
 

ZAPISNIK 9. SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA  

sreda, 2. marca 2022, ob 17. uri 

 

Prisotni člani knjižničnega sveta: Zorica Završnik Črnologar, Matjaž Geršič, Ivana Varl, Nina 
Arh, Špela Jakopič, Katarina Jakopič Branc, Urška Repinc, Sergej Učakar, Silva Kos, Damjan 
Mulej 
 

Ostali prisotni: Božena Kolman Finžgar (pri točkah 6-10), Eti Kuhar (pri točkah 6, 7 in 8) 

 

Kandidata za direktorja knjižnice, ga. Marjetka Kocijančič in g. Marko Zupanc,  sta se najprej 

ločeno predstavila članom sveta in zaposlenim, ki so ju lahko spremljali tudi preko Zoom 

aplikacije. 

 

Pred začetkom seje je predsednica sveta Silva Kos vse prisotne vprašala, če se strinjajo z 

zvočnim snemanjem seje. Vsi so bili brez zadržkov. 

 

1. Ugotavljanje prisotnosti. 

Prisotni so bili vsi člani sveta. Sklepčnost je bila 100 %. 

SKLEP: Knjižnični svet je bil sklepčen. 

 

2. Potrditev dnevnega reda 

Predsednica je predlagala naslednji dnevni red, ki smo ga prejeli z vabilom na sejo 25. 2. 2022: 

1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Predstavitev kandidatov pred člani knjižničnega sveta in zaposlenimi 
4. Razgovor s kandidatoma 
5. Odločanje o kandidatih 
6. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. 2021 do 

31. 12. 2021 
7. Zaključni račun za leto 2021 
8. Plan za leto 2022 
9. Redna delovna uspešnost direktorice za leto 2021 
10. Razno 

 

SKLEP: Vsi prisotni člani so se že dopisno soglasno strinjali s predlaganim dnevnim 

redom. 

 



 

 

3. Predstavitev kandidatov pred člani knjižničnega sveta in zaposlenimi 

Ta točka dnevnega reda se je izvedla takoj na začetku seje. 

 

4. Razgovor s kandidatoma 

Člani sveta smo ločeno opravili razgovora s kandidatoma, in sicer najprej z go. Marjetko 

Kocijančič in nato z g. Markom Zupanc. 

 

5. Odločanje o kandidatih 

Po razpravi smo člani sveta glasovali o kandidatih. Ga. Marjetka Kocijančič je dobila tri 

glasove (22,3 %), g. Marko Zupanc pa 7 glasov (77,7 %). 

SKLEP: Knjižnični svet potrjuje Marka Zupanca za kandidata za direktorja Knjižnice 

A. T. Linharta Radovljica. 

 

6. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 

12. 2021 

Direktorica je izpostavila zgolj kratke poudarke poročila o poslovanju (pril. 1) v lanskem letu, 

saj smo celotnega prejeli kot prilogo po e-pošti. 

Na poslovanje knjižnice je močno vplivala epidemija COVID-a 19. V primerjavi z letom 

2020 so bili rezultati neprimerno boljši. Knjižnice so bile manj časa zaprte, manj je bilo 

omejitev, smo bili pa ob koncu leta deležni preverjanja PCT pogoja. V lanskem letu nas je 

obiskalo 25 inšpektorjev. Izposoja se je povečala za 16,76 % in vsak prebivalec si je izposodil 

16,1 knjižničnega gradiva. Število obiskovalcev se je povečalo za 33 %, število prireditev in 

aktivnosti pa za 20 %. Vseh prireditev je bilo 1.097 in so potekale v živo, preko spleta ali 

hibridno. Preko spleta smo imeli 153 dogodkov, kar je neprimerno več kot leto prej. Posebej 

je pohvalila skupino zaposlenih, ki je pripravljala te dogodke (Literarni utrinki, Pravljične 

minutke, prevajalci). Ukvarjali smo se še naprej z reklamacijami radovljiške knjižnice in s 

pripravami na selitev blejske knjižnice. Načrtujemo tudi prenovo begunjske knjižnice.  

Matjaž Geršič je čestital za opravljeno delo. Nato je vprašal, če se vseh 11.000 enot 

pridobljenega gradiva (knjige, časopisi …) signira. Direktorica mu je odgovorila, da se vse. 

Zanimalo ga je tudi, kdo vse nam podarja gradivo. Lani je bilo vpisano cca 1.300 enot. 

Direktorica je dejala, da veliko od posameznikov, nekaj tudi od občin, samih avtorjev, skratka 

na zelo različne načine. 

Zanimalo ga je tudi, kje je bil objavljen razpis za novo zaposlitev in koliko je bilo prijavljenih 

kandidatov.  Odgovorila mu je, da smo imeli dve novi zaposlitvi. Čistilka bohinjske knjižnice 



 

 

(4 urna zaposlitev) je dala odpoved in smo zaposlili novo. Druga zaposlitev je bila marca 

zaradi upokojitve tudi v bohinjski knjižnici. Razpis je bil objavljen na Zavodu za 

zaposlovanje, naši spletni strani. Bilo 5 do 6 prošenj. S tremi kandidati so bili opravljeni 

razgovori. 

Vprašal je tudi katerim zaposlenim izplačujemo dodatek za povečan obseg dela in v kakšnem 

znesku. Direktorica je odgovorila, da računovodkinji in vodjem enot (knjižnici Radovljica in 

Bohinjska Bistrica) 20 % dodatek.  

Zanimalo ga je še, kako je s čiščenjem v drugih enotah, če je v bohinjski knjižnici polovična 

zaposlitev, v gorjanski pa pogodbena čistilka. Direktorica je pojasnila, da imamo za ostale 

enote sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom. Izbran je bil preko postopka javnih naročil. 

Predlagal je, da bi se mu zdi mogoče bolj smiselno, da bi zaposlili čistilko ali dve. Direktorica 

mu je odgovorila, da smo z izbranim čistilnim servisom zelo zadovoljni in nimamo skrbi z 

dopusti in bolniškimi odsotnostmi.  

Prosil je tudi za razlago pri sistemizaciji delovnih mest, in sicer obdelava knjižničnega 

gradiva 2 x 0,5. Pojasnila mu je, da gre za dve različni osebi, ki delata en teden dopoldne v 

obdelavi, naslednji teden pa popoldne pa v izposoji.  

Zanimal ga je še izvajalec za digitalizacijo gradiva. Odgovoril sem mu Damjan Mulej, da 

Mikrografija. 

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

T. Linharta Radovljica za leto 2021. 

 

7. Zaključni račun za leto 2021 

Računovodkinja Eti Kuhar je povzela zaključni račun (pril. 2) za preteklo leto. Knjižnica je 

leto 2021 zaključila s presežkom 24.217 €. Nad delom računovodstva je bilo opravljenega kar 

nekaj nadzora, junija Nadzorni odbor Občine Radovljica, septembra revizija SPIZ-a Kranj. S 

strani Občine Bled je bilo treba pripraviti dokumentacijo za računsko sodišče. Spremenjeni so 

tudi zahtevki za poročanje Občini Radovljica. V prihodnje bodo v taki obliki tudi za Občino 

Bled. Predstavila je še, katero opremo in inventar smo kupili. 

Poročala je, da je financiranje občin potekalo v roku. Prihodki so se povečali predvsem na 

račun višjih plač, znižali so se materialni odhodki, predvsem zaradi okrnjenega delovanja 

knjižnice. 

Predstavila je še kadrovske podatke.  



 

 

Matjaž Geršič je prosil, da se mu razloži, kaj pomeni, da je nadzor zahteval bolj transparentno 

poslovanje za blejsko knjižnico. Eti Kuhar mu je odgovorila, da bo v bodoče morala zahtevke 

za materialne stroške in plače razdeliti na točno tiste, ki se vežejo na blejsko knjižnico.   

Matjaž Geršič je vprašal zakaj imamo pod osnovna sredstva knjižen strojni načrt za odpravo 

legionele. Računovodkinja je odgovorila, da smo že leta 2020 od Občine Radovljica dobili 

soglasje za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, še za staro stavbo. Ta sredstva niso bila v 

celoti porabljena. S prošnjo so bila prenesena na novo stavbo.  

Opozoril je še ne neskladnost poročil. V finančnem poročilu je navedeno, da so občine 

prispevale več sredstev, v redni delovni uspešnosti direktorice pa, da manj. Ugotovili smo, da 

gre za napako v dokumentu o redni delovni uspešnosti direktorice, ki se bo odpravila. 

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

Linharta Radovljica za leto 2021. 

 

8. Plan za leto 2022 

Direktorica je predstavila plan za letošnje leto (pril. 3). Povedala je, da imajo vse občine že 

sprejete proračune, zato so v njem že upoštevane njihove finance. Ministrstvo za kulturo 

odločbe o sofinanciranju še ni poslalo. Za to leto zaradi spremenjenih kriterijev nismo dobili 

javnih del. Pri načrtovanju je bila ponovno zelo previdna zaradi epidemioloških in družbenih 

razmer. Plan je podoben lanskemu (izposoja, obiskovalci …). Načrtuje se selitev blejske 

knjižnice in prenova leške. Uvaja se nova storitev, baza slovenskih filmov. Število zaposlenih 

ostaja nespremenjeno, prizadevanja se bodo nadaljevala v smeri dodatne zaposlitve na Bledu. 

Povedala je, da se knjige dražijo, prav tako ostali stroški. 

Nina Arh je predlagala, da se v plan za leto 2022 vključi še zaposlitev poslovne sekretarke kot 

pomoč računovodkinji. Eti Kuhar se ji je za to zahvalila. Ga. Arh je o tej problematiki že 

govorila z bohinjskim županom, g. Geršič bo tudi interveniral pri radovljiški komisiji za 

kulturne dejavnosti. Direktorica je dejala, da bo to vključila v plan. 

G. Geršič je opozoril, da je v eni od prilog naveden še stari naslov. Direktorica se mu je 

zahvalila in ga bo popravila. 

SKLEP: Plan za leto 2022 je bil soglasno sprejet. 

 

9. Redna delovna uspešnost direktorice za leto 2021 

Dokument (pril. 4) je predstavila predsednica sveta Silva Kos.  

SKLEP: Knjižnični svet direktorici Boženi Kolman Finžgar določa redno delovno 

uspešnost v višini 5% letnih sredstev osnovne plače. 



 

 

 

10. Razno 

Direktorici pripada 36 dni letnega dopusta. Ker gre konec avgust v pokoj, ji sorazmerno 

pripada 24 dni.  

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

 

Dnevnica za udeležbo na sejah knjižničnega sveta znaša 21,39 €, kilometrina 0,37 €/km. 

Matjaž Geršič, Zora Završnik Črnologar in Sergej Učakar so se povračilom odpovedali. 

SKLEP: Knjižnični svet se soglasno strinja s povračilom potnih stroškov in dnevnic do 

višine davčne uredbe za udeležbo na sejah KS. 

 

Direktorica je povedala, da se je prijavila na IBBY konferenco v Dublinu s popolnoma novim 

projektom Bralna gnezda in prosi, da ji ga odobrimo, saj so odobrili njen referat.  

SKLEP: Potrjeno je bilo izobraževanje direktorice v tujini. 

 
Direktorica je predstavila potek selitve blejske knjižnice. Žal se je pri montaži RFID vrat na 

vhodu zgodila nezgoda s prevrtano cevjo talnega ogrevanja, tako je spustila voda. Gradivo 

bomo vseeno preselili v večnamensko dvorano v pritličju in po sanaciji začeli seliti gradivo v 

nove prostore. Občina nas je obvestila, da se do 30. aprila moramo izseliti za novega 

uporabnika. Novinarska konferenca bo 7. 3. odpadla. 

Predstavila je aktivnosti pri odpravi napak v radovljiški knjižnici. 28. 2. je bil na to temo 

sestanek. Glikol še vedno pušča in v kleti ter sejni sobi zamaka. V 1. nadstropju je tudi 

pegasta luč. Verjetno je tudi tam zamakalo. Pri električnem stikalu se nekaj ne da več 

izklopiti. Zapisnik sestanka nam bo še posredovala.  

Matjaž Geršič je direktorico vprašal, če je iz opravljenih letnih razgovorov izluščila koristi. 

Dejala je, da se je bilo zanimivo pogovarjati in smo bili vsi zelo vljudni. Pri tem je zaključila. 

Ker je bila Božena Kolman Finžgar kot direktorica zadnjič prisotna na seji sveta, se ji je 

Sergej Učakar zahvalil za opravljeno delo. Direktorica se je vsem zahvalila.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seja je bila zaključena ob 2054. 
 

Zapisal: Damjan Mulej 

Sejo je vodila:  

Silva Kos 
predsednica knjižničnega sveta 

 
 
 

Priloge: 
- Pril. 1: Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje od 1. 1. 

2021 do 31. 12. 2021 

- Pril. 2: Zaključni račun za leto 2021 

- Pril. 3: Plan za leto 2022 

- Pril. 4: Redna delovna uspešnost direktorice za leto 2021 













































































































































































































































































































 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. stran

Stran 1



2. stran

Stran 2


