Zapisnik seje Knjižničnega sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta,
četrtek, 12. 12. 2013, 18.00-19.45
Prisotni: Toni Bogožalec, Božena Kolman Finžgar, Franc Markelj (prihod 18:30, opravičilo za
zamudo), Marija Piber (prihod 18:15), Darja Poklukar, Štefan Polda, Romana Ravnik, Urška
Repinc, Majda Ribnikar, Jure Sinobad in Sergej Učakar.
Sejo je vodil predsednik Knjižničnega sveta Jure Sinobad, ki je navzoče pozdravil in predstavil
gospo Romano Ravnik, ki je nova predstavnica Občine Bohinj v Knjižničnem svetu.
Predsednik je prisotnim predlagal dnevni red seje in se opravičil za napako pri zaporednem
številčenju točk dnevnega reda, ki je bil natisnjen na vabilu na sejo. Prisotni člani Knjižničnega
sveta so opravičilo sprejeli in se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom seje:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta
Radovljica za leto 2014.
3. Realizacija poslovanja v letu 2013 (informacija).
4. Plan za leto 2014 (informacija).
5. Informacija o novih knjižnicah.
6. Razno.
Predsednik je ugotovil, da je Knjižnični svet sklepčen, saj je bilo prisotnih 100 % članov sveta.
Na seji naj bi se nam pridružil župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, zato je predsednik
predlagal, da ob njegovim prihodu preidemo na 5. točko dnevnega reda, kar so prisotni sprejeli.

1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
V zapisniku prejšnje seje sta potrebna dva popravka.
1.

popravek, Štefan Polda:
Prisotni: Štefan Polda (namesto Janez Polda).

2. popravek, Sergej Učakar:
G. Sergej Učakar je na zadnji seji Knjižničnega sveta povedal, da se tabla, ki naj bi
opozarjala na blejsko knjižnico, nahaja znotraj 15-metrskega pasu ob državni cesti, zato
bo za njeno postavitev potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. G. Učakar je
člane Knjižničnega sveta obvestil, da je Krajevni skupnosti Bled posredoval vprašanje
Knjižničnega sveta o gostišču Okarina, ki ovira dostop do knjižnice na Bledu. Pobude,
izražene na seji Knjižničnega sveta, je g. Učakar že posredoval tudi KS Bled in nam
naknadno sporočil, da so že uvrščene na dnevni red naslednje seje KS Bled.
Zapisnik prejšnje seje so z dvema popravkoma soglasno potrdili vsi člani Knjižničnega sveta.

2. Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža
Linharta Radovljica za leto 2014.
Direktorica Božena Kolman Finžgar je predstavila spremembe Pravilnika o splošnih pogojih
poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. Poslovnik za leto 2014
je Jure Sinobad poslal svetnikom po elektronski pošti. Spremenijo ali dopolnijo se: 13. člen, 21.
člen, 23. člen, 29. člen in 30. člen. Spremeni se poletni delovni čas Knjižnice Zasip. Direktorica
se dogovarja z Občino Gorje o dodatnem dnevu odprtosti Knjižnice Gorje med poletjem.

Darja Poklukar je poudarila, da naj to čim prej uresničimo, saj si prebivalci Občine Gorje to
želijo. Direktorica je povedala, da se bo skušala do marčne seje Knjižničnega sveta z Občino
Gorje dokončno dogovoriti o spremembi poletnega urnika Knjižnice Gorje.
V ceniku smo dodali postavko zamudnina za e-knjige in izločili postavko previjanje videokaset.
Na seji Knjižničnega sveta je bilo predlagano, da se izraz “skeniranje” v ceniku storitev zamenja
z ustreznejšim izrazom “preslikavanje”.
Vse cene ostajajo enake kot v letu 2013. Na koncu besedila cenika storitev smo dodali zapis, da
nismo zavezanci za plačilo DDV. (priloga 1)
Predsednik je dal predlog Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja za leto 2014 na glasovanje.
SKLEP: Članice in člani Knjižničnega sveta so soglasno potrdili Pravilnik o splošnih
pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014.

3. Realizacija poslovanja v letu 2013 (informacija).
Direktorica je povedala, da bomo plan za leto 2013 skoraj v celoti realizirali. Občine so nam
nakazale predvidena sredstva, ki jih do konca leta 2013 ne bomo prekoračili.
Marijo Piber je zanimalo, če ima knjižnica denarne rezerve in če nam ljudje darujejo knjige.
Zaslužek, ki ga knjižnice pridobijo, porabimo za materialne stroške, nabavo knjig in serijskih
publikacij. Knjižnica A. T. Linharta bo do konca leta 2013 poslovala s pozitivno ničlo.
Direktorica je poudarila, da nam je v letu 2013 lastni prihodek upadel za 5 % v primerjavi z
letom 2012.
Člani in drugi obiskovalci knjižnice nam darujejo knjige, serijske publikacije, ki jih pregledamo
in nekaj uporabimo v knjižnici. Darovanih knjig, ki jih ne potrebujemo, ne mečemo, ponudimo
jih drugim ustanovam.
Članice in člani Knjižničnega sveta so bili seznanjeni z informacijo o poslovanju Knjižnice
A. T. Linharta v letu 2013.

4. Plan za leto 2014 (informacija).
Informacijo o planu za leto 2014 nam je podala direktorica.
Občina Radovljica je 5. 12. 2012 sprejela dvoletni plan financiranja, obeta se rebalans proračuna.
To naj bi se zgodilo na februarski seji Občinskega sveta Občine Radovljica. Predvidevamo, da se
bodo številke finančnih sredstev spremenile.
Občina Bled namenja knjižnici finančna sredstva, ki jih določi sama, ne ozirajoč se na naša
poročila.
Občina Bohinj bo o finančnih sredstvih za knjižnico odločala na drugi obravnavi seje občinskega
sveta dne 19. 12. 2013, Občina Gorje prav tako na drugi obravnavi seje občinskega sveta dne 18.
12. 2013. Občina Gorje naj bi prispevala še 500 € za osnovna sredstva. Predvidevamo, da bodo
občinska finančna sredstva za knjižnice ostala enaka kot v letu 2013. S finančnim prilivom, ki bo
enak tistemu v letu 2013, bomo zadovoljni, je poudarila direktorica. Del financ Knjižnica A. T.
Linharta pridobi od Ministrstva za kulturo RS. V letu 2014 bo Ministrstvo za kulturo za 34,80 %
znižalo sredstva, namenjena knjižnicam, do marca 2014 naj bi Ministrstvo za kulturo poslalo
informacijo, koliko sredstev bodo namenili naši knjižnici.
Lastna sredstva Knjižnice A. T. Linharta se zmanjšujejo, zmanjšanje pričakujemo tudi v letu
2014. Finančnih sredstev bo torej v letu 2014 manj.
Članice in člani Knjižničnega sveta so bili seznanjeni s planom za leto 2014.

5. Informacija o novih knjižnicah.
Božena Kolman Finžgar je povedala, da je Ministrstvo za kulturo RS izdelalo Nacionalni
program za kulturo (NPK). V enajsti točki NPK, ki govori o knjižnični dejavnosti, je zapisano,
da je potrebno v obdobju 2014-2017 podpreti izgradnjo knjižnic v Radovljici in Mariboru

(Rotovž). (priloga 2) Občina Radovljica se je prijavila na »Javni razpis za razvojne investicije v
javno kulturno infrastrukturo« (JR-ESRR-2013) ter s pomočjo Knjižnice A. T. Linharta in
najetih zunanjih izvajalcev izpolnila vse zahtevano za kandidaturo v tem programu.
Marija Piber je vprašala, kaj pomeni ta kandidatura in koliko sredstev naj bi pridobili.
Direktorica je odgovorila, da bo višina pridobljenih sredstev znana šele po zaključku razpisa, gre
pa za finančna sredstva, ki bodo v celoti namenjena dograditvi nove knjižnice v Radovljici.
Knjižnica A. T. Linharta je morala najti vsaj dvanajst gospodarskih ali turističnih subjektov, s
katerimi knjižnica sodeluje, in predstaviti inovativne projekte, ki jih knjižnica izvaja. Odgovora
na kandidaturo knjižnica še ni dobila.
Višina sredstev ni znana, Marija Piber je poudarila, da knjižnice ne moreš dokončati samo z
delom finančnih sredstev, ampak potrebuješ celotna finančna sredstva, ki omogočajo dokončanje
gradnje.
Direktorica je povedala, da so ji zagotovili, da bo nova knjižnica zgrajena. Razložila je, da je
Občina Radovljica na Ministrstvu za kulturo RS kandidirala za nepovratna sredstva, namenjena
dokončanju izgradnje knjižnice v Radovljici. Občinski svet Občine Radovljice je sprejel sklep o
najetju posojila, ki bo namenjen izgradnji knjižnice v Radovljici. Nova knjižnica zagotovo bo, je
prepričana direktorica.
Jure Sinobad je člane Knjižničnega sveta spomnil, da je Odbor za kulturo Občine Radovljica lani
že sprejel sklep, da se lahko proda zgradbo stare knjižnice na Gorenjski cesti 27, nekaj
osveščenih posameznikov v Občinskem svetu je nato to prodajo preprečilo.
Franc Markelj je kot predstavnik Občine Radovljice poudaril, da bo Občina Radovljica v letu
2014 najela kredit, ki bo v celoti namenjen izgradnji nove knjižnice. Zatrdil je, da je dokončanje
knjižnice prioriteta Občine Radovljice.
Ob 18:45 se je članom Knjižničnega sveta pridružil g. Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica.
Prvo vprašanje mu je zastavila Marija Piber, in sicer koliko kvadratnih metrov bo z novogradnjo
pridobila knjižnica.
Župan je odgovoril, da ne ve natančno, hkrati pa potrdil besede občinskega svetnika Franca
Marklja, da bo v letu 2014 Občina Radovljica najela kredit za izgradnjo knjižnice. Povedal je, da
se je osebno sestal s predsednikom NO Gorenjske banke. Zatrdil je, da je denar za gradnjo
knjižnice zagotovljen, pač pa se je pojavil nov problem. Župan je v sredo, 11. 12. 2013, izvedel,
da je podjetje Tehnik Škofja Loka propadlo. V ponedeljek, 16. 12. 2013, naj bi razglasili stečaj
podjetja Tehnik, delavci pa bodo napoteni na Zavod za zaposlovanje. Stečajni postopek in s tem
tudi dokončanje nove knjižnice se lahko zavleče za nekaj let.
Podjetje Tehnik naj bi do 28. 11. 2013 dokončalo komunalno infrastrukturo, to pa se ni zgodilo,
Župan je povedal, da bo občina izrabila bančno garancijo, sam pa si bo prizadeval za dokončanje
nove knjižnice, zato v prihodnjih dneh načrtuje sestanek z odgovornimi iz Gorenjske banke. Na
Ministrstvu za kulturo je Občina Radovljica kandidirala za nepovratna sredstva, župan ta
sredstva pričakuje, saj je sodelovanje s tem ministrstvom in ministrom dr. Grilcem zelo dobro.
Jure Sinobad je vprašal, če je težava v pogodbi, sklenjeni med strankami v gradnji knjižnice.
Župan je odgovoril, da ne, pač pa je težava v javno-zasebnem partnerstvu. Dokler ne bo končan
stečajni postopek podjetja Tehnik, knjižnice ne sme graditi drug izvajalec. Stečajni postopek ob
stečaju Tehnika bo dolgotrajen, saj v njem sodeluje več strank (Zavarovalnica Triglav,
Gorenjska banka, Občina Radovljica, stanovanja …).
Župan je še enkrat zatrdil, da se stavba stare knjižnice v tem času ne bo prodajala.
Marija Piber je poudarila, da je bila stavba Merkurja v Radovljici najboljša možnost za novo
knjižnico, žal smo to možnost zamudili, časi za gradnjo pa so izredno slabi.
Darja Poklukar meni, da je ta priložnost zamujena in je o njej nesmiselno govoriti.
Župan je poskušal finančna sredstva pridobiti s pomočjo evropskih poslancev, ki pa mu pri tem
niso pomagali, nekaj sredstev je poskušal pridobiti iz gospodarstva.
Jure Sinobad je prisotnim predstavil tabelo, ki jo je poslal tudi po elektronski pošti in vprašal
župana, kaj pomenijo te številke (realizacija na dan 30. 6. 2013: 120.972,94 € ali 8,5 % ob

predvideni 100 % realizaciji v višini 1.421.000,00 €). (priloga 3)
Župan je razložil, da ni prišlo do realizacije investicije, in sicer posredno zaradi težav Tehnika.
Povedal je, da bi moral Tehnik letos zgraditi vsaj streho na betonskem skeletu knjižnice, da bi se
preprečila škoda zaradi vremenskih vplivov, a se to žal ni zgodilo.
Marija Piber je vprašala, kje je preostali milijon, ki je razviden iz tabele, in zakaj nam gradbeni
odbor ne poroča o poteku gradnje in finančnih sredstvih, porabljenih pri gradnji nove knjižnice.
Nova knjižnica bo slabša kot današnja, je prepričana Marija Piber.
Župan je odgovoril, da sam ne misli tako in poudaril, da je vedno pripravljen priti in povedati,
kaj se dogaja z gradnjo nove knjižnice.
Nesmiselno je pogrevati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti z novogradnjo, gledati moramo
naprej, je rekel Franc Markelj.
Direktorica je prepričana, da nova knjižnica bo in le-ta bo dobra.
Sergej Učakar je menil, da se preveč pogovarjamo o preteklosti in prihodnosti, zanimati bi nas
morala sedanjost.
Jure Sinobad je k povedanemu dodal, da tisti, ki nima razčiščenih zadev iz preteklosti, nima
pravih temeljev za gradnjo v prihodnosti. Župana je prosil za pisna poročila gradbenega odbora,
ki spremlja potek gradnje nove knjižnice v Radovljici.
Župan je odgovoril, da se je že doslej rad odzval povabilom Knjižničnega sveta in osebno
poročal o poteku gradnje nove knjižnice in da bo s tako prakso nadaljeval tudi v prihodnosti.
Romana Ravnik meni, da je najbolje, da počakamo, kaj se bo zgodilo s Tehnikom in kdo bo novi
izvajalec, ki bo nadaljeval z gradnjo knjižnice v Radovljici.

6. Razno.
Predsednik je vse članice in člane Knjižničnega sveta povabil na občni zbor Knjižnice A. T.
Linharta. Povabilu sta se odzvala Urška Repinc in Sergej Učakar, Marija Piber je povedala, da
bo odločitev sporočila naknadno.
Marija Piber je poudarila, da table, ki naj bi označevala knjižnico na Bledu, še vedno ni, kar je
sramota. Po njenem mnenju bi morala direktorica na Občino Bled poslati zahtevek za izdelavo in
montažo table, potreben je tudi osebni kontakt direktorice s predstavniki Občine Bled. Marija
Piber je dodala, da bi morali v tem času pobarvati vsaj obstoječe (bele) črke na fasadi, za kar ni
potrebno pridobiti nikakršnega dovoljenja, pa tudi to ni bilo storjeno.
Direktorica je povedala, da so zaposleni v Knjižnici Bled našli dobro rešitev za lokacijo in
izvedbo table in prisotnim predstavila predlog rešitve in predračun podjetja Cut Bled. (priloga 4)
Franc Markelj je predlagal, da Marija Piber kot bodoča svetnica v blejskem občinskem svetu
osebno posreduje v zvezi s postavitvijo table.
Darja Poklukar meni, da vsaj 80 % ljudi na Bledu ve, kje je knjižnica, bolj problematični se ji
zdijo parkirni prostori, ki jih knjižnica nima.
Marija Piber je ob 19:30 pozdravila vse prisotne in odšla s seje Knjižničnega sveta.
Direktorica je povedala, da želi postopek postavitve table voditi po pravilih.
Sergej Učakar je ponovno vprašal, zakaj bi morala biti tabla osvetljena.
Direktorica se je zavezala, da bo zbrala dodatne ponudbe za izdelavo table za knjižnico na Bledu.
Darja Poklukar je pohvalila vse zaposlene v Knjižnici A. T. Linharta. Kot redna obiskovalka
knjižnice se je pohvali pridružila tudi Urška Repinc.
Seja Knjižničnega sveta se je zaključila ob 19:45.

Zapisala: Majda Ribnikar, l. r.

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

Priloge:
1. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica
za leto 2014.
2. Izsek iz zadnjega predloga Nacionalnega programa za kulturo za knjižnično dejavnost.
3. Tabela s podatki o realizaciji proračunske postavke Gradnja nove knjižnice v Radovljici.
4. Predlog grafične rešitve table na blejski knjižnici in ponudba podjetja Cut Bled.

