
SEJA KNJIŽNIČNEGA SVETA  16. 6. 2003 
 
Prisotni: Jože Šifrer, Maruša Avguštin, Ana – Marija Kovač, Vida Stare, Urška Repinc, 
Božena Kolman Finžgar, Jure Sinobad, Silva Kos 
Odsotni: Barbara Vrečko, Janez Stražišar 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšne seje 
2. Sprememba Poslovnika knjižnice 
3. Razno 

 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
 

Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet brez pripomb. 
Božena Kolman Finžgar je dodala pojasnilo o vračilu šolnine Danijele Leskošek. 
 

2. Sprememba Poslovnika knjižnice 
 

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu, Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov je bil pripravljen nov poslovnik. Deli se na uvodne določbe, etiko 
poslovanja, medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice in uporabnikov,  dostopnost in pogoje 
uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi 
knjižnice, jezik poslovanja in cenik storitev. Največja sprememba je v brezplačni članarini za 
otroke do osemnajstega leta in brezposelne. Brezplačen pa naj bi bil tudi dostop do 
elektronske pošte in nekaterih elektronskih virov ter prireditve. Ana – Marija Kovač je imela 
pripombo na previsoko ceno izposoje za turiste, vendar je knjižnica takšno ceno določila na 
osnovi preteklih izkušenj. Poslovnik je bil soglasno sprejet. 
 

3. Razno 
 

a) Spremembo Akta o ustanovitvi je pripravila Občina Radovljica. Obravnaval ga je Odbor za 
kulturo in Občinski svet Občine Radovljica.  Svetniki so imeli nekatere predloge, med 
drugim o sestavi knjižničnega sveta, ki naj bi bil sestavljen procentualno glede na število 
prebivalcev in procente financiranja posameznih občin (53% Radovljica, 32% Bled, 15% 
Bohinj). Akt morajo obravnavati še na Občinah Bled in Bohinj. V vseh treh občinah mora 
biti sprejet v enaki vsebini. Po novem tudi ni več statutov. Akt o ustanovitvi bo bolj 
podrobno določal splošni akt. 

 
b) Z Občino Radovljica je bil dosežen sporazum o selitvi drugih uporabnikov iz hiše. 

Pripravlja se projekt dozidave, vendar datumi še niso določeni. 
 
c) Ana – Marija Kovač je poročala, da na Občini Bled ni nobenih novih rešitev v zvezi s 

Knjižnico Blaža Kumerdeja. 
 
d) RAGOR je pripravil Razvojni program za Občino Bohinj. Do leta 2005 naj bi bila knjižnica 

odprta vse dni v tednu, knjižnica naj bi se širila, dolgoročno pa naj se odloči, kaj bo z 
majhnimi knjižnicami. O teh točkah bo odločal še Občinski svet. 

 
 
 
Zapisala Silva Kos 
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Prisotni: Jože Šifrer, Maruša Avguštin, Ana – Marija Kovač, Vida Stare, Urška Repinc, 
Božena Kolman Finžgar, Jure Sinobad, Silva Kos 
Odsotni: Barbara Vrečko, Janez Stražišar 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšne seje 
2. Sprememba Poslovnika knjižnice 
3. Razno 

 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
 

Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet brez pripomb. 
Božena Kolman Finžgar je dodala pojasnilo o vračilu šolnine Danijele Leskošek. 
 

2. Sprememba Poslovnika knjižnice 
 
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu, Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov je bil pripravljen nov poslovnik. Deli se na uvodne določbe, 
etiko poslovanja, medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice in uporabnikov,  dostopnost 
in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in 
uporabi knjižnice, jezik poslovanja in cenik storitev. Največja sprememba je v brezplačni 
članarini za otroke do osemnajstega leta in brezposelne. Brezplačen pa naj bi bil tudi 
dostop do elektronske pošte in nekaterih elektronskih virov ter prireditve. Ana Marija 
Kovač je imela pripombo na previsoko ceno izposoje za turiste, vendar je knjižnica 
takšno ceno določila na osnovi preteklih izkušenj. Glede na turistično specifiko kraja je 
gospa Ana Marija Kovač izpostavila tudi vprašanje spremembe poletnega delovnega 
časa v knjižnici na Bledu. Poslovnik je bil sprejet s sedmimi glasovi za in enim proti. 

 
3. Razno 
 

a) Spremembo Akta o ustanovitvi je pripravila Občina Radovljica. Obravnaval ga je Odbor za 
kulturo in Občinski svet Občine Radovljica.  Svetniki so imeli nekatere predloge, med 
drugim o sestavi knjižničnega sveta, ki naj bi bil sestavljen procentualno glede na število 
prebivalcev in procente financiranja posameznih občin (53% Radovljica, 32% Bled, 15% 
Bohinj). Akt morajo obravnavati še na Občinah Bled in Bohinj. V vseh treh občinah mora 
biti sprejet v enaki vsebini. Po novem tudi ni več statutov. Akt o ustanovitvi bo bolj 
podrobno določal splošni akt. 

 
b) Z Občino Radovljica je bil dosežen sporazum o selitvi drugih uporabnikov iz hiše. 

Pripravlja se projekt dozidave, vendar datumi še niso določeni. 
 
c) Ana – Marija Kovač je poročala, da na Občini Bled ni nobenih novih rešitev v zvezi s 

Knjižnico Blaža Kumerdeja. 
 
d) RAGOR je pripravil Razvojni program za Občino Bohinj. Do leta 2005 naj bi bila knjižnica 

odprta vse dni v tednu, knjižnica naj bi se širila, dolgoročno pa naj se odloči, kaj bo z 
majhnimi knjižnicami. O teh točkah bo odločal še Občinski svet. 

 
 
 
Zapisala Silva Kos 
 
 



SEJA KNJIŽNIČNEGA SVETA  26. 2. 2004 
 
Prisotni: Jože Šifrer, Ana Marija Kovač, Janez Stražišar, Vida Stare, Urška Repinc, Božena 
Kolman Finžgar, Jure Sinobad, Barbara Vrečko, Eti Kuhar, Silva Kos 
Odsotni: Maruša Avguštin 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje 1. 1. -  31.12. 

2003 
3. Zaključni račun 
4. Razno 

 
1 Pregled zapisnika prejšnje seje 

 
Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet brez pripomb. 
 
 

2 Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za obdobje 1. 1. -  
31.12. 2003 

 
Knjižnica je s poslovanjem zadovljna, kar potrjujejo podatki o izposoji, nabavi in obisku v 
knjižnici  (glej prilogo 1 - prejeli z gradivom za sejo).  
G. Šifrerja je zanimalo, kako je z začasnim zaprtjem knjižnic v Ljubnem in na Koprivniku. 
Ravnateljica mu je pojasnila, da se v Ljubnem išče nova lokacija, glede Koprivnika pa se 
Občina Bohinj še ni odločila, ali bi bilo smotrno ponovno odpreti knjižnico ali ne. 
Poročilo o poslovanju je bilo soglasno sprejeto. 
 

3 Zaključni račun 
 
Finančno poslovanje je razvidno iz priloge 2 (prejeli z gradivom za sejo). Ostanek dohodka je 
posledica neažurnega nakazovanja občin (zadnje nakazilo za leto 2003 je prejela 16.2.2004) 
in načrtnega varčevanja za predvideno širitev matične knjižnice. 
V decembru in januarju je knjižnica reševala likvidnost s prenakazovanjem sredstev, zato je 
ga. Kovač predlagala odločnejši nastop na Občini Bled tako s strani knjižnice, kot s strani 
Knjižničnega sveta in javnosti. Denar, ki so ga občine v letu 2004 nakazale za pokritje odprtih 
postavk v letu 2003, je šel iz sredstev, ki so namenjene za porabo v letošnjem letu. Zato 
bodo potrebni rebalansi. Knjižnični svet  je sprejel sklep (glej prilogo 3), ki ga bo ga. Kovač 
predstavila na seji Občinskega sveta. 
Zaključni račun in odpis osnovnih sredstev sta bila soglasno sprejeta. 
Knjižnični svet je soglasno sprejel razporeditev ostanka dohodka za: 

• nakup knjižničnega gradiva; 
• nakup osnovnih sredstev in opreme; 
• posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 
• za dokončanje širitve matične knjižnice na Gorenjska cesti 27 
• za predvideno širitev  matične knjižnice na Gorenjska cesti 27 – izdelava projektne 

dokumentacije; 
• (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo. 

 
1 Razno 

 
• Akt o ustanovitvi so potrdile vse tri občine. Občina Radovljica ga je objavila v 

Deželnih novicah 8. 2. 2004 (Uradne objave), Bled v UL RS 13/2004 z dne 12. 2. 
2004 . Občina Bohinj v Bohinjskih novicah, uradne objave, še ni objavila. 



 
• Knjižnični svet je soglasno sprejel višino sejnine, ki znaša  višino cele dnevnice do 

uredbe na sestanek in povračilo potnih stroškov (izplačilo bo v marcu 2004 za 
udeležbo na sejah knjižničnega sveta v obdobju 1. 1.2003 – 26.2.2004). 

 
• Trgovsko podjetje Tuš bo v svoji akcijo obdarovanja knjižnic podarilo radovljiški 

knjižnici dve računalniški mizi in dva računalnika z vso pripadajočo opremo. Otvoritev 
bo 8. 3. ob 11.30. Ravnateljica je vse člane sveta povabila na otvoritev. 

 
 
• Knjižnični svet je soglasno sprejel predlog o napredovanju Metke Repinc v naziv 

knjižnični referent. 
 

• 10. februarja 2004 je na osnovi anonimne prijave obiskala knjižnico ga. Ruža Barič 
Bizjak višja inšpektorica za knjižnice. Prijavitelj se je pritožil na smrad, ki ga je čutiti iz 
sanitarij, in na prah na policah. Inšpektorica je Knjižničnemu svetu poslala zapisnik 
(glej prilogo 4), v katerem ugotavlja, da je knjižnica zgledno urejena, da so prostori 
čisti in da je gradivo dostopno glede na razpoložljive možnosti. Inšpekrotica je 
preverila tudi odpiralne čase knjižnic glede na Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic in 
ugotovila, da knjižnica v vseh svojih enotah ne posluje v skladu s 13. členom in da bi 
ta potrebovala približno 10 novih delavcev, da bi lahko izvajala naloge v obsegu, kot 
jih predpisuje Uredba. Ker bo uredba začela veljati šele 22. 3., inšpektorica 
napoveduje ponovni nadzor v knjižnici v roku treh mesecev. Zapisnik je poslala tudi 
županom vseh treh občin in Občinskim svetom. Knjižnični svet je sprejel sklep, da 
ravnateljica še enkrat pošlje na občine finančni načrt, v katerih so tudi načrti za nov 
odpiralni čas in nove zaposlitve. Vsi člani knjižničnega sveta so na sami seji prejeli, 
poleg zapisnika višje inšpektorice za knjižničarstvo še predlog proračuna za leto 2003 
Občine Bohinj, posebni del proračuna Občine Radovljica za leto 2004, stroške 
zaposlenih – plan za leto 2004 , ki ga je knjižnica poslala Občini Radovljica, Bled in 
Bohinj, in obvestilo Ministrsta za kulturo o predlogu strokovne komisije za financiranje 
iz državnega proračuna v letu 2004. 

 
• Knjižnični svet je soglasno sprejel sklep, da direktorica zaprosi na občini za odobritev 

dodatnih sredstev za nagrajevanje delavcev. 
 

• Knjižnični svet je soglasno sprejel sklep, da direktorica zaprosi za povečanje delovne 
uspešnosti direktorice, ob izpolnjevanju programa dejavnosti. 

 
• Knjižnični sevet je soglasno sprejel izobraževanje direktorice v tujini v letu 2004. 

 
• Ga. Kovač je imela pripombo nad gledanjem pornografskih strani na internetu. 

Knjižnica po etičnem kodeksu, ki je sestavni del Pravilnika o splošnih pogojih 
poslovanja Knjižnice A.T. Linharta (sprejet na seji knjižničnega sveta 22.12.2003), ne 
sme izvajati cenzure, vendar je v navodilih za uporabo zapisala, da odpiranje teh 
strani ni primerno. 

 
 
 
zapisala Silva Kos 
Radovljica, 5. marec 2004 



ZAPISNIK SEJE KNJIŽNIČNEGA SVETA KNJIŽNICE A. T. LINHARTA ,  21.12. 2004 
 
Prisotni: Jože Šifrer, Maruša Avguštin, Ana Marija Kovač, Janez Stražišar, Vida Stare, 
Urška Repinc, Božena Kolman Finžgar, Jure Sinobad, Barbara Vrečko, Silva Kos 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Poslovnik za leto 2004 
3. Plan za leto 2005 – informacija 
4. Poročilo o stanju 
5. Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Knjižnici Antona 

Tomaža  Linharta Radovljica – informacija 
6. Inventura knjižničnega gradiva – informacija 
7. Razno 

 
 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
 

Ga. Kovač je dala pripombo na 1. točko Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji 
delovnih mest v Knjižnica A.T. Linharta Radovljica. Pri 9. členu in organigramu se doda 
služba za medbibliotečno izposojo in sodelovanje z drugimi knjižnicami.  
 

2. Poslovnik za leto 2004 
 

Spremembe v poslovniku so nastale na podlagi sestankov Delovne skupnosti in sestanka 
gorenjskih knjižnic. Zaradi novega Akta o ustanovitvi se beseda ravnatelj nadomesti z 
besedo direktor.  
Na novi poslovnik ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet (Priloga 1). 
 

3. Plan za leto 2005 – informacija 
 

Knjižnica je že v avgustu poslala občinam Radovljica, Bled in Bohinj plan za leto 2005. 
Oktobra se je prijavila na razpis za nabavo knjižničnega gradiva, ki ga je izdalo Ministrstvo za 
kulturo. Ministrstvo še ni izdalo razpisa za nabavo računalniške opreme. Občine še niso 
sprejemale planov za leto 2005. Največji problem bodo nove zaposlitve in nepriznavanje 
stroškov širitve s strani Občine Radovljica. 
 

4. Poročilo o stanju 
 

Knjižnico sta v jeseni obiskala inšpektor za varstvo pri delu in delovni inšpektor. Prvi je imel 
pripombo, da moramo opraviti elektroinštalacijske meritve in meritve mikroklime, kar se že 
izvaja. Inšpektor za delo je direktorici izrekel opomin zaradi sklepanja podjemnih pogodb za 
opravljanje osnovne dejavnosti (izposoja v manjših knjižnicah). Direktorica Božena Kolman 
Finžgar se z občinami pogovarja o novih zaposlitvah.  
Novembra je bila na ogled postavljena maketa bodoče knjižnice. Konkretnih datumov o 
izvedbi načrtov še ni. Knjižnica se je prijavila na poizvedovalni evropski razpis, s katerim naj 
bi si zagotovila 75 % sredstev. Ob dejanskem razpisu knjižnice niso bile več aktualne za 
sofinanciranje. 
 

5. Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Knjižnica A.T. 
Linharta Radovljica – informacija 

 
Pravilnik, ki ga je na prejšnji seji sprejel Knjižnični svet, Občina Radovljica ni potrdila. Župan 
Janko Sebastjan Stušek je želel znižati število zaposlenih s 26 na 19. Zaradi neuskladitve sta 
se župan in direktorica Božena Kolman Finžgar srečala na Ministrstvu za kulturo. Mnenje 



državne sekretarke, gospe Jelke Gazvoda, je bilo, naj se v sistemizaciji upošteva toliko 
zaposlenih, kot se jih lahko realizira v štirih letih, zato bo potrebno pravilnik še enkrat 
pripraviti. Gospa Gazvoda je direktorici očitala, da je v knjižnici zaposlenega preveč visoko 
izobraženega kadra. Ravnateljica je odgovorila, da v knjižnici poleg izposoje vsak opravlja še 
več drugih strokovnih zadolžitev in je zato taka izobrazbena struktura nujna. Drugi očitek je 
bil, da bi lahko knjižnica nekaj prihranila, če bi del manjših enot prekvalificirala iz knjižnic v 
izposojevališča, saj za slednja ne velja določba o odpiralnem času, sicer tem enotam v 
prihodnosti grozi zaprtje. Ravnateljica je odgovorila, da bi bile manjše enote glede na število 
prebivalcev lahko tretirane kot izposojevališča, vendar moramo upoštevati tudi 
nerazporejene  krajane, to so tisti, ki v svojem kraju nimajo knjižnice in zato obiskujejo 
knjižnico v sosednjem kraju. Sklep omenjenega sestanka na Ministrstvu za kulturo je bil, da 
je treba 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. 
 

6. Inventura knjižničnega gradiva  - informacija 
 

Zakon o računovodstvu nalaga knjižnicam, da morajo vsakih 5 let opraviti inventuro. Delo je 
potekalo od julija do septembra. Inventurna komisija je ugotovila, da je pogrešanih 1564 
enot, kar predstavlja 1% knjižničnega gradiva (Priloga 2). Inventura se zaključi z izrednim 
odpisom, ki vsebuje seznam izgubljenih knjig s preračunano vrednostjo (10 % povprečne 
cene knjige, ki jo določi Ministrstvo za kulturo, to je 530 SIT na enoto), ki ga potrdi Knjižnični 
svet in soustanovitelji. 
 

7. Razno 
 
• Zaščita gradiva 

Po knjižnicah kraja postaja vse večji problem, saj gradivo ni ustrezno zaščiteno. Nekateri 
člani si izposodijo gradivo večje vrednosti in ga naprej preprodajajo. 
 

• Izum Maribor 
Izum, ki skrbi za računalniški sistem knjižnic, pripravlja izpise za povrnitev knjižničnega 
nadomestila (Priloga 3). Ker je naša knjižnica do leta 1996 vpisovala knjige v sistem Vir, ki je 
zahteval veliko manj podatkov o knjigi, so ob konverziji v COBISS ti podatki ostali le na 
lokalni bazi. Sedaj je potrebno te podatke upariti z vzajemno bazo, kar je pogoj, da lahko 
Izum naredi izpise. Do sedaj so štirje zaposleni, ki imajo licenco za to delo, uparili 10.000 
enot. Do 1. 10. 2005 bi jih morali upariti še 33.000, kar pa je časovno nemogoče, zato Izum 
grozi, da bo s tem dnem blokiral izposojo v Radovljici, Bledu, Bohinjski Bistrici in v Lescah. 
Direktorica Božena Kolman Finžgar je o tem obvestila občine, Zvezo splošnih knjižnic pa 
Ministrstvo za kulturo. 
 

• Gospod Tomo Todorov 
Gospod se ukvarja s prodajo srbskih knjig v Sloveniji. Na osnovi selekcije je knjižnica 
nabavljala knjige, ki so se ji zdele zanimive in za katere ni pričakovala prevodov v slovenski 
jezik. Spremljala je izposojo teh knjig in ugotovila, da je ta zelo majhna, od drugih 
ponudnikov pa je dobila ponudbo za iste naslove po občutno nižjih cenah. Menimo, da je 
prav prekinitev poslovnega sodelovanja vzrok, da se je gospod Tomo Todorov pisno obrnil 
na Občino Bled, kasneje pa tudi na Občino Radovljica s predlogom, da se knjižnica razdeli 
na samostojne enote po posameznih občinah. 
 
 
Zapisala: Silva Kos 
 
Radovljica, 22. december 2004 


