Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica
Petek, 11. 12. 2009, ob 17.00
Navzoči: Božena Kolman Finžgar, Petra Kapus, Silva Kos, Urška Repinc, Jure Sinobad in
Janez Stražišar.
Odsotni: Katarina Bohinc, Ciril Kraigher, Vida Stare in Jože Šifrer.
Predsednika Jožeta Šifrerja je nadomeščal Jure Sinobad, ki je sejo začel s predlogom
dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Poslovnik za leto 2010.
3. Plan za leto 2010 – informacija.
4. Razno.
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. Jure Sinobad je vprašal prisotne člane knjižničnega
sveta, ali ima kdo pripombe na zapisnik prejšnje seje. Pripomb ni bilo in zapisnik prejšnje
seje je bil soglasno sprejet.
2. Poslovnik za leto 2010. Božena Kolman Finžgar je razložila, da so v Pravilniku o
splošnih pogojih poslovanja za leto 2010, ki je bil priložen kot priloga vabilu, predložene
spremembe glede na prejšnji poslovnik. (Čistopis Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja
za leto 2010 je priložen temu zapisniku kot priloga št. 1!)
Zaposleni v Knjižnici A. T. Linharta so poslovnik obravnavali na treh sestankih v
novembru in decembru. Pri pripravi osnutka poslovnika za leto 2010 je bilo glavno največ
sprememb v zvezi z izposojo t. i. medijskih kompletov (Glej 28., 29., 30., 35. in 39. člen v
prilogi!). Pri določanju cene za nadomestilo poškodovane ali uničeno mape za shranjevanje
medijskega kompleta je bila upoštevana cena najdražje mape, t. j. 10 evrov za kos. V
osnutku poslovnika je predvidna tudi sprememba cene za nadomestilo poškodovanega ali
uničenega knjižnega gradiva, ki po novem znaša 30 evrov za izvod. Za leto 2010 je
predlagano tudi povišanje cene velike članarine z 18 na 18,50 evra ter zamudnin za knjige z
0,25 na 0,30 evra na dan.
Knjižnica v Zasipu bo odprta od 14. do 18. ure in ne od 15. do 19. ure, kot je pomotoma
zapisano v osnutku poslovnika za leto 2010. Knjižnica v vojašnici na Bohinjski Beli je od
aprila 2009 zaprta, ker je bil vojak, ki je skrbel za knjižnico, premeščen.
V poslovnik je že vnešena sprememba lokacije Knjižnice Bohinjska Bistrica. Če bo šlo
vse po načrtih, se bo bohinjska knjižnica 8. februarja 2010 preselila iz prostorov v Domu
Joža Ažmana v nove prostore na Trgu svobode 3/a v Bohinjski Bistrici.
Člani Knjižničnega sveta so glasovali o Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2010, ki je bil soglasno sprejet.
3. Plan za leto 2010 – informacija. Božena Kolman Finžgar je člane knjižničnega sveta
seznanila s planom za leto 2010.
Občina Bohinj je odkupila prostore za novo knjižnico. Izveden je bil tudi javni razpis za
nabavo nove knjižnične opreme in trenutno potekajo intenzivni sestanki in usklajevanja z
izbranim dobaviteljem. Knjižnica Bohinjska Bistrica bo imela na novi lokaciji štirikrat več
prostora kot na stari, skladišče in prostori za izposojo bodo povezani z dvigalom. Nova
čitalnica, dvoranica za prireditve in računalniški kotiček bodo omogočili neprimerno boljše
pogoje za knjižnično dejavnost, kot so bili doslej. Svetnik Janez Stražišar je vprašal, kdo
ima največ zaslug, da se je stanje v Bohinju v zadnjem času tako izboljšalo. Jure Sinobad
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mu je odgovoril, da ima po njegovem vedenju velike zasluge za realizacijo selitve bohinjske
knjižnice knjižničarka Metka Repinc.
Občinska uprava Občine Gorje se namerava preseliti s sedanje lokacije v nove prostore.
Dosedanje občinske prostore namerava Občina Gorje nameniti za knjižnično dejavnost in je
v proračunu za leto 2010 rezervirala 20.000 evrov za pripravo gradbene dokumentacije. Če
ne bo večjih zapletov, naj bi se leta 2011 Knjižnice Gorje preselila iz dosedanjih, za
knjižnično dejavnost izrazito neprimernih prostorov, v sedanje prostore pošte in Občine
Gorje (celotno pritličje).
Direktorica Božena Kolman Finžgar je opozorila na stagnacijo knjižničarske dejavnosti
v Zasipu. Knjižnica v Zasipu zaradi neprimernih prostorskih pogojev (12 m2 površine, težak
dostop) ne more napredovati. Bibliobus ni rešitev, saj sta za celotno območje Gorenjske
načrtovana le 2,5 bibliobusa. Direktorica je zagotovila, da Knjižnica A. T. Linharta svoje
dejavnosti v Zasipu ne namerava opustiti in bo podprla vsako iniciativo KS Zasip ali Občine
Bled, ki bi vodila k izboljšanju knjižnične dejavnosti v kraju.
Direktorica je člane knjižničnega sveta seznanila s stanjem v zvezi z novogradnjo
knjižnice v Radovljici. V letu 2009 je bila pripravljena 12. različica arhitekturnega načrta.
Vloga za gradbeno dokumentacijo še ni bila vložena, to naj bi se zgodilo do marca 2010. Če
bo šlo vse po načrtih, naj bi bila nova knjižnica dograjena v drugi polovici leta 2011.
Jure Sinobad je prisotne člane sveta seznanil s svojim pismom, ki je bilo objavljeno v
Deželnih novicah (št. 14, 4. 12. 2009, str. 12). V pismu je pojasnil svoje osebno mnenje in
poudaril, da je po obstoječi zakonodaji vsakemu posamezniku zagotovljena pravica do
neodvisnega osebnega mnenja, čemur ni ugovarjal nihče od prisotnih. Pojasnil je, da
načeloma ni proti selitvi v novogradnjo v Kareju H, vendar še vedno zagovarja stališče, da
bi bil odkup nekdanje stavbe trgovine Merkur Dom na Gorenjski cesti 41 v Radovljici
boljša rešitev od predlagane novogradnje. Poudaril je, da je tako stališče zagovarjal že aprila
2007, ko je pisanje s podobno vsebino naslovil na Občino Radovljica. Prisotnim je povedal,
da ga je direktorica povabila k sodelovanju v gradbenem odboru za gradnjo nove knjižnice,
vendar se je za povabilo zahvalil z argumentom, da ne more sodelovati pri odločitvah o
projektu, s katerim se že v osnovi ne strinja (Zapisnik sestanka delovne skupnosti, 10. 5.
2007). Jure Sinobad je poudaril, da svojega mnenja kljub 12. različicam oz. popravkom
arhitekturnega načrta ni spremenil. Kljub vsemu je pohvalil delo Božene Kolman Finžgar in
Silve Kos v gradbenem odboru, saj bi bil brez njunih prizadevanj projekt še znatno slabši,
kot je sedaj. Na koncu je Jure Sinobad opozoril še na časopisna članka v Deželnih novicah
(št. 12, 9. 10. 2009, str. 1) in v časopisu Delo (št. 284, 8. 12. 2009, str. 13), kjer so bili
navedeni napačni podatki o površini novogradnje v Kareju H, ki je namenjena knjižnični
dejavnosti. V Deželnih novicah je bilo objavljeno, da »bo knjižnica imela prostore na 2.700
m2 površine«, v Delu pa je pisalo, da »bo knjižnica po načrtih sedaj imela 2.600 m2«. V
obeh člankih je šlo za zavajanje javnosti, saj je bilo po najbolj ugodnih izračunih po verziji
št. 4 knjižnici namenjenih ok. 1.890 m2 površine, po zadnji, 12. verziji pa je za knjižnico
namenjenih ok. 1.970 m2 površine v načrtovani novogradnji. V izračuna je vštet tudi prostor
mlečne restavracije v izmeri 182 m2, ki naj bi jo upravljala knjižnica. Svojo ugotovitev je
Jure Sinobad podkrepil z etažnim načrtom, na katerem je za vsako etažo označil površino,
namenjeno knjižnični dejavnosti. (Etažni načrt po verzijah št. 4 in št. 12, z izračunom
površin, namenjenih knjižnični dejavnosti, je priložen temu zapisniku kot priloga št. 2!)
Knjižnični svet je zadolžil direktorico, da pri investitorju preveri dejansko površino v celoti
in po namembnosti.
Direktorica je člane knjižničnega sveta seznanila s finančnim planom za leto 2010.
Finančne plane za leto 2010 so pripravile občine Gorje, Radovljica (plan za 2009 in 2010)
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in Bled (avgusta 2009). Občina Bohinj je v fazi priprave proračuna za leto 2010. Zaradi
gospodarske krize je v letu 2010 za knjižnično dejavnost planiranih povprečno okoli 10 %
manj finančnih sredstev. Tako kot vsako leto se bo Knjižnica A. T. Linharta prijavila na
razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje nabave računalniške opreme, saj le-ta
hitro zastara in jo je potrebno redno posodabljati. S pomočjo sredstev ministrstva je bil prav
na dan seje knjižničnega sveta dobavljen knjigomat, ki bo do selitve v novo knjižnico
poskusno deloval v matični knjižnici.
Direktorica je članom knjižničnega sveta poročala o obisku sanitarne inšpektorice v
matični knjižnici. Inšpekcijski pregled je bil izveden v okviru priprav na pandemijo gripe.
Inšpektorica je pregledala sanitarije in ostale prostore v knjižnici in ob pregledu ni ugotovila
nepravilnosti. Septembra 2009 je bila uspešno izvedena tudi velika inventura gradiva.
5. Razno. Direktorica je člane knjižničnega sveta seznanila z odstopno izjavo
dosedanjega predsednika knjižničnega sveta Jožeta Šifrerja. Gospod Šifrer je 7. decembra
2009 podal odstopno izjavo, v kateri je zapisal, da odstopa zaradi slabega zdravstvenega
stanja in naj njegova odstopna izjava stopi v veljavo s 15. novembrom 2009. (Odstopna
izjava g. Jožeta Šifrerja je priložen temu zapisniku kot priloga št. 3!) Direktorica je člane
knjižničnega sveta obvestila, da je svetu Krajevne skupnosti Radovljica, ki bo zasedal 22.
decembra 2009, že poslala obvestilo o odstopu g. Šifrerja in prošnjo, da namesto njega
imenuje novega člana knjižničnega sveta.
Jure Sinobad je članom knjižničnega sveta prebral pismo računovodkinje Eti Kuhar, ki
mu ga je posredovala kot predstavniku zaposlenih v knjižničnem svetu. (Pismo Eti Kuhar je
priloženo temu zapisniku kot priloga št. 4!) Članom sveta je razložil, da so se z zadnjo
plačno prevedbo tudi v Knjižnici A. T. Linharta povišale plače strokovnih delavcev, plača
računovodkinje pa je nazadovala. Direktorica je članom knjižničnega sveta pojasnila, da je
zahtevek za odobritev spremembe sistematizacije delovnega mesta računovodkinje in
povišanje le-tega v nov plačilni razred posredovala občinam ustanoviteljicam, vendar je
pisni odgovor doslej posredovala le Občina Gorje. (Pisni odgovor Občine Gorje je priložen
temu zapisniku kot priloga št. 5!) Občina Radovljica namerava razpravo o sistemizaciji
delovnih mest v Knjižnici A. T. Linharta uvrstiti na sejo občinskega sveta v prvem
tromesečju leta 2010. Direktorica je zatrdila, da bo v predlogu nove sistemizacije delovno
mesto računovodkinje sistemizirano v skladu z njeno prošnjo.
Seja knjižničnega sveta je bila zaključena ob 18.40. Po zaključku seje je direktorica
članom knjižničnega sveta predstavila najnovejšo tehnično pridobitev knjižnice, knjigomat.
Zapisal: Jure Sinobad

Jure Sinobad, l. r.,
namestnik predsednika Knjižničnega
sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

Overovatelj zapisnika: Silva Kos
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Priloge:
1. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta
Radovljica za leto 2010
2. Etažni načrt po verzijah št. 4 in št. 12, z izračunom površin, namenjenih knjižnični
dejavnosti
3. Odstopna izjava g. Jožeta Šifrerja z dne 7. 12. 2009
4. Pismo Eti Kuhar z dne 10. 12. 2009
5. Pisni odgovor Občine Gorje z dne 8. 4. 2009
V vednost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jože Šifrer, Bevkova ulica 1, 4240 Radovljica
Urška Repinc, Stara Fužina 205, 4265 Bohinjsko jezero
Vida Stare, Na Gorici 7, 4264 Bohinjska Bistrica
Ciril Kraigher, Sebenje 22, Zasip, 4260 Bled
Janez Stražišar, Polje 14, Zasip, 4260 Bled
Katarina Bohinc, Ovsiše 11, 4244 Kamna Gorica
Petra Kapus, Na Trati 16, 4248 Lesce
Silva Kos, Bevkova ulica 15, 4240 Radovljica
Jure Sinobad, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica
Občina Bled, Občinska uprava, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bohinj, Občinska uprava, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje
Občina Radovljica, Občinska uprava, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica
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