Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Ponedeljek, 18. 12. 2006, 17.00–18.30.
Navzoči: Maruša Avguštin, Božena Kolman Finžgar, Silva Kos, Ana Marija Kovač, Urška Repinc,
Jure Sinobad, Vida Stare, Jože Šifrer in Barbara Vrečko.
Odsotna: Ana Marija Kovač in Janez Stražišar.
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Poslovnik za leto 2007.
3. Plan za leto 2007 - informacija.
4. Poročilo o obisku inšpektorice za knjižnice.
5. Razno.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. Direktorica Božena Kolman Finžgar je prebrala zapisnik
prejšnje seje. Na omenjeni zapisnik ni bilo pripomb.
2. Poslovnik za leto 2007. Božena Kolman Finžgar je razložila, da so v Poslovniku za leto
2007, ki je bil priložen kot priloga vabilu, predložene spremembe glede na prejšnji poslovnik.
(Poslovnik za leto 2007 je priložen temu zapisniku kot priloga št. 1!)
Božena Kolman Finžgar je člane knjižničnega sveta obvestila, da je Občina Radovljica za leto
2007 odobrila dodatno zaposlitev, tako da bomo odpiralni čas nekaterih manjših knjižnic v
radovljiški občini končno lahko uskladili z uredbo o odpiralnem času knjižnic. Od 1. 1. 2007 bodo
knjižnice v Lescah, Begunjah in Kropi odprte 15 ur na teden oz. trikrat tedensko.
Svetnici Urška Repinc in Vida Stare sta predlagali, da bi spremenili poletni delovni čas v
Knjižnici Bohinjska Bistrica, in sicer tako, da bi bila v poletnih mesecih omenjena knjižnica odprta
ob petkih dopoldne in ne več popoldne, kot je bila do sedaj. Direktorica je odgovorila, da so take
pobude zelo dobrodošle in da se bomo o spremembah poletnega delovnega časa odločali konec
aprila ali v začetku maja, ko se bo predvidoma sestal tudi knjižnični svet.
Božena Kolman Finžgar je člane knjižničnega sveta seznanila s spremembmi cenika v luči
uvajanja nove valute - evra. Ker zadnji dve leti nismo poviševali članarin, smo jih tokrat zaokrožili
navzgor, medtem ko smo cene nekaterih drugih storitev (fotokopiranje, skeniranje ipd.) zaokrožili
navzdol. (Cenik je del Poslovnika za leto 2007, ki je priložen temu zapisniku kot priloga št. 1!)
Člani Knjižničnega sveta so nato na pobudo predsednika sveta, gospoda Jožeta Šifrerja
glasovali o Poslovniku za leto 2007. Poslovnik je bil soglasno sprejet.
3. Plan za leto 2007. Direktorica Božena Kolman Finžgar je člane knjižničnega sveta seznanila
s planom za leto 2007. Od 1. 1. 2007 začne delovati nova občina – Občina Gorje, ki še nima
zaključene delitvene bilance z Občino Bled. Občina Gorje bo od leta 2007 financirala Knjižnico A.
T. Linharta v višini 7 %, zato je njen delež že vključen v vse kalkulacije oz. poslovni načrt za leto
2007. Direktorica je izrazila upanje, da z novo občino ne bo večjih težav in da se bo Občina Gorje
uspešno vključila v obstoječi sistem financiranja. Hkrati je člane knjižničnega sveta opozorila, da
bodo morale zaradi nove organizacijske sheme vse štiri občine ponovno sprejeti in potrditi
ustanovitvene akte Knjižnice A. T. Linharta.
4. Poročilo o obisku inšpektorice za knjižnice. Direktorica je članom knjižničnega sveta
poročala o obisku Ruže M. Barić Bizjak, inšpektorice za knjižnice RS. Inšpektorica je v oktobru
2006 obiskala vse gorenjske knjižnice in tako je dne 10. 10. 2006 prišla tudi v Radovljico. Skupaj z
direktorico Boženo Kolman Finžgar sta obiskali vse manjše knjižnice v občinah Bled, Bohinj in
Radovljica. Inšpektorica skoraj v vseh enotah, ki jih je obiskala, odkrila določene gradbene napake
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in sanitarne pomanjkljivosti. Direktorica ji je razložila, da na omenjene pomanjkljivosti in napake
Knjižnica A. T. Linharta ne more vplivati, saj je le najemnica in ne lastnica prostorov, v katerih ima
svoje enote. Direktorica Božena Kolman Finžgar je poudarila, da kljub večkratnim poskusom ni
uspela prepričati različne najemodajalce, da bi izboljšali pogoje v stavbah, v katerih ima Knjižnica
A. T. Linharta najete prostore. Stanje je najbolj kritično v Knjižnici Gorje, ki se nahaja v nekdanjem
Zadružnem domu Gorje, kjer se prostori še vedno ogrevajo na drva, zato je ogroženo knjižno
gradivo. V Knjižnici Begunje je inšpektorica opozorila na gradbeno dotrajanost stavbe in
pomanjkljivo statiko, saj tla v 1. nadstropju opazno zanihajo že pri normalni hoji. Inšpektorica za
knjižnice bo svoja opažanja strnila v zapisniku, ki ga bodo prejele knjižnica, občine ustanoviteljice
in knjižnični svet. Inšpektorica za knjižnice zapisnika še ni poslala.
5. Razno. Direktorica je seznanila člane knjižničnega sveta, da so jo s strani Občine Radovljica
obvestili o pripravah na gradnjo novega večnamenskega objekta v Radovljici, v katerem naj bi nove
prostore dobila tudi matična knjižnica. Za knjižnico so v novem objektu, ki naj bi bil dograjen do
konca leta 2008, predvideni prostori v 1. in 2. nadstropju, v skupni izmeri ok. 2.000 m2 uporabne
površine. Člani knjižničnega sveta so direktorico soglasno podprli v njenih prizadevanjih, da se
vključi v gradbeni odbor ali vsaj skuša biti prisotna pri vseh gradbenih fazah novega objekta.
Zapisal: Jure Sinobad

Jože Šifrer,
predsednik Knjižničnega sveta

Priloge:
1. Poslovnik Knjižnice A. T. Linharta za leto 2007.

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 Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled
11. Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
12. Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
13. Arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica

2

