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Zapisnik seje sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
 

četrtek, 19. 12. 2002, 18.30-20.30 
 
Navzoči: M. Avguštin, B. Kolman Finžgar, S. Kos, U. Repinc, J. Sinobad, F. Smolej,       
               V. Stare,  J. Šifrer, B. Vrečko 
Odsotni: J. Stražišar (opr.) 
 

G. Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda: 
1.  Pregled zapisnika prejšnje seje 
2.  Poslovnik za leto 2003 
3.  Plan za leto 2003 
4.  Poročilo o stanju  
5.  Razno 

 
1. Ravnateljica je prebrala zapisnik prejšnje seje, na katerega prisotni niso imeli pripomb. 
 
2. Poslovnik za leto 2003 verjetno ne bo veljal vse leto, saj bi moralo Ministrstvo za 
kulturo RS v skladu z novim Zakonom o knjižničarstvu do maja 2002 pripraviti uredbe in 
pravilnike, ki urejajo poslovanje knjižnic, pa tega ni storilo. Kljub neizpolnjevanju 
obveznosti s strani ministrstva so se člani Knjižničnega sveta odločili, da bodo v 
obstoječi poslovnik vključili dopolnila in spremembe poslovnika, ki so nujno potrebna za 
delovanje knjižnice. (Glej priloženi stari in novi poslovnik za dopolnila in spremembe, ki 

so označene posebej!) 
Predsednik Knjižničnega sveta ugotovi, da spremembe in dopolnila poslovnika izhajajo 
iz delovne prakse in temeljijo na delovnih izkušnjah. Predsednik je omenjene predloge 
dal na glasovanje in svet jih je soglasno sprejel. 
 
3. Cenik za leto 2003. Lani nismo spreminjali cen, zato bo letošnje povišanje občutnejše. 
(Glej priloženi stari in novi poslovnik za dopolnila in spremembe cenika, ki so označene 

posebej!) 

Knjižnični svet je predlog novega cenika soglasno sprejel. 
 
4. Plan za leto 2003. Glede nabave gradiva in opreme je za vse enote plan približno 
takšen kakor lani: čimveč knjig in računalnikov v okviru razpoložljivih sredstev.  
 

Radovljica: Glede zaposlenih v Radovljici načrtujemo novo zaposlitev: računalničarja.  
Glede investicij načrtujemo ureditev gradbene dokumentacije za prizidek k knjižnici in 
čimprejšnjo širitev v prostore KS Radovljica. Po ustnem zagotovilu občinske uprave naj 
bi se KS v letu 2003 preselila na drugo lokacijo.  
V Ljubnem bo začela delovati devetletna osnovna šola, zato se bo morala knjižnica 
izseliti iz prostorov v OŠ Ljubno. Obstajajo tri opcije za nove prostore knjižnice, krajani 
Ljubnega se ogrevajo za prizidek. 
 

Bohinjska Bistrica: Občina Bohinj ne pokriva nabavo knjižničnega gradiva v obsegu, 
kot ga je dolžna. Tudi za leto 2003 smo načrtovali nakup gradiva v dogovorjenem 
obsegu, vendar bomo videli v kolikšni meri bo Občina Bohinj letos izpolnila svoje 
obveznosti.  
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Stanje knjižnice v Srednji vasi je nevzdržno, zato smo že v lanskem planu predvideli 
obnovo ob sodelovanju Občine Bohinj in Ministrstva za kulturo RS. Ministrstvo je lani 
našo vlogo zavrnilo, zato smo investicijo v Srednji vasi letos ponovno uvrstili v plan.  
Na Občino Bohinj smo naslovili vlogo, da bi nam gmotno in kadrovsko omogočili, da bi 
bila knjižnica v Bohinjski Bistrici odprta en dan več, saj se v občini Bohinj izposodi manj 
knjig kot v Radovljici in na Bledu. Na odgovor še čakamo.  
 

Bled: Na Občino Bled že pet let naslavljamo vlogo za vsaj eno novo zaposlitev, a smo 
vedno naleteli na gluha ušesa. Doslej smo se reševali z javnimi deli in pomočjo znotraj 
kolektiva, vendar po novem zakonu javna dela ne bodo več možna, zato je na Bledu 
nujna najmanj ena nova zaposlitev.  
Glede investicij smo v plan dali odkup prostorov knjižnice v 1. nadstropju stavbe bivše 
Emone, saj novi lastniki celotno stavbo že dalj časa prodajajo. Občini Bled smo 
predlagali naj gre v odkup ob upoštevanju vplačane najemnine (najemnina postane del 
kupnine), vendar s strani občinske uprave nismo dobili nikakršnega odgovora.  
Na Občino Bled moramo po uredbi starega župana še vedno pošiljati fotokopije računov. 
Vsem prisotnim članom sveta se zdi to nevzdržno, še posebej ob dejstvu, da občinska 
uprava ni niti odgovorila na dopis Knjižničnega sveta z dne 28. 2. 2002. Člani 
Knjižničnega sveta so soglašali, da se da novemu županu še nekaj časa za prevzem 
poslov, potem pa se nanj ponovno naslovi dopis v zvezi z omenjeno zadevo. 
 
5. Razno. Ravnateljica je seznanila člane Knjižničnega svata s stanjem na Bledu. 
Podjetje Energoplan iz Ljubljane je kot novi lastnik poslovnega objekta nekdanje Emone 
hotelo povišati najemnino za prostore , ki jih ima v najemu Občina Bled za potrebe 
Knjižnice Blaža Kumerdeja. Pogajali so se neposredno z Občino Bled, ki je zahteve po 
povišanju najemnine zavrnila. Odvetnik podjetja Energoplan je poslal občini dopis, da je 
z neizpolnjevanjem zahteve po povišanju najemnine začelo teči odpovedno razmerje. 
Spor je trenutno v mirovanju, saj vsi čakajo, kako bo ukrepal novi župan. Kot je bilo že 
omenjeno v razpravi o planu za leto 2003, je knjižnica Občini Bled opredlagala, naj gre v 
odkup ob upoštevanju vplačane najemnine (najemnina postane del kupnine), vendar s 
strani občinske uprave doslej ni bilo nikakršnega odziva na omenjeni predlog.  
Občinske plane za leto 2003 bodo občine sprejemale januarja, ko se bodo konstituirali 
novi občinski sveti. Od Občine Radovljica smo dobili zagotovilo o plačevanju po 
dvanajstinah, medtem ko sta občini Bled in Bohinj neredni plačnici, ki sta lani zamujali s 
plačili kar tri mesece. Če ne bi imeli lastnega zaslužka iz dejavnosti (članarine, 
zamudnine), bi bili lani prve tri mesce brez plač. Podobno stanje pričakujemo letos, zato 
se bomo morali tudi v prvih treh mesecih leta 2003 zanesti predvsem na lastna sredstva. 
 
 
 
Zapisal: Jure Sinobad                                                                        Jože ŠIFRER 
                                                                                              Predsednik Knjižničnega sveta
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Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
Ponedeljek, 28. 2. 2005, 17.00–19.20. 

 
 

Navzoči: Maruša Avguštin, Božena Kolman Finžgar (direktorica), Silva Kos, Ana Marija Kovač,  
               Eti Kuhar (računovodkinja), Jure Sinobad, Vida Stare, Janez Stražišar, Jože Šifrer in  
               Barbara Vrečko. 
Odsotna: Urška Repinc. 
 
 
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2004. 
3. Zaključni račun 2004. 
4. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta  
    Radovljica. 
5. Inventura knjižničnega gradiva. 
6. Razno. 

 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. Člani Knjižničnega sveta so zapisnik prejšnje seje prejeli po 
pošti. Na omenjeni zapisnik sta bili dve pripombi. Gospod Jože Šifrer je imel vprašanje glede 
števila zaposlenih. Odgovorila mu je Božena Kolman Finžgar, ki je pojasnila, da bo podroben 
odgovor na to vprašanje dobil v okviru obravnave 4. točke dnevnega reda. Gospo Ano Marijo 
Kovač je zanimalo, zakaj je v zapisniku prejšnje seje zapisano “medbibliotečna izposoja” in ne 
“medknjižnična izposoja”, kar je jezikovno ustreznejše. Člani sveta (J. Šifrer, S. Kos, B. Kolman 
Finžgar) so pojasnili, da se termin “medbibliotečna” pogosteje uporablja v strokovnih krogih, 
čeprav je termin “medknjižnična” jezikovno ustreznejši.  

 
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2004. 
Knjižnica je s poslovanjem zadovoljna, kar potrjujejo podatki o izposoji, nabavi in obisku v 
knjižnici (priloga 1 – prejeli z gradivom za sejo). Direktorica Božena Kolman Finžgar je 
izpostavila podatek o izposoji, saj smo v letu 2004 prvič presegli mejo pol milijona (518.320) 
izposojenih enot gradiva (indeks izposoje 109 %). Vsak prebivalec območja, ki ga pokriva 
Knjižnica A. T. Linharta, si je v letu 2004 statistično izposodil 14,96 enote gradiva, vsaka enota 
gradiva pa je bila izposojena povprečno 3,4-krat. Prirast gradiva je v letu 2004 presegel 10.000 
enot, kar se ne zgodi vsako leto. Knjižnico je v letu 2004 obiskalo 194.217 obiskovalcev, kar je 
nekaj več kot v letu 2003. Imeli smo manj prireditev (manj je bilo bibliopedagoških ur), vendar 
je te prireditve obiskalo več ljudi kot leto poprej.  

V letu 2004 smo programsko in strojno podsodobili računalniško opremo v vseh enotah. 
Gospod J. Šifrer je vprašal, koliko imamo v teh enotah računalnikov. Direktorica mu je 
odgovorila, da jih je trenutno že več kot 40, hkrati pa je poročala tudi o prenovi in nakupih 
osnovnih sredstev v posameznih enotah. V Srednji vasi poteka prenova knjižnice po načrtih, za 
to enoto smo že kupili tudi fotokopirni stroj. Za Knjižnico B. Kumerdeja na Bledu smo nabavili 
samostoječo razstavno vitrino, saj doslej na Bledu zaradi nezadostne zaščite nismo imeli 
možnosti razstavljati domoznansko zanimivih eksponatov posameznih zbiralcev (npr. g. Poldeta 
Kolmana), poslej pa bo to mogoče.  

Direktorica je obvestila člane sveta, da smo v letu 2004 z donacijo trgovskega podjetja TUŠ 
dobili še dva računalnika za uporabnike, hkrati pa nam je po večletnem prepričevanju občin 
ustanoviteljic uspelo redno zaposliti tudi bibliotekarja-računalničarja. 
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3. Zaključni račun 2004. Rezultati finančnega poslovanja so razvidni iz priloge 2 (prejeli z 
gradivom za sejo). Računovodkinja je poročala, da je ostanek dohodka (ok. 2,5 milijona tolarjev) 
posledica neažurnega nakazovanja finančnih sredstev s strani občin ustanoviteljic. Za razliko od 
preteklih let je v letu 2004 od vseh ustanoviteljic Občina Radovljica najbolj zamujala z izplačili. 
Neizpolnjevanje finančnih obveznosti je tudi razlog, da v letu 2004 nismo izvedli načrtovane 
investicije v Radovljici (nova senčila in police). Omenjeno investicijo smo v obliki katkoročno 
odloženih stroškov prenesli v letošnje leto. Kratkoročno odložene stroške v višini 3.018.945 
tolarjev bomo porabili za nakup stojal za DVD-je, police, računalniške mizice in stole ter za 
mize in omare, 353.371 tolarjev pa za montažo senčil v matični knjižnici. 

Gospa Ana Marija Kovač je pripomnila, da se ji zdi 146 naslovov revij v knjižnici na Bledu 
dokaj visoka številka in vprašala, ali se to število kaj spreminja navzgor ali navzdol. Pripomnila 
je tudi, da se ji zdi izposoja periodike na dom na Bledu (ok. 33.000) precej visoka glede na 
Radovljico (ok. 19.000) in vprašala, zakaj je tako. Direktorica ji je odgovorila, da se število 
naslovov revij in časopisov po posameznih enotah v zadnjih letih ni bistveno spreminjalo, da pa 
je blejska knjižnica glede uporabe in izposoje periodike zelo specifična. Obisk časopisne 
čitalnice na Bledu je bil v preteklosti vseskozi večji kot v Radovljici, kar pripisujemo predvsem 
dejstvu, da je blejska čitalnica uporabnikom prostorsko prijaznejša od radovljiške.  

Gospa Ana Marija Kovač je vprašala, zakaj je indeks izposoje za leto 2004 v Knjižnici 
Bohinjska Bela kar 396 %. Direktorica je odgovorila, da se to dogaja zaradi specifičnosti 
knjižnice. Knjižnica se nahaja v vojašnici na Bohinjski Beli in jo uporabljajo predvsem vojaki, le 
tu in tam pa kakšen domačin iz vasi. Vojska je po novem poklicna, torej stalna, menjav generacij 
ni več, izposoja pa je odvisna tudi od prisotnosti vojakov v vojašnici oz. na terenu. 

Gospa Ana Marija Kovač je pripomnila, da so nekatere letnice pri letnem poročilu za enoto na 
Bledu napačne (2003 namesto 2004). Direktorica se ji je zahvalila za pripombo oz. popravek in 
zagotovila, da bomo napako popravili. 

Gospod Jože Šifrer je dal poročilo o poslovanju in zaključni račun Knjižnice A. T. Linharta na 
glasovanje in člani sveta so ju soglasno potrdili. Po sklepu Knjižničnega sveta in sprejetju 
poročila na sejah občinskih svetov oz. drugih pristojnih občinskih organov, bo knjižnica ostanek 
sredstev oz. lasten dohodek porabila za:  

• nakup knjižničnega gradiva; 
• nakup osnovnih sredstev in opreme; 
• posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 
• dokončanje širitve matične knjižnice na Gorenjski cesti 27 – širitev v obstoječe prostore 

v 1. in 2. nadstropju; 
• (so)financiranje projektov, ki jih je knjižnica prijavila na Ministrstvo za kulturo RS; 
• sodelovanje v mednarodnih projektih. 

 
4. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta 
Radovljica. Direktorica poroča o problemih glede sistemizacije delovnih mest v Knjižnici A. T. 
Linharta. Sistemizacijo sta potrdila kolektiv in Knjižnični svet, ne pa tudi Občina Radovljica, saj 
se župan Janko S. Stušek z njo ni strinjal. Župan je točko o naši sistemizaciji umaknil s seje 
Občinskega sveta in povabil ravnateljico na razgovor. Razgovora so se poleg župana udeležili: 
Božena Kolman Finžgar, Majda Odar in Jure Sinobad. Župan je zahteval novo sistemizacijo in 
predlagal skupaj 19 zaposlenih (sedaj 13), medtem ko ravnateljica ni odstopila od prvotne 
sistemizacije, ki predvideva 26 zaposlenih. Ker na občini ni prišlo do sporazuma, je sledil 
sestanek pri državni sekretarki Jelki Gazvoda na Ministrstvu za kulturo RS, ki so se ga udeležili 
še župan Stušek, Majda Odar in Božena Kolman Finžgar. Gospa Gazvoda se je postavila na stran 
župana in predlagala, da se sprejme usklajeni akt, ki ga bodo lahko realizirali v 3 do 4 letih, pri 
čemer bi vsako leto zaposlili enega ali dva nova delavca. Državna sekretarka je direktorici 
očitala, da je v radovljiški knjižnici zaposlenega preveč visoko izobraženega kadra. Direktorica 
je odgovorila, da v knjižnici poleg izposoje vsak opravlja še več drugih strokovnih zadolžitev in 
je zato taka izobrazbena struktura nujna. Sklep omenjenega sestanka je bil, da je treba 
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sistemizacijo pripraviti še enkrat, pri čemer je treba upoštevati pripombe gospe Gazvoda, vse tri 
občine ustanoviteljice pa bodo morale med seboj skleniti pogodbe o porabi.  

Direktorica je članom sveta predstavila nov pravilnik in organigram o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica  (priloga 3 – prejeli z gradivom 
za sejo), pri čemer je upoštevala pripombe Ministrstva za kulturo RS in Občine Radovljica. 
Število redno zaposlenih je zmanjšala s prvotno predlaganih 26 na 19,5, pri čemer je iz 
sistemizacije črtala delovna mesta poslovnega sekretarja, knjižničarjev-manipulantov in 
bibliotekarja-pedagoga. Direktorica je članom sveta poročala o načrtovani dinamiki zaposlovanja 
po posameznih enotah. Z Občino Radovljica se dogovarjamo o postopni zaposlitvi dveh 
bibliotekarjev (eden jeseni 2005, drugi jeseni 2006), Občina Bled še ni sprejela plana za leto 
2005, v predlogu plana za leto 2005 pa je v tem letu predvidena zaposlitev enega bibliotekarja. V 
Občini Bohinj v letu 2005 ne načrtujejo novih zaposlitev. O dinamiki zaposlovanja se bo 
direktorica pogovarjala z vsako občino posebej. V prihodnosti načrtujemo postopno povečanje 
odpiralnega časa knjižnic (Begunje, Kropa, Gorje, Lesce), ki še ne poslujejo v skladu z novo 
Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic.  

Gospod Jože Šifrer je vprašal, kakšen naziv ima po novi uredbi vodja knjižnice. Božena 
Kolman Finžgar mu je odgovorila, da po novem ni več ravnateljica, temveč direktorica – v 
skladu z Aktom o ustanovitvi, sprejetim s strani občin soustanoviteljic. 

Gospa Ana Marija Kovač je opozorila, da je v organigramu, ki so ga člani sveta prejeli kot 
prilogo 5 v gradivu za sejo sveta, treba popraviti podatek o številu višjih knjižničarjev. 
Direktorica se je gospe Kovačevi zahvalila za pripombo oz. popravek in zagotovila, da bo 
organigram dopolnila oz. popravila. (Glej posebno prilogo, priloženo k temu zapisniku!) 

Direktorica je po razpravi in usklajevanju predlagala članom Knjižničnega sveta novi usklajeni 
pravilnik v potrditev, da bo lahko šel v ponovno proceduro pri posameznih občinah 
ustanoviteljicah. Gospod Jože Šifrer je dal pravilnik na glasovanje. Člani sveta so Pravilnik o 

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica 
soglasno potrdili. 

 
5. Inventura knjižničnega gradiva. Zakon, ki je bil sprejet pred petimi leti nalaga knjižnicam, 
da morajo vsakih pet let opraviti splošno inventuro knjižničnega gradiva, zato smo v letu 2004 
le-to izvedli v vseh enotah. Direktorica je članom sveta razložila, kako je inventura potekala in 
pri tem poudarila, da so bile vse enote, razen velikih knjižnic v Radovljici in na Bledu, v času 
inventure odprte. Knjižnica A. T. Linharta Radovljica je zaenkrat edina knjižnica na 
Gorenjskem, ki je uspela inventuro opraviti do konca. Tovrstno inventuro smo opravljali prvič 
od ustanovitve knjižnice, zato se je pokazalo, koliko knjižničnega gradiva je bilo v vseh teh letih 
izgubljenega, odtujenega ali uničenega. Pri izvedbi inventure smo pridobili veliko izkušenj, zato 
bi morala biti izvedba naslednje (predvidoma leta 2009) mnogo lažja. Rezultate inventure s 
predlogom za izredni odpis knjižničnega gradiva so člani Knjižničnega sveta prejeli z gradivom 
za sejo kot prilogo 4. 

Gospod Jože Šifrer je vprašal, kaj lahko storimo za boljšo zaščito gradiva. Direktorica je 
odgovorila, da obstajata dve tehnološki rešitvi za zaščito gradiva: prva s t. i. nitkami za 
namagnetenje in druga z radijskimi čipi. Prvi sistem bi nas stal ok. 7 milijonov tolarjev, drugi bi 
bil še dražji, tako da nič ne kaže, da bi si tovrstno zaščito lahko privoščili v bližnji prihodnosti. 

Knjižnični svet je ugotovil, da je letni prirast gradiva večji kot odpis. Gospod Šifrer je dal 
predlog izrednega odpisa knjižničnega gradiva na glasovanje in člani sveta so ga soglasno 
potrdili.  

 
6. Razno. Knjižnični svet je soglasno potrdil višino sejnin za leto 2005, ki znaša 3.600 tolarjev 
plus potni stroški na sejo. Računovodkinja je članom sveta razložila, da po novem sejnine do 
zneska 3.600 tolarjev ne bo treba prijaviti v dohodnino za leto 2005. (Glej prilogo v gradivu za 
sejo!) 
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Direktorica je predlagala, da Knjižnični svet formalno potrdi uskladitev mreže krajevnih 
skupnosti, ki jih pokrivajo posamezne enote knjižnice, kar so člani sveta soglasno potrdili. 

Direktorica je obvestila člane Knjižničnega sveta, da zakon nalaga knjižnici, da mora v 60 dneh 
od sprejetja občinskih letnih planov tudi sama sprejeti usklajeni plan zavoda. Zaenkrat to ni 
mogoče, saj Občina Bled še ni sprejela proračuna za leto 2005. 

Direktorica je informirala člane sveta o mednarodnem projektu CHIMER, ki je v letu 2004 
potekal v radovljiški knjižnici. Lani smo naredili dober vtis na organizatorje omenjenega 
projekta, tako da bomo v letu 2005 pridobili status partnerja, kar pomeni da bomo sofinancirani s 
strani EU. Mednarodni projekt bomo letos avgusta soorganizirali in izvedli v Radovljici.  

Knjižnični svet je soglasno sprejel sklep, da v skladu z Odredbo o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture (UL RS, 57/94) direktorici 
pripada dodatek za delovno uspešnost, in sicer: 5% (2. člen odredbe), 8% (3. člen odredbe), 3% 
(4. člen odredbe) in 15% (5. člen odredbe); pri čemer je treba upoštevati 6. člen odredbe, ki 
narekuje, da skupni seštevek ne sme presegati 30%. Iz navedenega sledi, da direktorici pripada 
dodatek za delovno uspešnost v višini 30%. 

Knjižnični svet je potrdil načrt njenega izobraževanja v letu 2005. 
Po zakonu si direktorica ne sme sama sama podpisovati svojih potnih nalogov in dopusta, zato 

je Knjižničnemu svetu predlagala, da za podpisnika pooblasti Jureta Sinobada. Predlog so člani 
sveta sprejeli in podpisnika potrdili. 

Gospa Ana Marija Kovač je postavila vprašanje, kako kaže glede podaljšanja odpiralnega časa 
na Bledu. Direktorica ji je odgovorila, da zaenkrat ne kaže, da bi se lahko odpiralni čas podaljšal 
in jo ob tem zaprosila, naj jo glede omenjene zadeve še naprej podpira na Občini Bled.  

Ob koncu seje je direktorica Božena Kolman Finžgar članom Knjižničnega sveta predstavila 
program prireditev v mesecu marcu 2005.  
 
  

Zapisal: Jure Sinobad                                                                                     
 
 
Priloge: 
 

Vse v zapisniku omenjene priloge, razen posebne priloge (Organigram Knjižnice Antona 

Tomaža Linharta Radovljica) so bile kot gradivo priložene k vabilu na sejo Knjižničnega sveta 
dne 28. 2. 2005. 
 
 
 
V vednost: 
 

1. Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica 
2. Ana Marija Kovač, Črtomirova 13, 4260 Bled 
3. Maruša Avguštin, Linhartov trg 11, 4240 Radovljica 
4. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero 
5. Vida Stare, Na Gorici 7, 4264 Bohinjska Bistrica 
6. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled 
7. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33c, 4240 Radovljica 
8. Barbara Vrečko, Dvorska vas 5, 4240 Radovljica 
9. Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica 
10. Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 
11. Občina Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
12. Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
13. Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 


