeni del. 
Ciril Globočnik zaključi, da bo z novo knjižnico vstop v mesto Radovljica res veličasten in 
da se Radovljica že zdaj ponaša z laskavim nazivom Top destinacija srednjeveških mest v 
Evropi. Župan se je nato poslovil in prisotnim zaželel uspešno nadaljevanje seje. 
 
3.  Poročilo o poslovanju Knjižnice A.T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. do 
31. 12. 2016. (e-prilogi vabila) 
Božena Kolman Finžgar pove, da je za nami doslej najbolj uspešno leto, lani smo v vseh 
enotah Knjižnice A. T. Linharta pripravili več kot 1.800 prireditev.  
Ivana Varl vpraša, kako je z doseganjem standardov glede števila zaposlenih. 
Božena Kolman Finžgar ji odgovori, da nas je resnično premalo, vendar je župan odobril 
štiri nove zaposlitve. V novi knjižnici pričakujemo velik naval uporabnikov in obiskovalcev. 
Alenka Bole Vrabec pove, da je podrobno pregledala program, ki ga izvaja knjižnica, in da 
zares želi pohvaliti izbor, saj le-ta žarči vse plati človeškega življenja.  
 
4.  Zaključni račun za leto 2016. (e-priloga vabila) 
Računovodkinja Eti Kuhar predstavi zaključni račun za leto 2016. Predstavi tudi zapisnik 
inventurne komisije o odpisu inventarja, opreme in knjižničnega gradiva. Zapisnik da v 
vpogled vsem prisotnim. Poudari, da je vrednost v letu 2016 odpisanih sredstev nič. 
Ivana Varl vpraša, kaj se bo zgodilo z opremo v stari knjižnici.  
Kolman Finžgar odgovori, da bomo precejšen del stare opreme vzeli s sabo, je pa dogovor 
z občino, da najprej zamenjamo opremo v naših enotah (po potrebi), potem pa naj bi jo 
ponudili raznim društvom in posameznikom. Odpisana oprema naj bi dobila novo življenje.  
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil poslovno poročilo Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016. Knjižnični svet je soglasno potrdil 
zaključni račun za leto 2016 in zapisnik o opravljeni inventuri za leto 2016. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil sklep, da se ostanek dohodka občin Bled, 
Bohinj in Gorje porabi za nakup knjižničnega gradiva, ostanek dohodka občine 
Radovljica pa se porabi za nakup knjižničnega gradiva ali stroške selitve. 
 
5.  Plan za leto 2017. (e-priloga vabila). 
Božena Kolman Finžgar pove, da stroški selitve niso vključeni v plan in da je to stvar 
rebalansa. Pričakuje se nekoliko manjša izposoja oz. obisk, saj bo knjižnica zaradi selitve 
predvidoma zaprta šest tednov. 
Alenka Bole Vrabec vpraša, če se ve, koliko časa je bila zaprta Mestna knjižnica Kranj. 
Božena Kolman Finžgar pove, da ne ve, vsekakor pa namerava izpeljati obisk nekaterih 
zaposlenih v Mestni knjižnici Kranj, da nam natančno povejo, na kaj moramo biti pri selitvi 
še posebej pozorni. 
Alenka Bole Vrabec pove, da cesta mimo nove knjižnice še nima imena in da je v 
Radovljici živela Josipina Hočevar. Predlaga Juretu Sinobadu, kot predsedniku KS, da 
pošlje pobudo na občinski svet, da bi ulico poimenovali po njej. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil plan za leto 2017. 
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6.  Spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica (nove zaposlitve). (e-priloga) 
Božena Kolman Finžgar pove, da je občina Radovljica potrdila štiri nove zaposlitve, zato je 
potrebno popraviti Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici 
Antona Tomaža Linharta Radovljica. Obenem se popravi ta pravilnik še za občino Bohinj in 
Gorje. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil spremembe Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica. 
 
7.  Razno. 
Božena Kolman Finžgar predstavi svojo delovno uspešnost za leto 2016. Pove, da je 
metodologija enaka kot vsako leto. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel delovno uspešnost direktorice Knjižnice 
Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016. 
 
Božena Kolman Finžgar pove, da ji mora Knjižnični svet odobriti število dni letnega 
dopusta za leto 2017. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno sprejel višino letnega dopusta direktorice 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, v letu 2017 je to 35 dni. 
 
Božena Kolman Finžgar pove, da je vsako leto organizirana mednarodna konferenca IFLA. 
Letos plača potne stroške direktorici Združenje splošnih knjižnic Slovenije, ostale stroške 
krije Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. 
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil izobraževanje v tujini za direktorico 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. 
 
Eti Kuhar pove, da se članom Knjižničnega sveta povrnejo potni stroški in dnevnica v 
skladu z davčno uredbo, sejnin se ne izplačuje.  
SKLEP: Knjižnični svet je soglasno potrdil sklep, da se članom Knjižničnega sveta 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica povrne potne stroške in dnevnica za 
udeležbo na sejah Knjižničnega sveta. 
 
Jure Sinobad pove, da je bil pred dvema dnevoma obveščen, da je prizidek v knjižnici na 
Gorenjski cesti 27 črna gradnja, zato je s tem seznanil člane Knjižničnega sveta. 
 
Na koncu seje je predsednik Knjižničnega sveta prisotnim članicam in članom KS podaril 
knjigo, ki jo je pred kratkim izdal v samozaložbi. 
 
Seja Knjižničnega sveta je bila zaključena ob 19:50. 
 
 
 
Zapisala: Katja Bevk     Jure Sinobad, l. r. 

   predsednik Knjižničnega sveta 
             Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 

 
 


