Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica,
četrtek, 15. 3. 2007, 17.00-18.30.
Navzoči: Maruša Avguštin, Božena Kolman Finžgar, Eti Kuhar, Silva Kos, Urška Repinc,
Vida Stare, Jure Sinobad in Jože Šifrer.
Odsotna: Barbara Vrečko, Janez Stražišar.
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1. – 31.
12. 2006
Zaključni račun 2006
Zapisnik inšpektorice – svetnice za knjižnično dejavnost
Razno

1.
Pregled zapisnika prejšnje seje. Direktorica Božena Kolman Finžgar je prebrala
zapisnik prejšnje seje. Na omenjeni zapisnik ni bilo pripomb.
2.
Poročilo o poslovanju Knjižnice A. T. Linharta Radovljica – za obdobje 1. 1. – 31.
12. 2006. Knjižnica je v letu 2006 uspešno poslovala. Izposoja knjižničnega gradiva se je v
primerjavi z letom 2005 povečala za 4%. V občini Radovljica se je povečala za 2%, na Bledu
4% in v Bohinjski Bistrici za 12%. Knjižnica je za nakup knjižničnega gradiva porabila
namenska sredstva občin ter Ministrstva za kulturo. V letu 2006 je pridobila 11.712 enot, kar
je 2,58% manj kot v letu 2005. Manjši prirast je posledica zmanjšanja sredstev za nakup
gradiva. Število obiskovalcev je bilo 204.687, kar je za 7.310 več. Povečalo se je tudi število
prireditev, posebej je potrebno omeniti prireditve, ki so se odvijale ob 100–letnici javne
knjižnice v Radovljici in 250-letnici A. T. Linharta ter mednarodno delavnico AITMES.
3.
Zaključni račun 2006. Knjižnica si je pridobila finančna sredstva od občin, Ministrstva
za kulturo, iz lastnih prihodkov, Zavoda za zaposlovanje in kot partner v evropskem projektu
AITMES. Skupaj je bilo 197.267.721,77 SIT prihodkov, odhodkov je bilo 191.237.398,97
SIT, ostanek dohodka je znašal 6.030.322,80 SIT. 4.247.142,00 SIT je bilo že porabljenih v
letu 2006 za sofinanciranje računalniške opreme, ostanek pa se po sklepu knjižničnega sveta
porabi za nakup knjižničnega gradiva, osnovnih sredstev in opreme, posodobitev računalniške
in komunikacijske opreme, različne oblike spodbujanja branja, sofinanciranje projektov in
sodelovanje v mednarodnih projektih. Zaključni račun za leto 2006 je bil soglasno sprejet.
Knjižnica je občinam in Ministrstvu za kulturo posredovala plan za leto 2007. Ker občine
soustanoviteljice še niso sprejele proračuna za leto 2007, s tem tudi knjižnica nima
usklajenega plana za leto 2007.
4.
Zapisnik inšpektorice – svetnice za knjižnično dejavnost. Inšpektorica za knjižnice
Ruža M. Barić Bizjak je 10. oktobra 2006 obiskala vse enote Knjižnice A. T. Linharta. 17.
februarja 2007 je poslala zapisnike knjižničnemu svetu.
Zaradi novo ustanovljene občine Gorje mora knjižnica v roku 6. mesecev urediti akte o
ustanovitvi.
V Knjižnici Radovljica je ugotovila, da zaradi prostorske stiske ni mogoče izvajati
domoznanske dejavnosti. Invalidom je onemogočen vhod v knjižnico in gibanje po njej. Ker

ima knjižnica gradivo, ki ga lahko štejemo za kulturni spomenik, je v prostoru, kjer ga hrani,
potrebno meriti relativno vlago, temperaturo in jakost svetlobe.
Nad Knjižnico Lesce ni imela pripomb, pohvalila je »super knjigo«.
V Knjižnici Begunje je opazila, da se tla posedajo in da v prostoru zaudarja. Vhod v knjižnico
je onemogočen invalidom. Inšpektorica je odstopila svoje ugotovitve Inšpektoratu RS za
okolje in prostor.
Knjižnica Brezje ima premalo prostora za kvalitetno izvajanje knjižnične dejavnosti, poleg
tega pa je onemogočen vstop invalidom.
Knjižnica Kropa ima prostorsko stisko in neurejene sanitarije, zato je odstopila zapisnik
Inšpektoratu za delo.
V Knjižnici Bled je inšpektorica opozorila na električne kable pod mizami zaposlenih in
obiskovalcev in je nadzor odstopila Inšpektoratu RS za delo. Pohvalila je primer dobre prakse
izposoje zvočnih knjig.
V Knjižnici Bohinjska Bela delo knjižničarja opravlja vojak Slovenske vojske, ki nima
opravljenega bibliotekarskega izpita, v knjižnici ni izposoje COBISS, vstop ni omogočen
invalidom. Knjižnica ustvarja lastno domoznansko zbirko z obramboslovnega področja,
vendar ne meri relativne vlage, temperature in jakosti svetlobe.
Knjižnica Zasip je premajhna, ni vključena v COBISS in nima omogočenega dostopa
invalidom. Zaradi neurejene opreme za požarno varnost je inšpektorica odstopila primer
Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Knjižnica Gorje ima prostorsko stisko, prostori so ogrevani na termo peč, sanitarije so
zanemarjene, vhod v knjižnico je onemogočen invalidom. Zaradi neurejene opreme za
požarno varnost je inšpektorica odstopila primer Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
V Knjižnica Bohinjska Bistrica je inšpektorica ugotovila, da je knjižnica premajhna in da
zaposleni v knjižnici nimajo predpisane stopnje izobrazbe.
Knjižnica Stara Fužina je premajhna, ni vključena v sistem COBISS in nima omogočenega
dostopa invalidom.
Knjižnica Srednja vas ne razpolaga z zadostnim gradivom, nima urejenega dostopa za
invalide. Inšpektorica je opozorila na električne kable, ki niso ustrezno nameščeni.
Glede na ugotovitve inšpektorice bodo v knjižnicah, ki imata gradivo, ki ga lahko štejemo za
kulturni spomenik, nameščene naprave za merjenje relativne vlage, temperature in jakosti
svetlobe. Zaščiteni so električni kabli in urejeni gasilni aparati. Ostale pripombe, ki so vezane
na prostor, je knjižnica posredovala občinam soustanoviteljicam.
5.
Razno. Knjižnični svet je soglasno potrdil višino sejnin za leto 2006, ki znaša celo
dnevnico (15,02 evra) in stroške kilometrine (0,29 evra za prevoženi kilometer).
Računovodkinja je članom sveta razložila, da tega zneska ne bo treba prijaviti v dohodnino za
leto 2006.
Knjižnični svet je soglasno sprejel nov poletni delovni čas v mesecu juliju in avgustu (priloga
1). Knjižnica v Radovljici bo v popoldanskem času dodatno odprta še v četrtek od 10.00 do
19.00, na Bledu v petek od 14.00 do 19.00, v Bohinjski Bistrici v ponedeljek od 14.00 do
19.00, petek pa v dopoldanskem času od 9.00 do 14.00. Poletni delovni čas v ostalih
knjižnicah bo enak, kot je bil v preteklih letih, in bo obiskovalcem omogočal, da si lahko vsak
dan v popoldanskem času vsaj v eni enoti izposodijo knjige.
Knjižnični svet je soglasno sprejel izobraževanje direktorice v letu 2007 in sicer
izobraževanja, ki so namenjena direktorjem, izobraževanja NUK-a in IZUM-a ter strokovno
ekskurzijo v tujino.

Uspešnost direktorjev se meri po novem Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev s področja kulture. Ta določa delovno uspešnost kot seštevek doseženih
odstotnih točk iz 4., 5., 6. in 7. člena. Direktorica Božena Kolman Finžgar je v 4. členu, ki
vrednoti izpolnitev letnega programa dela, dosegla 60 točk, v 5. členu, ki vrednoti izpolnitve
finančnega načrta, 30 točk, v 6. členu, kjer se upošteva uspešna izvedba investicij, 2 točki in v
7. členu, ki vrednoti pridobivanje evropskih javnih sredstev, 3 točke. Vsota je 95 odstotnih
točk. Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeno število odstotnih
točk pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja. Knjižnični svet je soglasno
potrdil delovno uspešnost direktorice, potrditi pa ga mora še Občina Radovljica, ki ima
največji delež od ustanoviteljic.
Zapisala: Silva Kos
V vednost:

1. Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica
2. Maruša Avguštin, Linhartov trg 11, 4240 Radovljica
3. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
4. Vida Stare, Na Goričci 7, 4264 Bohinjska Bistrica
5. Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled
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

