
 

ZAPISNIK 10. SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA  

četrtek, 26. maja 2022, ob 18. 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 

 

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

 

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

zvočnim snemanjem seje. Vsi so bili brez zadržkov. 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

Predsednica je predlagala naslednji dnevni red, ki smo ga prejeli z vabilom na sejo 21. 5. 2022: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
3. Imenovanje direktorja knjižnice 
4. Razno 

 

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

 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
Na zapisnik 9. seje ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: Zapisnik 9. seje Knjižničnega sveta je soglasno sprejet. 

 

3. Imenovanje direktorja knjižnice 

Silva Kos je predstavila časovnico postopka, in sicer je 2. 2. 2022 Božena Kolman Finžgar 

oddala sporazumno prekinitev delovnega razmerja zaradi upokojitve. 7., 8. in 9. seja 

Knjižničnega sveta pa je potekala na temo imenovanja novega direktorja. Ustanoviteljice 

zavoda in občinski sveti so dali pozitivno mnenje k predlaganem kandidatu Marku Zupancu, in 

sicer: 22. 3. Občina Bled, 5. 4. Svet ustanoviteljic, 13. 4. Občina Gorje, 22. 4. strokovni delavci 

knjižnice, 22. 4. Občina Bohinj, 25. 5. Občina Radovljica (pril.1-6). 
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Nato smo glasovali o kandidatu za direktorja knjižnice Marka Zupanca. 9 članov se je s 

predlaganim kandidatom strinjalo, eden je bil vzdržan. Kandidat je dobil 90,5 % glasov. 

 

SKLEP: Knjižnični svet potrjuje Marka Zupanca za direktorja Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica za mandatno obdobje petih let. 

 

5. Razno 

Direktorica je najprej poročala o novoodprti blejski knjižnici, ki je začela obratovati kasneje 

kot je bilo načrtovano. Glavni vzrok za to je Arnesov internet, do katerega še ni dostopa. 

Trenutno je v uporabi mobilni internet, ki omogoča zgolj to, da lahko obratuje izposoja 

knjižničnega gradiva. Povedala je, da sta si z Damjanom Mulejem 25. 5. 2022 ogledala stanje 

knjižnice in popisala manjkajočo opremo, oznake in gradbene napake. Damjan bo v času 

odsotnosti direktorice prevzel spremljanje odprave pomanjkljivosti v blejski knjižnici. 

Direktorica je predstavila stanje v blejski knjižnici na dan 26. 5. 2022 (pril. 7).   

Nato je poročala še o gradbenih težavah v radovljiški knjižnici. Razdelila je fotografije novih 

mest zamakanj in puščanja glikola. Klimatska naprava po preklopu iz zimskega v poletni 

režim ni delovala. Ugotovljeno je bilo, da je iz sistema odteklo 120 l glikola v knjižničnem in 

40 l v kavarniškem delu. Podobno se je zgodilo že v lanskem letu. Glikol so serviserji nalili v 

sistem. Trenutno hlajenje obratuje, a ni bilo ugotovljeno, kje vse glikol pušča. Zato se izpad 

hlajenja v prihodnosti lahko spet pričakuje. Direktorica je ne glede na to, da je garancija 

potekla, o tem obvestila Javno razsvetljavo in zahtevala, da izda naročilnico serviserju klim 

Astech-u, saj sistem ni nikoli 100 % deloval. Trenutno so mesta zamakanja v 3. nadstropju v 

avli in na požarnih stopnicah, v vogalu sejne sobe, v 2. nadstropju proti Vurnikovem trgu in 

Ambientu, v kleti v moškem WC-ju. Na zunanjem zidu se je stanje poslabšalo. Vsa opažanja 

po e-pošti direktorica pošilja nadzorniku, Občini, izvajalcu. Sergej Učakar je vprašal, kaj na 

vse to pravi Občina Radovljica. Direktorica mu je odgovorila, da je ta naročila pregled pri 

Zavodu za gradbeništvo, ki ni ugotovil nič pametnega. Poleg puščanja glikola in mest 

zamakanja, bo direktorica pred odhodom pripravila še zapisnik preostalih pomanjkljivosti na 

določen dan. 

Povedala je še, da se trenutno renovira Knjižnica Kropa, in sicer iz lastnih sredstev. V jeseni, 

od 3. 10. bo potekala renovacija Knjižnice Lesce, in sicer iz sredstev, ki so bila prenesena iz 

leta 2021 in opreme stare blejske knjižnice. Za pridobitev predračunov in dogovore z obrtniki 

je zadolžila Katarino Perger. Treba bo preveriti cene, saj se vse draži. Iz KS Lesce je že dobila 
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obvestilo, da verjeno ne bodo pred renovacijo mogli zamenjati oken. G. Geršič bo na seji 

krajevne skupnosti zadevo dal na dnevni red.  

Glede selitve Knjižnice Stara Fužina v TNP se ne ve nič novega. 

G. Geršič je vprašal, če imamo v knjižnici redke tiske, ki so zavarovani. Direktorica je 

odgovorila, da ne. Najbolje dragocene imamo shranjene v vitrini pod ključem. Domoznansko 

gradivo hranimo v kleti v domoznanski sobi, ki je zaklenjena. 

G. Geršič je predlagal, da se odgovorne zaposlene pri selitvi blejske knjižnice nagradi. Zdi se 

mu, da je bil postopek selitve zelo dobro izpeljan, zato predlaga, da se jih nagradi z 

nadobsegom dela (20 %). Direktorica je odgovorila, da te prakse ni bilo in, da so pomagali 

tudi iz ostalih enot, ostali pa so morali delati vse ostalo. Silva Kos je dodala, da se ji to zdi 

lepa gesta in se s predlogom g. Geršiča strinja. Direktorica je dejala, da na to ni pomislila, a 

bo o tem predlogu premislila. G. Geršič je predlagal, da računovodkinja naredi finančni 

izračun in o tem odločamo na naslednji seji. Direktorica se je s predlaganim strinjala.  

G. Geršič se je direktorici z izbranimi besedami v imenu Knjižničnega sveta zahvalil za 

dolgoletno delo v knjižnici in ji izročil šopek. 

Zora Završnik je opozorila, da je v mnenju Občine Bohinj napačno zapisano ime kandidata za 

direktorja.  

Vprašala je še, kdaj bodo iz stavbe stare knjižnice odstranili table knjižnice. Direktorica je 

povedala, da so jih ravno danes (26. 5.) in dokončno izpraznili prostore. Prostori so bili z 

majem predani Zavodu za kulturo Bled.  

 
Seja je bila zaključena ob 1855. 
 

Zapisal: Damjan Mulej 

Sejo je vodila:  

Silva Kos 
predsednica knjižničnega sveta 

 
 
 

Priloge: 
- Pril. 1: mnenje Občina Bled 

- Pril. 2: soglasje Svet ustanoviteljic 

- Pril. 3: mnenje Občina Gorje 

- Pril. 4: mnenje Občina Bohinj 

- Pril. 5: mnenje strokovni delavci Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
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- Pril. 6: mnenje Občina Radovljica 

- Pril. 7: Poročilo o napakah blejske knjižnice 

















 

 

 

 

  

 

Nova blejska knjižnica: nedokončana dela, pomanjkljivosti in napake – stanje na dan 26.5.2022: 

 
internet:  

o zaenkrat je začasen,  
 posledično:  

 izvajamo lahko samo izposojo in vračilo gradiva, 
 ni dostopen za uporabnike, 
 ne omogoča priklopa telefonov (tudi tu je urejena samo začasna 

rešitev, toliko, da je knjižnica dostopna, 
 ne  omogoča priklopa knjigomata v sami knjižnici , niti vračalnika v 

pritličju in s tem vračila gradiva 24/7, 
 zaposleni nimajo dostopa do različnih datotek, ki so shranjene na 

serverjih v radovljiški knjižnici in delovnih kartonov, 
 ni brezžične povezave (je samo za zaposlene), 
 vse navedeno je potrebno realizirati po priklopu interneta; 
 

 pohištvo: 

 nedokončano: 
o manjkajo oznake (tablice za stranice regalov in za na police) dve in nekaj napisov 

za nad regale in za na police, 
o manjka še usmerjevalna tabla na stebru pri pultu in določeni napisi v knjižnici: za 

zaposlene, letna terasa, Blejski knjižni zakladi, knjigomat ... (pri popisu opreme so 
iz Gonzage dejali, da morajo preveriti pri projektantu, kako je z vizualnimi 
komunikacijami - brez dvoma pa objekt ni zadovoljivo označen, npr. dvigalo, 
nadstropja v dvigalu, slabo se vidijo odpiralni časi na steklu ...); obvezno je 
knjižnico treba dodati med blejske usmerjevalne table; 

o ni dokončana postavitev za razstave: predvidene posebne plošče, kamor bi lahko 
pritrjevali otroške risbice ... začasna rešitev s kapa ploščami (dodatni stroški zaradi 
napačnega projektiranja in neodzivnosti projektanta); 

o manjka del pohištva:  
 2 otroški mizici, 
 3 x nosilec za računalnik za pultom, 
 drog za obešanje v omari v kuhinji, 
 vozički za stole za zunanjo uporabo: dobavljeni vsi, a 2 nista ustreznih 

dimenzij in ju je treba nadomestiti, 
 rozete na pultu in mizah ob oknih, 
 cokel pri omarah v kuhinji; 

 napake:  
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 3 visoke vitrine: niso na kolesih, težava z vklopom in izklopom osvetlitve 
(srednja je ves čas osvetljena, ker vtičnica fizično ni dostopna) - kolesa bi 
vklop in izklop rešila,  v nasprotnem primeru je treba to rešiti s stikali pri 
pultu; 

 pult: poškodbe, 
 ostri = nevarni robovi, zlasti za otroke, pri računalniku za iskanje gradiva, 
 mize v čitalnici se gugajo; 

 

 gradbeni del: 

 WC- popackana stena, zdaj tudi razpoke, 
 stik kamen – parket pred pultom, 
  zamenjava krivih vrat  - stena pri otroškem oddelku …), 
 zračnik tolče (razstavni prostor na odraslem oddelku), 
 luknje v parketu, 
 deske na terasi – pokajo, pojavljajo se šage in so lahko vzrok padcev, 
 pokvarjeni tendi na terasi (se zatikata), 
 ptičji iztrebki na terasi= gnezdenje ptic – oteženo branje na terasi, dodatni stroški 

čiščenja pohištva in blazin, 
 senčilo v študijski sobi 1 se ne spusti do konca, 
 spoji (vogali) na ograji terase so odstopili, 
 priklop TV – še ni, 
 študijske sobe: manjkajo čipke na steklenih stenah do višine cca 1.20m; 

 

 ostalo: 

o ni oznak za slepe in slabovidne (jih ni v projektu) – zakonske določbe, 
o ni izvlečka iz požarnega reda oz. sploh  ni nobene dokumentacije. 

 

 

Božena Kolman Finžgar 

Damjan Mulej 

 

 


