Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Ponedeljek, 20. 12. 2007, 17.00–18.30.
Navzoči: Katarina Bohinc, Božena Kolman Finžgar, Silva Kos, Urška Repinc, Jure Sinobad,
Vida Stare, Janez Stražišar in Jože Šifrer.
Odsotna: Petra Kapus in Ciril Kraigher.
Gospod Jože Šifrer je sejo začel s predlogom dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Poslovnik za leto 2008.
3. Plan za leto 2008 - informacija.
4. Poročilo o obiskih inšpekcijskih služb.
5. Razno.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. Direktorica Božena Kolman Finžgar je prebrala
zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
2. Poslovnik za leto 2008. Božena Kolman Finžgar je razložila, da so v Poslovniku za
leto 2008, ki je bil priložen kot priloga vabilu, predložene spremembe glede na prejšnji
poslovnik. (Čistopis Poslovnika za leto 2008 je priložen temu zapisniku kot priloga št. 1!)
Noviteti v poslovniku sta možnost enkratne podaljšave neknjižnega gradiva in povišanje
cene velike članarine s 17 na 17,50 EUR. V primerjavi z letom 2007 se v poslovniku za leto
2008 popravita dve jezikovni formulaciji, in sicer: podaljšanje izposojevalnega roka in del
besedila pri opredelitvi rezervacije gradiva.
Svetnica Vida Stare je opozorila na napako pri urniku Knjižnice Bohinjska Bistrica, ob
preverjanju urnika pa se je našlo še nekaj napak oz. delov poletnega urnika. Direktorica se je
zahvalila svetnikom za natančnost pri branju in zagotovila, da se bodo napake popravile.
(Popravljen urnik je priložen temu zapisniku kot priloga št. 2 v okviru priloge št. 1!)
Člani Knjižničnega sveta so glasovali o Poslovniku za leto 2008, ki je bil soglasno
sprejet.
3. Plan za leto 2008 – informacija. Direktorica Božena Kolman Finžgar je člane
knjižničnega sveta seznanila s planom za leto 2008. Plane za leto 2008 smo oddajali tako,
kot so od nas zahtevale občine (Bled v avgustu, Bohinj v oktobru, Gorje v novembru in
Radovljica v decembru). plani so bili oddani z indeksiranimi postavkami, in sicer na način,
ki ga dovoljujejo posamezne občine. Na Občino Bohinj smo naslovili prošnjo po povečanju
polovične zaposlitve v celo, vendar odgovora še nismo prejeli. na občine smo naslovili tudi
prošnjo o odprtju delovnega mesta za strokovnega delavca – domoznanca. Kdaj in kako
bodo plani odobreni, sedaj še ni znano, saj občine o tem še niso odločale. Prav tako še ni
znana višina sredstev, ki jih bo odobrilo Ministrstvo za kulturo RS, tako da še ne vemo,
koliko sredstev lahko planiramo, vsekakor pa bomo tudi v letu 2008 čim več sredstev
namenili za nakup gradiva.
Svetnik Janez Stražišar je vprašal, kdaj bo knjižnica v Zasipu dobila kabelski priklop in s
tem COBISS izposojo, glede na to, da je v prostorih KS Zasip, ki so v isti stavbi, že urejen
priklop na kabel. Božena Kolman Finžgar je odgovorila, da je Občina Bled v osnutek plana
do leta 2009 uvrstila postavko v višini 75.000 EUR za ureditev Knjižnice Zasip, zato je
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trenutno najbolj smiselno, da počakamo do prenove prostorov in takrat izpeljemo tudi
kabelski priklop.
Predsednik sveta Jože Šifrer je vprašal, kako je v knjižnici s fluktuacijo zaposlenih.
Direktorica mu je odgovorila, da je skoraj ni, saj kadri praviloma ostanejo zaposleni do
konca delovne dobe. Vprašal je tudi, ali smo v letu 2007 imeli kakšne težave z uvedbo nove
valute – evra. Odgovorjeno mu je bilo, da je prehod na novo valuto potekal gladko in brez
težav, za kar ima veliko zaslug blagajničarka Alenka Potočnik.
Od 1. 1. 2007 je začela delovati nova občina – Občina Gorje, ki še nima zaključene
delitvene bilance z Občino Bled. Občina Gorje bi morala od leta 2007 financirala Knjižnico
A. T. Linharta v višini 7 %, vendar so bile s financiranjem vse leto težave. S strani enega od
občanov Gorij je bila celo podana prijava varuhinji človekovih pravic zaradi onemogočanja
delovanja knjižnice v občini. Dne 7. 12. 2007 je Občina Gorje sprejela rebalans proračuna, s
katerim je bil končno odobren potreben denar za plače in materialne stroške za leto 2007.
Direktorica 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, kar bo glede na dosedanje izkušnje trajalo do dve leti.
Božena Kolman Finžgar je poročala, da Občina Bohinj načrtuje najem kredita za odkup
celotnega pritličja in dela kleti v stanovanjskem bloku nasproti trgovine Mercator v
Bohinjski Bistrici. Prostore bi namenili za knjižnico, s čimer bi se le-ta z dosedanjih 74
razširila na 310 m2. Knjižničarka Metka Repinc in Božena Kolman Finžgar sta si lokacijo
ogledali in ugotovili, da so prostori primerni za knjižnično dejavnost, tako da v letu 2008
načrtujemo selitev v nove prostore, ki pa bo postopna in brez nove opreme. V februarju
2008 bo izšel razpis Ministrstva za kulturo RS, na katerem lahko občine kandidirajo za
sredstva, ki se bodo sprostila v letih 2009-10. Omenjena sredstva bodo občine lahko
namenile za opremo knjižnic, zato je direktorica o razpisu pismeno obvestila občini Bohinj
in Gorje, kjer tudi potrebujejo novo opremo.
4. Poročilo o obisku inšpekcijskih služb. Direktorica je članom knjižničnega sveta
poročala o obisku inšpektorice za knjižnice RS. Inšpektorica je skupaj z direktorico obiskala
vse manjše knjižnice v občinah Bled, Bohinj in Radovljica. Skoraj v vseh enotah, ki si jih je
ogledala, je inšpektorica odkrila določene napake in pomanjkljivosti. Direktorica ji je
razložila, da na del omenjenih pomanjkljivosti in napak Knjižnica A. T. Linharta ne more
vplivati, saj je le najemnica in ne lastnica prostorov, v katerih ima svoje enote. Poudarila je,
da kljub večkratnim poskusom ni uspela prepričati različne najemodajalce, da bi izboljšali
pogoje v stavbah, v katerih ima Knjižnica A. T. Linharta najete prostore. Inšpektorica za
knjižnice je svoja opažanja strnila v zapisniku, ki so ga prejeli: knjižnica, župani in občinski
sveti občin ustanoviteljic, knjižnični svet in posamezne inšpekcijske službe. Knjižnico so v
letu 2007 obiskali trije inšpektorji. Inšpektor za delo je odredil, da je do 31. 12. 2007 treba
montirati dodatno (drugo) ograjo na vsa stopnišča, ki imajo več kot 9 stopnic, kar je bilo že
realizirano. Inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je zaradi požarne
ogroženosti odredil namestitev stropne svetilke v Knjižnici Brezje, kar je bilo že realizirano.
Zadnja je knjižnico obiskala gradbena inšpektorica, ki je zaradi nevarne gradnje odredila
začasno zaprtje Knjižnice Begunje. Knjižnica se je v skladu z odredbo umaknila iz
Rancingerjeve vile v nadomestne prostore v 1. nadstropju Gasilskega doma v Begunjah, kjer
bo ostala, dokler se z Občino Radovljica ne bomo dogovorili o dokončni rešitvi. Knjižnice
nismo zaprli, ker ne želimo, da se ponovi zgodba Knjižnice Ljubno, ki je začasno zaprta že
od leta 2003, ko smo jo morali zapreti, ker je zaradi uvedbe devetletne osnovne šole njene
prostore potrebovala OŠ Ljubno.
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5. Razno. Direktorica je seznanila člane knjižničnega sveta o spremembah v načrtu
gradnje novega večnamenskega objekta v Radovljici, v katerem naj bi nove prostore dobila
tudi matična knjižnica. Objekt, ki naj bi bil dograjen do konca leta 2008, bo predvidoma
dograjen šele konec leta 2010. Grajen bo v petih etažah, zato je direktorica opozorila
knjižnični svet na probleme, ki bodo nastopili pri kadrovskem pokrivanju prostora.
Svetnik Janez Stražišar je vprašal, ali knjižnica načrtuje odpravo zastarelih članskih
izkaznic in uvedbo kodiranih kartic. Božena Kolman Finžgar je odgovorila, da so trenutno
izven sistema COBISS le enote v Stari Fužini, Zasipu in v vojašnici na Bohinjski Beli, kjer
je zaradi vojaške tajnosti trajno onemogočena montaža civilnega kabla. Enotne kodirane
kartice za člane bomo kljub temu uvedli v letu 2008. Trenutno v nekaterih slovenskih
knjižnicah preverjamo, katera opcija bi bila za našo ustanovo najboljša.
Direktorica je na koncu obvestila člane knjižničnega sveta, da bo naslednja seja sveta
predvidoma konec februarja ali v začetku marca 2008.
Zapisal: Jure Sinobad

Jože Šifrer, l. r.
predsednik Knjižničnega sveta

Priloge:
1. Poslovnik Knjižnice A. T. Linharta za leto 2008 (čistopis).
2. Urnik enot Knjižnice A. T. Linharta.
3. Program prireditev Knjižnice A. T. Linharta za mesec januar 2008.

V vednost:
1. Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica
2. Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
3. Vida Stare, Na Gorici 7, 4264 Bohinjska Bistrica
4. Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled
5. Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled
6. Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Kamna Gorica
7. Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce
8. Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica
9. Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 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 Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
13. Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
14. Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica
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