
ZAPISNIK 3. SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA KNJIŽNICE ANTONA 

TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA  

četrtek, 11. marca 2021, ob 18. uri 

 

Prisotni člani knjižničnega sveta: Ivana Varl, Urška Repinc, Matjaž Geršič, Sergej Učakar, 

Zorica Završnik Črnologar, Nina Arh, Damjan Mulej 

Odsotni: Štefan Polda, Špela Jakopič, Silva Kos (vsi so se opravičili) 

Ostali prisotni: Božena Kolman Finžgar (direktorica), Eti Kuhar (računovodkinja, do točke 5) 

 

Sejo je otvoril in vodil podpredsednik Knjižničnega sveta Matjaž Geršič, ki je preveril 

prisotnost ostalih članov. Ugotovil je, da je bil svet sklepčen, saj je bilo prisotnih sedem od 

desetih članov. Sklepčnost je bila 83,4 %. 

 

Predlagal je naslednji dnevni red, ki smo ga člani dobili z vabilom in prilogami po e-pošti 

4.marca 2021: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

2. Informacija o gradbenih reklamacijah v enoti Radovljica in gradnji nove knjižnice na 

Bledu. 

3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 

2020 (priloga 1). 

4. Zaključni račun za leto 2020 (priloga 2). 

5. Plan za leto 2021 (priloga 3). 

6. Razno. 

SKLEP: Vsi člani so se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom. 

Matjaž Geršič je uvodoma pozdravil direktorico Boženo Kolman Finžgar in računovodkinjo Eti 

Kuhar. Povedal je, da se je bil na sejo vabljen (točka 2) tudi radovljiški župan Ciril Globočnik, 

a se je opravičil (priloga 4). 

 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

Na zapisnik 2. seje Knjižničnega sveta ni bilo pripomb. 

SKLEP: Zapisnik 2. seje Knjižničnega sveta je bil soglasno potrjen. 



2. Informacija o gradbenih reklamacijah v enoti Radovljica in gradnji nove knjižnice na 

Bledu. 

Direktorica je vsem članom sveta,  glede novogradnje blejske knjižnice, 10. marca 2021 poslala 

e-pošto, odgovor go. Polone Zalokar (priloga 5) in ni imela kaj dodati. 

Glede gradbenih reklamacij je povedala, da ji je župan naročil, naj nam sporoči, da bo občina 

unovčila garancije v primeru neodpravljenih napak. 

Poročala je, da se je v času od zadnje naše seje, 2. marca oglasil nadzornik Pavel Brglez iz Pro 

Plusa. 11. marca je sodelujočim na tem sestanku poslal osnutek zapisnika. Direktorica bo 

potrjen zapisnik, z vsemi pripombami, poslala vsem članom Knjižničnega sveta. Najbolj jo 

skrbijo roki, ki tečejo. Povedala je še, da so bili 11. marca v knjižnici tudi delavci, ki so 

pregledovali puščanje glikola. Ugotovili so napake na tesnilih in treba bo zamenjati prav vsa v 

stavbi. Zaradi premajhnih revizijskih odprtin, vztrajanje arhitekta pri tej velikosti, bo treba 

zamenjati tudi te, saj delavci z obema rokama ne morejo dostopati vanje. 

SKLEP: Knjižnični svet se seznanja s stanjem gradbenih napak v radovljiški knjižnici in 

potekom novogradnje blejske knjižnice. 

 

3. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 

2020 (priloga 1) 

Direktorica je predstavila poslovni del poročila in poudarila določene podatke. Gleda na 

preteklo leto je izposoja dosegla 73% in smo v knjižnici z njo zadovoljni (zaprtost, delna 

odprtost …). Prirast gradiva je bil za 3,73 % manjši kot leto prej, a še vedno pokrije standarde 

in normative. Glavni razlog za manjši nakup je predvsem povprečna cena gradiva, ki se je 

zvišala na 20,69 €. Načrtovana je bila 19,5 €. Kupili smo tudi manj cenejšega gradiva (politika 

založb glede prodaje mehkovezanih knjig). Izpostavila je, da je Ministrstvo za kulturo v času 

epidemije vsem knjižnicam namenilo dodatna sredstva za e-knjige. A obljubljena sredstva za 

ostalo gradivo so nam nakazali šele novembra. Izposoja e-knjig se je povečala za 246 % 

(omejen dostop do knjižnice). Obiskovalcev knjižnice je bilo za 40 % manj. Zelo se je 

zmanjšala uporaba gradiva v knjižnici in čitalnici. Največji razlog obiska je bil zaradi izposoje 

gradiva na dom. Prireditve in akcije spodbujanja branja smo izvajali v januarju, februarju in 

malenkost še do 19. oktobra. Bilo jih je 911, kar je 45 % glede na preteklo leto. Obiskovalcev 

je bilo 37 % glede na preteklo leto. Vsi ti rezultati so posledica epidemioloških razmer v državi. 

Določen del prireditev (68) smo prenesli na splet (cca 41.500 ogledov). Te prireditve so v 

statistiki prestavljene posebej, saj se po metodologije ne štejejo med fizične prireditve in obiske. 

Predstavila je še nekaj posebnosti v letu 2020, in sicer spremljanje gradnje blejske knjižnice 



(tedensko fotografiranje gradbišča), nakup računalnikov in druge opreme, v času zaprtja je bila 

izvedena inventura knjižnice, pospravljanje, ureditev knjižnice Ivana Hribovška, inšpekcijski 

nadzori. Branje smo spodbujali na različne načine, npr. Zmenek na slepo s knjigo, V FIGL po 

film, Kino Balon, Bele vrane, Zlata hruška, Nagrajene knjige. Ker je bila zaradi epidemije 

Pravljična soba prazna, smo jo tematsko uredili kot Zimsko pravljično deželo in opremili s temi 

primernimi knjigami. Trenutno imamo Mavrično sobo. Imeli smo tudi razstave in sodelovali 

predvsem z muzejema (radovljiški in Gorenjski). Trudili smo se obdržati bralce, saj opažamo, 

da se del bralcev ni vrnil, predvsem pa je manj obiska otrok. 

Vprašanj na poročilo ni bilo. 

SKLEP: Knjižnični svet je bil seznanjen in je potrdil Poslovno po poročilo Knjižnice A. 

T. Linharta Radovljica za leto 2020. 

 

4. Zaključni račun za leto 2020 (priloga 2). 

Računovodsko poročilo za leto 2020 je predstavila računovodkinja Eti Kuhar. Izpostavila je, 

da je zavod zaključil leto s presežkom prihodkov nad odhodki z odbitkom davka od dobička z 

20.361,03 €. Presežek po občinah tako znaša: Radovljica 15.380,22 €, Bled 3.404,96 €, 

Bohinj 1.015,07 €, Gorje 560,78 €.  

Predstavila nam je bilanco stanja in izkaz uspeha (obrazec 8). Vsi podatki so predstavljeni v 

primerjavi z letom 2019. Aktiva se je povečala za 4,4 %. Razlog za to je vsa oprema nove 

knjižnice, ki smo jo od radovljiške občine dobili v upravljanje konec novembra 2019. Vrednost 

opreme, ki je bila v glavnem nabavljena že leta 2010, je 587.710,00. Sklep občine je bil, da se 

le ta knjiži na knjižnico s 1.1.2020. V 2020 je bila nabavljena v glavnem računalniška oprema, 

slušna oprema, gledališka razsvetljava, galerijske šine na hodniku. Tekoče nabave je bilo za 

dobrih 23.000,00 €. V inventurni komisiji so bili isti člani kot leto prej (Silva Kos – predsednica 

in člana Klemen Humerca in Katarina Perger). Odpisana je bila v glavnem amortizirana 

računalniška oprema v vrednosti 16.500 €. Odpisanih je bilo tudi 9.972 enot knjižničnega 

gradiva. Na strani pasive so se najbolj povečale obveznosti do zaposlenih, saj je bil poračun pri 

plačah za oktober, november in december izplačan šele februarja 2021. Povečale so se tudi 

obveznosti do dobaviteljev. Omenila je tudi povečanje pasivnih časovnih razmejitev, kar je 

posledica nakazila Zavoda za zaposlovanje za višjo silo (COVID).  

Predstavila je še bilanco uspeha. Povedala je, da so vsi prihodki s proračunskimi porabniki 

realizirani na podlagi zahtevkov, ki jih izstavimo občinam. Financiranje je potekalo v roku in 

ni prihajalo do zakasnitev. Glavni prihodek ostaja prihodek občin (84 %). Lastni prihodki so 

padli (8 %). Priliv ministrstva je narasel (e-knjige). Zaradi epidemije smo na njen račun imeli 



še različne vire prihodkov. Vsi prihodki so se zvišali za dobrih 30.000,00 € (2,4 %), največ na 

račun COVID dodatkov. Pri odhodkih so se stroški materiala povečali za 1 %. Odprla je tudi 

nov konto COVID, na katerega je beležila ves nakup zaščitnega materiala (razkužila, maske, 

rokavice …). Tega je bilo za skoraj 6.000,00 €. Najbolj so se zmanjšali stroški prireditev in 

izobraževanj. Skupno so bili stroški za 8 % manjši. Za dobrih 3 % več denarja je bilo kupljenih 

knjig, a manj izvodov. Za 7,8 % so se zvišali stroški plač. Razlog za to je so v glavnem dodatki 

za višjo silo in povišica za plačno skupino G. Plače so se zviševale v skladu s kolektivno 

pogodbo za javni sektor. Manjši indeks je tudi pri javnih delih, saj je bila v Radovljici zaposlitev 

prek javnih del za 6 mesecev, na Bledu pa za 11.  

Predstavila je še kadrovske podatke z izobrazbeno strukturo in tarifnimi razredi: 25 delavcev 

za nedoločen čas, 1 delavka za polovični delovni čas, 2 delavca preko javnih del. Marca se je 

upokojila čistilka. Zaradi porodniških in bolniških so bile 4 zaposlitve za določen čas. Imeli 

smo še 2 podjemni pogodbi za izposojo, 1 za čistilko, 4 študente, 1 pogodbo za probacijo in 

voluntersko delo. V oktobru je bil obsežen računovodski pregled nadzornega odbora Občine 

Radovljica (primerjava stroškov stare in nove knjižnice). S strani SPIZ-a je bila še kontrola za 

leto 1993.  

Zora Završnik Črnologar je vprašala kaj je delala oseba pod probacijo. Direktorica ji je 

odgovorila, da je fant imel delavnice kuhanja za otroke. Računovodkinja je opozorila, da nas to 

nič ne stane, a je vseeno veliko dela (prijave, zdravniški pregled …).  

Matjaž Geršič je vprašal, če je oprema že amortizirana, saj je bila nabavljena že leta 2010. 

Računovodkinja je odgovorila, da je amortizacija začela teči s 1.1.2020. Direktorica je razložila, 

da je bila oprema kupljena prej zaradi uspešnega kandidiranja na razpisu Ministrstva za kulturo 

in skladiščena pri proizvajalcu. 2 x vmes je bila tudi popisana.  

Matjaž Geršič je vprašal, čemu bo namenjen presežek. Računovodkinja mu je odgovorila, da 

bo o tem odločil Knjižnični svet. Na podlagi sklepa Knjižničnega sveta, se ta presežek lahko 

porabi. Vprašal je še, če je pomemben vir prihodka. Računovodkinja mu je odgovorila, da tržne 

dejavnosti ni več, le še javna služba. Denar od npr. oddaje dvorane, mora nakazati občini ali 

narediti poračun. G. Geršič je vprašal še, kako je potekalo nagrajevanje zaposlenih iz redne 

dejavnosti (2 %). Računovodkinja mu je predstavila, kako to poteka v računovodskem 

računalniškem programu. Poudarila je plačo december 2019 in dejanske opravljene ure. 

Dodatek se računa na tej osnovi. Direktorica mu je odgovorila, da vsak zaposleni izpolni temu 

namenjen obrazec in na podlagi tega, ga oceni vodja. Sama ocenjuje vodje in računovodkinjo. 

Ne ocenjujemo po uravnilovki. Računovodkinja je še povedala, da uspešnost izplačujemo na 3 

mesece. 



Direktorica je predlagala, da presežek prihodkov nad odhodki, namenimo za knjižnično gradivo 

(100 % za Bled, Bohinj in Gorje, pri Radovljici pa manjši del pustimo za nepredvidljive 

stroške). 

SKLEP 1: Knjižnični svet je bil seznanjen in je potrdil Zaključni račun Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica za leto 2020. 

SKLEP 2: Presežek prihodkov nad odhodki se v 100 % deležu (občine Bled, Bohinj in 

Gorje) nameni nakupu knjižničnega gradiva. Pri radovljiški občini se manjši del zneska 

pusti za nepredvidljive stroške.  

 

5. Plan za leto 2021 (priloga 3). 

Predstavila ga je direktorica in uvodoma opozorila, da je narejen skrajno previdno, saj je 

prihodnost negotova (COVID). Izpostavila je planiranih 500.000 izposojenih enot, 8.190 enot 

nakupa knjižničnega gradiva po povprečni ceni 20,69 €, 115.000 obiskovalcev, 250 prireditev 

s 150.000 obiskovalci. 

Matjaža Geršiča je zanimalo, koliko je knjiga s trdimi platnicami dražja od tiste z mehkimi. 

Damjan Mulej mu je odgovoril, da precej. Roman je lahko več kot 100 % dražji. 

Zora Završnik Črnologar je vprašala o stopnji davka na knjigo. Direktorica in računovodkinja 

sta ji soglasno odgovorili, da je ta 5 %. 

Finančni plan je predstavila računovodkinja. Vsi občinski proračuni so bili sprejeti že v 

decembru in nam bodo namenile 1.178.970,00 €. Ministrstvo za kulturo 45.300 €, Zavod za 

zaposlovanje za javna dela 26.750 € in plan lastnih sredstev 70.000 €. Za nabavo knjižničnega 

gradiva se planira 168.950 €, za materialne stroške 273.470 €, za stroške zaposlenih 840.100 €, 

za javna dela 28.900 € in za nakup odpreme 9.600 €.  

Matjaž Geršič je vprašal, če smo upokojeno delavko nadomestili z novo. Direktorica mu je 

odgovorila, da smo (Občina Bohinj). Zaposlena je s 7. stopnjo izobrazbe, kar je v skladu s 

standardi in normativi ter odločbo inšpektorice za knjižničarstvo. Občina Bohinj nam je tudi 

poslala dopis, da sistemizacije ni treba popravljati. To bomo storili ob večji spremembi. 

SKLEP: Plan za leto 2021 je bil soglasno sprejet. 

 

Eti Kuhar je po tej točki zapustila sejo. 

 

6. Razno 

Direktorica je podala pojasnila glede potrjevanja njene delovne uspešnosti, in sicer se na 

podlagi informacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravljajo novi kriteriji za 



ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev. Ti se pripravljajo zaradi epidemije 

koronavirusa. Predlaga, da se počaka na nove kriterije in se nato izvede ocenjevanje. V skladu 

z 2. členom zdaj veljavnega Pravilnika o merilih za zagotavljanje delovne uspešnosti 

direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Ul 7/09, Ul 33/10 in Ul 50/17) je 

vse postopke potrebno izpeljati najkasneje do 30.6.2021. Enak sklep je sprejel tudi svet muzeja 

in zdi se ji prav, da obe ustanovi s področja kulture ravnava enako. 

Direktorica je predlagla, da ji potrdimo 36 dni letnega dopusta. Kriterije ima take kot vsi ostali 

zaposleni (priloga 6). Sklep o odmeri dopusta podpiše predsednica.  

Direktorica je predlagala, da ji potrdimo dve izobraževanji v tujini, ki sta odpadli v lanskem 

letu (Moskva in Skopje), da predstavi projekta. Domneva se, da bosta v fizični ali on-line obliki 

ali v hibridni. 

Sergej Učakar je pohvalil avtoritativno vodenje seje. G. Geršič se mu je zahvalil. 

SKLEP 1: Z oceno delovne uspešnosti direktorice se počaka do naslednje seje. 

SKLEP 2: Soglasno je potrjen sklep o odmeri dopusta za direktorico. 

SKLEP 3: Soglasno sta potrjeni obe izobraževanji za direktorico. 

 

Seja je bila končana ob 1915. 

 

Zapisal: 

Damjan Mulej 

Sejo je vodil: 

Matjaž Geršič, podpredsednik Knjižničnega sveta 

 

Priloge: 

- Pril. 1: Poročilo o poslovanje 2020 

- Pril. 2: Zaključni račun 2020 

- Pril. 3: Plan 2021 

- Pril. 4: e-pošta Kabineta župana Občine Radvoljica 

- Pril. 5: e-pošta go. Polone Zalokar (Občina Bled) 

- Pril. 6: sklep o odmeri letnega dopusta direktorice za leto 2021  


