
 

ZAPISNIK 11. SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA  

KNJIŽNICE A. T. LINHARTA RADOVLJICA  

četrtek, 22. decembra 2022, ob 18. uri 

 

Prisotni člani knjižničnega sveta: Matjaž Geršič (preko videopovezave), Ivana Varl, Špela 
Jakopič, Urška Repinc, Silva Kos, Damjan Mulej 
 

Ostali prisotni: Marko Zupanc 

 

Odsotni: Zorica Završnik Črnologar, Nina Arh, Katarina Jakopič Branc, Sergej Učakar 

 

 

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

zvočnim snemanjem seje. Vsi so bili brez zadržkov. Predstavila je novega direktorja Marka 

Zupanca, ki je bil prisoten na seji.  

 

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda. 

Prisotnih je bilo 6 od 10 članov. Sklepčnost je bila 71,7%. Seja je bila hibridna, saj je en član 

sodeloval preko videopovezave. Predsednica je predlagala naslednji dnevni red, ki smo ga vsi 

člani sveta prejeli po e-pošti 15. decembra 2022: 

 

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

3. Sprememba Poslovnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

Radovljice za leto 2023. 

4. Realizacija poslovanja v letu 2022 (informacija). 

5. Plan za leto 2023 (informacija). 

6. Informacija o novi knjižnici na Bledu in Stari Fužini ter gradbenih reklamacijah v 

radovljiški knjižnici 

7. Razno. 

 

SKLEP 1: Svet je sklepčen. 

SKLEP 2: Vsi prisotni člani se soglasno strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 

 



 

 

2. Pregled zapisnika prejšnje seje. 

Na zapisnik 10. seje ni bilo pripomb. 

Predsednica je opozorila, da nam iz prejšnje seje ostaja nerealiziran predlog Matjaža Geršiča, 

da se nagradi blejske zaposlene za dobro organizacijo in izvedbo selitve knjižnice v nove 

prostore. Dejala je, da bi za višino izplačila zneska in ostale nejasnosti morala vprašati 

računovodkinjo, ki pa je žal huje zbolela. Novih računovodkinj v dani situaciji ni želela 

obremenjevati še s tem, zato je predlagala, da se zadevo preloži. Vsi prisotni smo se s tem 

strinjali. 

 

SKLEP 1: Zapisnik 10. seje Knjižničnega sveta je soglasno sprejet. 

SKLEP 2: Izplačilo nagrade za selitev knjižnice na Bledu zaposlenim na Bledu se preloži 

v naslednje leto.  

 

3. Sprememba Poslovnika o delu Knjižničnega sveta javnega zavoda Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica. 

Silva Kos se je zahvalila g. Geršiču za poslane pripombe in predloge sprememb poslovnika. 

Predstavila je, da smo zaposleni 24. novembra 2022 imeli sestanek na to temo in sprejeli sklepe 

sprememb. 15. decembra 2022 je bil kolegij vodij enot z direktorjem, kjer so sprejeli predloge 

poletnih delovnih časov. S strani zaposlenih v Radovljici je bilo nekaj pripomb na predlagan 

delovni čas v radovljiški knjižnici, zato je bil 22. 12. 2022 še sestanek zaposlenih v knjižnici. 

Sprejeli smo, da radovljiškega poletnega časa odprtosti trenutno ne spreminjamo, ampak nov 

predlog ponudimo knjižničnemu svetu za naslednjo sejo v marcu 2023. 

Povedala je še, da smo ugotovili nekaj pravopisnih in oblikovnih napak. Zaradi vrinjenih členov 

se bo spremenilo tudi njihovo številčenje. Poenotili bi tudi nekaj izrazov. G. Geršič je opozoril, 

da se v poslovniku pojavljajo različni izrazi, npr. delavec knjižnice, pooblaščeni delavec 

knjižnice, fotokopiranje in preslikavanje. Predlagala je, da za vse to sprejmemo sklep, ki smo 

ga soglasno prejeli. 

 

SKLEP: V vseh členih poslovnika se popravi slovnične, oblikovne napake in spremembe 

številčenja. Poenoti se izraze fotokopiranje in preslikavanje ter pooblaščeni knjižničar in 

delavec knjižnice. 

 

Soglasno smo potrdili spremembo prve alineje 10. člena, in sicer od obiskovalcev ne 

zahtevamo več, da pri pultu odlagajo morebitno prtljago. 



 

 

 

SKLEP: Prva alineja 10. člena Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica za leto 2023 se glasi: »Primerno vedenje v prostorih knjižnice 

Uporabniki in člani naj bodo strpni do drugih obiskovalcev in do knjižničarjev ter se 

primerno vedejo (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red 

in tišino v čitalnici ter so primerno oblečeni). Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati 

na način, ki moti druge uporabnike in zaposlene. Domačih živali ni dovoljeno voditi v 

knjižnico, razen ko gre za opremljene vodniške pse. Prav tako ni dovoljeno v knjižnico 

nositi hrane in pijače, kaditi ter vstopati v delovna območja zaposlenih. Uporabniki in člani 

se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa. Uporabniki in člani se ob 

vsakem obisku javijo pri izposojevalnem pultu.« 

 

Soglasno smo se strinjali tudi s spremembo 13. člena. V zadnji alineji smo za izposojo dodali 

tudi audio knjige. Dodatno se uredi tudi spletni vpis. 

 

SKLEP: 13. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Član knjižnice lahko postane vsak(-a): 

• državljan Republike Slovenije, ki ob vpisu predloži veljavni osebni dokument 

in podpiše pristopno izjavo; 

• nerezident, ki ob vpisu predloži veljavni osebni dokument in podpiše 

pristopno izjavo; 

• ki s podpisom pristopne izjave potrdi, da želi postati član knjižnice in da se bo 

ravnal po njenem poslovniku. S tem prevzame vso odgovornost za 

izpolnjevanje določil poslovnika. Za mladoletne izjavo podpišejo starši 

oziroma skrbniki; 

• pravna oseba, ki pooblasti nekoga izmed svojih zaposlenih, da z izkaznico na 

ime pravne osebe uporablja storitve knjižnice. Za gradivo in ostale terjatve je 

odgovorna pooblaščena oseba; 

• ki plača članarino, določeno v ceniku za tekoče leto; 

• državljan RS in tujec izključno za storitev izposoje e-gradiva preko spletnega 

portala Biblos in audio knjig preko spletnega portala Audibook. Postopek 

preverjanja identitete in plačila članarine za to storitev se izvaja skladno s 

tehničnimi možnostmi in navodili na spletni strani knjižnice. 

 



 

 

Fizična oseba se lahko v knjižnico vpiše osebno v prostorih knjižnice ali s spletnim vpisom 

preko spletne strani knjižnice. Ob prvem obisku knjižnice se izkaže z osebnim dokumentom 

in izpolni pristopno izjavo. Pravna oseba se v knjižnico vpiše izključno osebno v prostorih 

knjižnice. 

 

Zaradi točnosti podatkov je ob vpisu treba pokazati veljaven osebni dokument (osebno 

izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).« 

 

Soglasno smo se strinjali, da se za 14. člen doda novega, ki definira častne člane knjižnice. 

 

SKLEP: Novi 15. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Naziv častnega člana dodeli direktor.  

Častno članstvo se lahko podeli upokojencem, ki so pred upokojitvijo delali v Knjižnici A. 

T. Linharta, in drugim osebam, ki so bistveno prispevale k dejavnosti, razvoju in podobi 

knjižnice.  

Osebne podatke častnih članov se hrani ves čas trajanja takega članstva. Če oseba zahteva 

izločitev iz častnega članstva, se njeni podatki hranijo pod pogoji, ki veljajo za ostale člane 

knjižnice. S prenehanjem častnega članstva člana prenehajo tudi privilegiji, ki jih častno 

članstvo prinaša.« 

 

Sprejet je bil tudi predlog, da se v 24. členu črta odstavek, da je treba članom, ki se vpišejo le 

za izposojo e-knjig, poslati izkaznico po e-pošti v PDF obliki. 

 

SKLEP: 24. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Člani si gradivo izposojajo samo ob predložitvi izkaznice, 

ki jo dobijo ob vpisu, ali izkaznice na aplikaciji mCOBISS. Strošek za nadomestilo 

izgubljene izkaznice krije član sam. O izgubljenem gradivu ali izkaznici mora član takoj 

obvestiti knjižnico.  

Spremembo osebnih podatkov (imena in priimka, naslova, zaposlitve, e-naslova, telefona 

ipd.) mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice. 

Z izkaznico si sme gradivo izposojati le njen lastnik. Članska izkaznica je neprenosljiva in 

jo sme uporabljati samo član, na čigar ime je izdana. Za njeno zlorabo je materialno in 

kazensko odgovoren. Za nepolnoletne osebe v tem primeru odgovarjajo njihovi starši ali 

skrbniki. 



 

 

Zaradi preverjanja identitete imetnika članske izkaznice sme delavec knjižnice pred izdajo 

knjižničnega gradiva zahtevati od imetnika članske izkaznice tudi osebni dokument s 

fotografijo.« 

 

Soglasno smo potrdili tudi spremembo 27. člena, in sicer glede izposoje v primeru 

neporavnanih obveznosti. 

 

SKLEP: 27. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Izposoja se vse knjižnično gradivo razen: priročne 

zbirke, posebej označenega domoznanskega gradiva in dragocenejših naslovov. 

Član, ki ima do knjižnice neporavnane obveznosti v višini več kot 20,00 EUR ali je v zamudi 

s plačilom finančnih obveznosti za več kot 365 dni ali mu je bilo poslano obvestilo o 

nevrnjenem gradivu, si ne more izposojati gradiva in uporabljati ostalih storitev knjižnice. 

Član je dolžan poravnati oziroma izpolniti vse svoje finančne in druge obveznosti. 

Izposojnine ni.« 

 

Sprejet je bil tudi predlog pri izposojevalnih rokih, in sicer se lahko za 7 dni izposojajo 

netekoče številke serijskih publikacij. Za 21 dni se lahko izposojajo CD-ji in DVD-ji. Briše se 

alineja o Zakladih narave, ki so bili iztrošeni in zato odpisani. 

 

SKLEP: Nov odstavek 30. člena o izposojevalnih rokih Pravilnika o splošnih pogojih 

poslovanja Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2023 se glasi: »Izposojevalni roki: 

• 21 dni za knjižno gradivo, zvočne knjige in zvočne kasete (največ dvakratno 

podaljšanje roka), 

• 7 dni za netekoče številke serijskih publikacij (največ enkratno podaljšanje), 

• 21 dni za nosilce zvoka ali slike, CD-ROM-e, DVD-je; (največ dvakratno 

podaljšanje roka), 

• 21 dni za pravljični kovček (se ne podaljšuje), 

• 21 dni za medijske komplete (največ dvakratno podaljšanje), 

• 14 dni za elektronske knjige (Biblos) (se ne podaljšuje), 

• 14 dni za zvočne knjige (Audibook) (se ne podaljšuje). 

 

Posledično se zaradi zgornjih sprememb spremeni zadnji odstavek novega 31. člena. 

 



 

 

SKLEP: Zadnji odstavek 31. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. 

T. Linharta Radovljica za leto 2023 se glasi: »Podaljševanje in rezervacija gradiva nista 

mogoča, kadar je gradivo rezervirano ali ima uporabnik neporavnane terjatve. Podaljševati 

ni mogoče pravljičnega kovčka. Izjemno podaljšanje (drugič pri medijskih kompletih in 

netekočih številkah serijskih publikacij ter tretjič pri ostalem gradivu) se plača po ceniku.« 

 

Sprejeli smo tudi, da se v 33. člen med načine obveščanje doda še potisno obvestilo. 

 

SKLEP: 33. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Člani lahko gradivo, ki trenutno ni razpoložljivo, 

rezervirajo. Rezervirano gradivo čaka na člana 3 delovne dni. Člani, ki so rezervirali 

gradivo, so o prispetju gradiva praviloma obveščeni po telefonu, elektronski pošti, z SMS 

sporočilom, potisnim obvestilom, lahko pa tudi z dopisnico ali na drug obojestransko 

dogovorjen način. Način obveščanja si uporabnik lahko nastavi tudi sam v spletni storitvi 

Moja knjižnica. Višina stroškov obvestila je določena s cenikom knjižnice ali izbranega 

operaterja.  

Razpoložljivo gradivo, ki ga članu po predhodnem naročilu samo pripravimo, mora član 

prevzeti najpozneje naslednji delovni dan. Če član rezerviranega ali pripravljenega gradiva 

ne prevzame v dogovorjenem roku, se neprevzeto gradivo zaračuna po ceniku. 

Prednost pri rezervaciji ima uporabnik, ki gradivo rezervira prvi.« 

 

V 35. členu, ki govori o vračilu gradiva, smo sprejeli sklep, da morajo člani vrniti (namesto 

lahko vrnejo) gradivo v tisto enoto knjižnice, v kateri so si ga izposodili. 

 

SKLEP: 35. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Člani morajo vrniti gradivo v tisto enoto knjižnice, v 

kateri so si ga izposodili.« 

 

Glede na to, da Zakladov narave ni več, se v prvem odstavku 36. člena na koncu briše 

besedna zveza Zakladi narave. 

 

SKLEP: Prvi odstavek 36. člena Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. 

T. Linharta Radovljica za leto 2023 se glasi: »Po preteku izposojevalnega roka se članu 

zaračunava zamudnina za vsako posamično enoto gradiva na dan (tudi nedelje in druge 



 

 

nedelovne dni). To velja tudi za gradivo, izposojeno preko medknjižnične izposoje. V 

pravljičnem kovčku se upošteva dejansko število enot gradiva. Enako velja za gradivo v 

medijskem kompletu.« 

 

Soglasno smo sprejeli tudi predlog, da se doda člen, ki definira prodajo gradiva. 

 

SKLEP: 43. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se glasi: »Prodaja gradiva 

Knjižnica ima pravico prodajati gradivo: 

- ki je bilo izločeno in odpisano iz zbirke, 

- podarjeno gradivo, ki ni bilo uvrščeno v zbirko, 

- ki ga je prejela v okviru posebnih projektov in ni bilo porabljeno za projekt, če s 

tem soglaša nosilec projekta. 

 

Cene gradiva v antikvarni prodaji so določene v skladu s Sklepom o antikvarni prodaji 

knjižničnega gradiva Knjižnice A. T. Linharta.  

 

Knjižnica lahko prodaja publikacije, predmete in ostale promocijske materiale, ki jih izdaja 

in pripravlja sama ali ima za prodajo dovoljenje pristojnega subjekta.« 

 

Zaradi spremembe lokacije knjižnice na Bledu in v Stari Fužini, se v urnikih spremenijo 

naslovi obeh knjižnic. Pri Stari Fužin se dopiše še opomba pri telefonski številki. 

 

SKLEP: V urnikih Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice A. T. Linharta 

Radovljica za leto 2023 se naslov za Knjižnico Blaža Kumerdeja glasi: Ulica Jule Vovk 

Molnar 2 in za Knjižnico Stara Fužina, Stara Fužina 38. Pri telefonski številki se dopiše: 

»V času obratovanja Knjižnice Bohinjska Bistrica«. 

 

Soglasno smo sprejeli tudi spremembi poletnega delovnega časa za knjižnici v Lescah in na 

Bledu.  

 

SKLEP:  

Poletni delovni čas Knjižnice Lesce je: 

sreda od 14. do 19. ure 



 

 

petek od 9. do 14. ure 

 

Poletni delovni čas Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled je: 

ponedeljek in četrtek od 10. do 19. ure 

torek, sreda in petek od 8. do 14. ure 

sobota od 8. do 12. ure 

 

Soglasno smo se pri ceniku strinjali, da se za knjižnice v Begunjah in v Kropi plača polna 

članarina in ne več mala. Pod alinejo »č« se članarini za izposojo preko Biblosa doda še 

Audiobook. Ivana Varl je predlagala, da se članarina dvigne na 20 €. S tem se je strinjal tudi 

Matjaž Geršič in nato vsi ostali svetniki. Dvig članarine smo opravičili z dvigom povprečne 

cene knjige. Posledično se dvigne tudi mala članarina na 15 € in članarina za pravne osebe na 

20 €. 

 

SKLEP: Cenik članarin za leto 2023 se glasi: 

»1. Članarina 

     a) Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica, Gorje, Lesce, Begunje, Kropa 20,00 € 

     b) Brezje, Srednja vas, Stara Fužina       15,00 € 

     c) člana do 18. leta starosti, brezposelni      brezplačna 

     č) članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos in audio knjig 

preko spletnega portala Audibook           5,00 € 

     d) članarina za pravne osebe         20,00 € 

  

Članarina se lahko poravna tudi z darilnim bonom Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

Radovljica.  

Ob predložitvi ustreznega potrdila imajo invalidi pravico do uveljavitve popusta v višini 

25 % cene.« 

 

Sprejeli smo tudi sklep, da se iz cenika črta etui za izkaznice, saj ga ne prodajamo več. 

 

Na predlog g. Geršiča se popravi tudi 12. člen Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice. 

 



 

 

SKLEP: 12. člen Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice se glasi: »Obratovalni čas 

knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in izvaja storitve za uporabnike. Določen je v letnem 

delovnem načrtu knjižnice, ki ga potrdijo ustanovitelji.« 

 

4. Realizacija poslovanja v letu 2022 (informacija). 

Direktor je povedal, da imamo zadeve vpeljane iz preteklosti in njegova zaveza je bila, da do 

konca leta večjih sprememb ne bo, zato poslovanje knjižnice navzven poteka v smeri kot prej. 

Z vidika finančnega poslovanja so bile narejene določene korekcije zaradi nihanja virov 

sredstev (selitve), a je bil realiziran ves naš program. 

Izpostavil je, da je kmalu po njegovem prihodu v oktobru nastalo posebno stanje z 12 

obolelimi in odsotnimi zaradi COVID-a 19, nato je hudo zbolela še računovodkinja Eti Kuhar, 

ki je še vedno v bolniškem staležu. Zato od oktobra dalje računi niso bili plačani in podjetja 

so nam že začela pošiljati opozorila o neplačanih obveznostih. Ko je izvedel, da bo 

računovodkinja dalj časa odsotna, je takoj začel iskati rešitve. Primerno računovodjo za delo v 

knjižnici je težko najti. Edino rešitev je našel v dveh računovodkinjah, ena nam obračunava 

plače, druga plačuje račune na daljavo, nekaj dela opravimo zaposleni sami, predvsem Silva 

Kos in Katja Bevk, nekaj tudi sam direktor. Večino pooblastil dostopov do določenih 

segmentov je imela zgolj Eti Kuhar, zato je nekaj časa trajalo, da smo vzpostavili nov 

računovodski sistem. Bilo je tudi nekaj negotovosti z vidika trošenja sredstev iz različnih 

postavk vseh štirih občin, saj nekaj časa v to ni bilo vpogleda. Razpisano je bilo delovno 

mesto poslovne sekretarke. Izbrana je bila gospa iz Stare Fužine, ki se je pripravljena naučiti 

računovodstva v knjižnici. Direktor je na župane naslovil pismo in jih tudi osebno obiskal ter 

jim razložil situacijo, v kateri smo se znašli. Sprejeli so jo z razumevanjem. 

 

5. Plan za leto 2023 (informacija). 

Njegov angažma bo delo na kolektivu. Po analizi je ugotovil, da imamo zastarel Pravilnik o 

notranji organizaciji in sistematizaciji. Zdi se mu pomembno, da nekatere stvari postavimo na 

novo in ovrednotimo določene segmente dela. Več zaposlenih s 7. stopnjo izobrazbe dela za 

plačilo 5. stopnje. Delajo pa delo enakovredno tistim s 7. stopnjo izobrazbe. To se kmalu 

odraža z njihovim nezadovoljstvom, ni pravično in slej kot prej iščejo zaposlitev za plačilo 

njim primerne izobrazbe. Dejal je, da je njegov polni angažma usmerjen v vzpostavitev nove 

pravične sistemizacije. Zadevo je predstavil že tudi vsem štirim Občinam in zaposlenim na 

družbenih dejavnostih, ki so jo sprejeli zelo pozitivno. V naslednjem letu bo sistemizacijo 



 

 

uskladil s kolektivom, nato s knjižničnem svetom. Potrditi jo morajo tudi vsi občinski sveti. 

Pričakuje, da bo stopila v veljavo z letom 2024. 

Direktor je še povedal, da dela tudi na spremembi notranje organizacije. Največjo 

pomanjkljivost vidi v tem, da nimamo tajništva. Že pred odsotnostjo računovodkinje je 

apeliral na Občine, da zaposlimo tajnico. Podlaga za to je sprememba tega dokumenta. 

Razložil je, da je bil objavljen razpis za poslovnega sekretarja za določen čas (bolniška 

računovodkinje). Računa pa, da se bo ob vrnitvi Eti Kuhar, izbrano zaposlilo namesto v 

računovodstvo v tajništvo. Člani sveta smo opozorili, da smo o tej problematiki v preteklosti 

že razpravljali. G. Geršič je dejal, da na radovljiški Občini na njegov apel na to temo ni bilo 

odziva. Veseli ga, da je direktor odprl to temo.  

Kar se tiče organizacije, je s kolektivom prevetril poslovanje in vzpostavlja odgovorne za 

določene segmente poslovanja, manjše skupine oz. komisije za določeno vsebinsko temo. 

Trenutno se dobiva zgolj z vodji enot Radovljice, Bleda in Bohinjske Bistrice, nato se bo še z 

tistimi, ki bodo odgovorni za določene vsebine, npr. izposoja, bibliopedagoške ure …  

V planu ima tudi namestitev paketomatov, ki bodo omogočali 24-urni prevzem knjižničnega 

gradiva. To mu je drugotnega pomena, prednost polaga na notranjo organizacijo in 

sistemizacijo. 

Najbolj ga skrbi, če bodo spremembe potrdili vsi župani, saj bodo vplivale na povečanje 

finančnih sredstev. Zaposleni na družbenih dejavnostih Občin so jih ustno sprejeli z 

odobravanjem. Nad odzivom je bil pozitivno presenečen. Povedal je, da sistemizacijo ureja 

preko pravne službe, ki skrbi za knjižnično mrežo v Sloveniji.  

 

6. Informacija o novi knjižnici na Bledu in Stari Fužini ter gradbenih reklamacijah v 

radovljiški knjižnici 

Silva Kos je predstavila, da smo v letošnjem letu preselili knjižnici na Bledu in v Stari Fužini 

v nove prostore, temeljito pa se je prenovila tudi knjižnica v Lescah. 

Direktor je vesel, da smo dobili namenske prostore, ki nam ponujajo nove možnosti za nove 

dejavnosti. Predvsem na Bledu delujemo v stavbi, ki je medgeneracijsko obarvana.  

Dejal je, da je pri prenovi leške knjižnice največje breme nosila Katarina Perger z Majdo 

Ribnikar. Za prenovo je bila zelo angažirana tudi Krajevna skupnost Lesce. Zelo je 

zadovoljen s prenovo, saj smo dane možnosti izrabili v največji možni meri.  

Matjaž Geršič je še povedal, da je leška krajevna skupnost uspela zagotoviti še sredstva za 

zamenjavo oken. V nasprotnem primeru bi jih menjali šele čez dve leti, kar bi bilo zelo 

neugodno. Vesel je, da je bila prenova uspešno izpeljana.  



 

 

Knjižnica Stara Fužina je nova v prostorih stavbe TNP in predstavlja nekakšen hibrid 

knjižnice, nov model. Enkrat na teden bo v njej prisoten knjižničar, ki bo knjige, 

inventarizirane v katalogu, tudi izposojal. Nekaj gradiva si bodo uporabniki izposojali 

neformalno kadar koli. To gradivo ni inventarizirano.  

Direktor je še povedal, da glikol v radovljiški knjižnici še vedno pušča. Po izvedenem 

preizkusu so ugotovili, da pušča na 61 mestih, dejansko v vsakem prostoru. Čas za garancijo 

je že potekel, zato izvajalec noče plačati niti pregleda.  

Damjan Mulej je povedal, da je blejska stavba MGC Vezenine Bled na srečo neprimerno 

bolje zgrajena kot stavba radovljiške knjižnice. Kljub temu odpravljamo nekaj manjših 

pomanjkljivosti, ki še niso bile odpravljene od otvoritve. V glavnem ostajajo gradbene 

napake, in sicer se zatikata tendi na terasi, spoje ograje na terasi je na vogalih treba zalepiti 

nazaj, revizijska odprtina v kuhinji ni zakrita. Ugotavljajo še težave s talnim gretjem za 

celotno stavbo, da bo delovalo optimalno. Vračalnik in knjigomat delujeta, težave so še z 

izposojo kompletov. Zaradi različne programske opreme v Radovljici in na Bledu se zadeve 

še urejajo. Omenil je, da stavba nima napisa za knjižnico. Tudi usmerjevalnih tabel zanjo na 

Bledu ni. Prav tako ni napisa za knjigomat in uporabniki zato ne morejo vedeti zanj. 

Projektant je sicer pristal, da bo ob vhodu pod napisom za medgeneracijski center še napis za 

knjižnico. Zaradi izredno majhnih črk na pločevini ima izdelovalec težave s pritrditvijo le-teh 

na fasado. Delovni časi na steklu niso vidni, zato bi jih bilo treba narediti vidne. Ivana Varl je 

dejala, da tudi napis na radovljiški stavbi ni viden in bi bilo treba urediti tudi tega. Vsi smo se 

s tem strinjali. Damjan je poudaril, da je treba vztrajati na vidnih napisih, saj moramo v 

knjižnico vabiti nove člane že s ceste. 

Dejal je še, da je stavba zaživela in je polna dejavnosti. Občutno se nam je povečal vpis novih 

članov in obisk. Soočamo se s problemom varnosti zaposlenih in tudi uporabnikov, saj je 

predvsem v popoldanskem času prepuščena sama sebi. Dobro sodelujemo s koordinatorico 

centra Hano Premrl in se s skupnimi močmi trudimo, da uredimo delovanje centra in hkrati 

tudi knjižnice. Knjižnica ima namreč v souporabi dvorano, ki je v pritličju, in računalnico, ki 

je v prvem nadstropju. Prireditve zahtevajo pripravo prostora in servis nastopajočim, zato tudi 

dodatnega delavca. Blejska knjižnica je bila to jesen še posebej kadrovsko podhranjena. En 

delavec je odšel v pokoj, ena delavka dela s skrajšanim delovnim časom, ena je dala odpoved, 

dve nista več najmlajši, več je bilo bolniških odsotnosti. Da je bila knjižnica lahko sploh 

odprta, smo večkrat improvizirali in delovali na prostovoljni bazi. Kljub temu je kolektiv 

povezan in je s kolegialnostjo prebrodil vse težave. Nekajkrat so nam pomagali tudi kolegi iz 

Radovljice, v veliko pomoč nam je tudi študentka. Damjan Mulej je dejal, da upa, da se 



 

 

zadeve glede števila zaposlenih in urejenosti urnika v blejski knjižnici z novim letom 

normalizirajo, saj se nam v nasprotnem primeru lahko zgodi nova Eti Kuhar. 

 

7. Razno 

Direktor Marko Zupanc je vsem voščil srečno v novem letu in vsem razdelil darila. Voščilu se 

je pridružil tudi g. Geršič.  

 
Seja je bila zaključena ob 1945. 
 

Zapisal: Damjan Mulej 

Sejo je vodila:  

Silva Kos 
predsednica knjižničnega sveta 

 
 
 

Priloge: 
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta 

Radovljica za leto 2023 



 

  

 

 

  



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
 



 

 



 

 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

 



 

 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

• 



 

 

 



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#OSNOVNE STORITVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#OSNOVNE STORITVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(osnovne storitve)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(osnovne storitve)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(vrste osnovnih storitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(vrste osnovnih storitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(pregled osnovnih storitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(pregled osnovnih storitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE


 

 

- 

- 

- 

- 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(uporabnik)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(uporabnik)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(član)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(član)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#BREZPLAČNE OSNOVNE STORITVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#BREZPLAČNE OSNOVNE STORITVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(izposoja, dostop in uporaba gradiva)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(izposoja, dostop in uporaba gradiva)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#7. člen


 

 

- 

- 

- 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#7. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#7. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#8. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#8. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(informiranje uporabnikov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(informiranje uporabnikov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#9. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#9. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(usposabljanje uporabnikov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(usposabljanje uporabnikov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#10. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#10. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(elektronska pošta)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(elektronska pošta)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#11. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#11. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(prireditve)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(prireditve)


 

 

- 

- 

- 

- 

- 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#OBRATOVALNI ČAS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#OBRATOVALNI ČAS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#12. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#12. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(obratovalni čas knjižnice)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(obratovalni čas knjižnice)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#13. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#13. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(minimalni obseg obratovalnega časa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(minimalni obseg obratovalnega časa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#14. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#14. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(urnik odprtosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(urnik odprtosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#NAČIN POSLOVANJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#NAČIN POSLOVANJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#15. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#15. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(pravilnik o splošnih pogojih poslovanja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(pravilnik o splošnih pogojih poslovanja)
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#16. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#16. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(pravila poslovanja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(pravila poslovanja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#PREHODNE DOLOČBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#PREHODNE DOLOČBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#17. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#17. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uskladitev izvajanja osnovnih storitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uskladitev izvajanja osnovnih storitev)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#18. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#18. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uskladitev pravilnika o poslovanju)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uskladitev pravilnika o poslovanju)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#19. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#19. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uskladitev obratovalnega časa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uskladitev obratovalnega časa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#KONČNA DOLOČBA


 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#KONČNA DOLOČBA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#KONČNA DOLOČBA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#20. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#20. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uveljavitev uredbe)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2003-01-1129/uredba-o-osnovnih-storitvah-knjiznic/#(rok za uveljavitev uredbe)


 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 


