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1. UVOD 
 

Javni zavodi, med katere sodijo tudi splošne knjižnice, s svojim delovanjem vplivajo na 

celotno družbo oz. na vsakega posameznega člana le-te, saj jim omogočajo zadovoljevanje 

zdravstvenih, izobraževalnih in tudi kulturnih potreb. Knjižnica je (splošno gledano) zbirka 

knjig (in vedno bolj tudi drugega knjižničnega gradiva – revij, časopisov, CD-jev, DVD-jev, 

…), ki je urejena sistematično; je pa tudi prostor oz. zgradba, kjer je ta zbirka (s)hranjena. 

Dandanes pa knjižnica seveda ni več le prostor, kjer se hranijo knjige in uporabniki tiho, vsak 

zase iščejo informacije, ki jih potrebujejo. Vloga knjižnic kot virov informacij in znanja se 

namreč v dinamičnem elektronskem okolju hitro in ves čas spreminja. 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je informacijsko središče za podatkovno, bibliografsko, 

usmerjevalno in tematsko informiranje. Je tudi kulturno in sprostitveno ter izobraževalno 

središče, saj hrani različne vrste gradiv, iz katerih oz. s pomočjo katerih zaposleni 

uporabnikom posredujejo želene informacije. Je komunikacijsko in socialno središče 

skupnosti, saj se v okviru prireditev in drugih družbenih dejavnosti, ki jih izvaja, ljudje 

družijo in posledično krepijo vezi v skupnosti. S svojim delovanjem posredno vpliva na 

delovanje oz. dogajanje v lokalni skupnosti in preko tega na lokalno gospodarstvo in 

regionalni razvoj na splošno, socialno omrežje oz. stike, okoljevarstvo, itd. Seveda pa v prvi 

vrsti skrbi za dobrobit knjižničnih uporabnikov (nudi jim informacije, ki jih potrebujejo, 

omogoča samoizobraževanje in prostočasno druženje v knjižničnih prostorih ter vabi h 

kulturnemu udejstvovanju), saj se zaveda dejstva, da obstoj knjižnice, ki je nihče ne potrebuje, 

nima pomena. 

 

Želimo si, da tako tudi ostane in tej želji smo prilagodili Program dela in finančni plan 

Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019. Program dela je dokument, ki določa 

obseg, vsebino in organizacijo dela v knjižnici in je tesno povezano z vsebinskimi in 

materialnimi vidiki delovanja KTS Trbovlje. 

 

Vizija Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 

Živimo v obdobju, zaznamovanem z gospodarsko krizo, ko je knjiga postala dobrina, ki si je 

ne more privoščiti vsakdo. Kdor pa ne sega po knjigah, ne širi svojih obzorij in ostaja ozko 
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usmerjen ter kot takšen lahko dostopna tarča medijev in izkoriščevalskih sodržavljanov, 

nadrejenih in ne nazadnje vplivne javnosti ter medijev. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

tako teži k odpiranju navzven in podajanju roke prebivalcem lokalnega prostora, na katerem 

deluje. Vse to s pomočjo zadovoljnih zaposlenih, saj le posamezniki, ki se lahko poistovetijo z 

okoljem v katerem so zaposleni, delajo dobro, kvalitetno in z željo pomagati tudi drugim. 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje tako stremi k temu, da bo (še naprej) javni zavod, ki bo 

uporabnikom in članom dvigoval kvaliteto življenja, jim omogočal izobraževanje, zapolnjeval 

prosti čas in jih kulturno ozaveščal. 

 

Vrednote Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 

Najvišja vrednote vsake knjižnice so zapisane besede, t.i. kulturna dediščina, h katere 

ohranjanju in širjenju teži tudi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg tega stremi k 

zadovoljnim uporabnikom, kar dosežemo s človečnostjo, odprtostjo, strpnostjo, tolerantnostjo, 

spoštovanjem osebnega prostora, kakovostjo lastnih storitev in strokovnostjo zaposlenih. 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Trbovlje. Na 

11. redni seji občinskega sveta 22. 12. 2003 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Sodi med slovenske splošne knjižnice in deluje 

na območju občine Trbovlje. 

 

Knjižnico zastopa, predstavlja in vodi od 4. 7. 2016 direktorica Katra Hribar Frol. 

 

Ime: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, skrajšano ime KTS Trbovlje 

Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 

Šifra dejavnosti: 92.511 

Sedež: Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje 

Ustanovitelj: Občina Trbovlje 

Matična številka: 15673073 

Številka računa 01329-6030374634, MF RS, UJP Ljubljana 

Telefon: 03/56 25 712 oddelek za odrasle, 03/56 25 714 oddelek za mladino, 03/56 25 715 

nabava in obdelava gradiva, 03/56 25 719 enota Dom Svobode, 03/56 25 710 direktorica. 

Elektronski naslov knjižnice: knjiznicatrb@trb.sik.si 

mailto:knjiznicatrb@trb.sik.si
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Spletna stran: www.kts-trbovlje.si  

 

Knjižnico upravlja Svet zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. 

 

Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljajo naslednje organizacijske enote: 

- osrednja knjižnica 

- krajevna knjižnica, enota Dom svobode 

in oddelka: 

- oddelek za mladino 

- oddelek za odrasle (s čitalnico in e-knjižnico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kts-trbovlje.si/
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2. JAVNI INTERES 
 

Javni interes na področju knjižnice dejavnosti je opredeljen v Nacionalnem programu za 

kulturo in vanj spadajo:  

- najboljša možna ponudba knjižničnega gradiva, ponudba informacij in storitve, ki so 

osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, 

informacijsko opismenjevanje in podporo vseživljenjskemu učenju,  

- zagotavljanje prostorskih možnosti in opreme za uporabo gradiva, 

- pridobivanje informacij in smotrna izraba prostega časa v knjižnicah, 

- omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije, 

- izobraževanje, raziskovanje in podporni projekti, 

- dostop do podatkov o nacionalni zbirki in nacionalni zbirki in nacionalno pomembnih 

knjižnih zbirkah iz vseh knjižnic v Sloveniji prek sistema COBISS in medmrežja, 

- dostop do svetovnih virov informacij, 

- medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic.  

 

Zakon o knjižničarstvu splošnim knjižnicam določa tudi vrsto posebnih nalog, ki sodijo v 

okvir javne službe:  

- opredeljene so kot institucije vseživljenjskega izobraževanja,  

- zbirajo in posredujejo dokumente lokalne zgodovine ter dokumentov sodobnega 

življenja lokalne skupnosti (domoznanstvo), 

- zagotavljajo splošen dostop do elektronskih gradiv javnih oblasti, 

- izvajajo biblio-pedagoško in biblio-andragoško dejavnost. 

Te štiri opredelitve terjajo od splošne knjižnice čim večjo aktiviranost knjižničnih zbirk, s 

čimer se krepita bralna kultura in informacijska pismenost. 

 

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema več nalog. V okviru te dejavnosti Knjižnica 

Toneta Seliškarja Trbovlje opravlja naslednje naloge: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, katalogov in 

drugih baz podatkov, 

- sodeluje v medknjižnični izposoji,  
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- pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- informacijsko opismenjuje,  

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,  

- opravlja založniško dejavnost in trgovino na drobno z rabljenim blagom, 

- fotokopiranje in razmnoževanje, 

- prirejanje razstav in prireditev za odrasle in mladino, 

- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost gradiv javnih oblasti, 

- organizira različne oblike dela za uporabnike. 

 

Strategija razvoja slovenskih knjižnic 2013 – 2020 je poleg ostalih še en pomemben 

dokument, na katerega se pri našem razvoju opiramo pri načrtovanju dolgoročnih ciljev, ki jih 

uresničujemo z vsakoletnim načrtovanjem in zastavljenimi letnimi cilji. 

  

Pri letnem načrtovanju dela v knjižnici izhajamo tudi iz Strateškega načrta Knjižnice Toneta 

Seliškarja Trbovlje 2015 – 2019.  

 

Nadvse pomembno je osveščanje o knjižnici in njeni dejavnosti v lokalni skupnosti, 

spreminjanje njenega položaja ali bolje rečeno misli in vedenja o tem, kaj knjižnica je. 

Knjižnica je namreč zaupanja vreden in varen javni prostor, urejen, stabilen, a hkrati 

dinamičen. Kot tak nudi oseben in dolgoročen odnos med knjižničarjem, uporabnikom in 

vsebino knjižnice. Tako knjižnični razvoj temelji na strokovnosti, zanesljivosti, učinkovitosti, 

tradiciji in hkrati napredku, na enakosti za vse, raznovrstnosti dogodkov in kvaliteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program dela in finančni plan Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019 

  

8 
 

3. ZAKONSKE OSNOVE 
 

Knjižnica spremlja in usmerja strokovno delo na podlagi veljavne zakonodaje za to področje 

in dogovorjene knjižničarske politike. Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje izvaja svojo 

dejavnost na podlagi naslednjih zakonov, pravilnikov, uredb in ostalih predpisov: 

- Zakoni: 

Zakon o knjižničarstvu 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 

Zakon o zavodih 

Zakon o obveznem izvodu publikacij 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij  

Zakon o javnih financah 

Zakon o računovodstvu 

Zakon o javnih naročilih 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o javnih uslužbencih 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

ZUJF 

- Pravilniki: 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah 

Pravilnik o razvidu knjižnic 

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic 

Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij 

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture 

Kolektivne pogodbe 
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Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS 

- Ostali predpisi: 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

Uredba o posredovanju informacij javnega značaja 

Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju 

kulture 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028) 

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 

Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev 

Odlok o ustanovitvi Knjižnice Toneta Seliškarja, Uradni vestnik Zasavja 

Strateški načrt Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program dela in finančni plan Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019 

  

10 
 

4. NAMEN LETNEGA PROGRAMA DELA 
 

Kratkoročni cilji so vsako leto opredeljeni v programu dela za naslednje leto (letni cilji). So 

izvedbena podpora našim dolgoročnim ciljem, ki si jih zastavimo za približevanje 

Standardom za splošne knjižnice, ki naj bi jih dosegli do konca leta 2019 in z upoštevanjem 

Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic ter Strateškega načrta knjižnice. Med njimi so 

najpomembnejši tisti, ki opredeljujejo vlogo in namen knjižnične zbirke, vlogo uporabnikov 

in storitev zanje, razpolaganje in potrebo po prostoru in opremi za izvajanje knjižnične 

dejavnosti, opremljenost z informacijsko-komunikacijsko opremo in njeno dostopnostjo, 

razvoj bralne kulture in informacijske pismenosti, pomen domoznanstva ter strokovnost 

zaposlenih. Z letnimi cilji, ki so opredeljeni v nadaljevanju dokumenta, bomo poskrbeli za 

izpolnjevanje poslanstva knjižnice in tudi njene vizije za prihodnost. Knjižnična dejavnost 

tako dobi vsakoletno vsebino. Zavedati se moramo, da uspešno uresničevanje knjižnične 

dejavnosti na vsakoletni ravni prinaša dolgoročni razvoj knjižnice, ki je v prvi vrsti namenjen 

celotni lokalni skupnosti, njenemu razvoju v kulturnem in informacijskem pogledu.  

 

Vsebino delovanja knjižnice največkrat podpremo s statističnimi podatki. Uradni statistični 

podatki za leto 2019 bodo dostopni na spletni strani http://cezar.nuk.uni-

lj.si/statistika/index.php po opravljenih meritvah, konec marca 2020.  

 

Vsebino nam torej narekuje poznavanje lokalne skupnosti, okolja, prebivalcev, posameznih 

skupin, usmerjenost k izpolnitvi dolgoročnih ciljev, upoštevanje zakonodaje ter seveda 

finance, ki nam jih zagotavljata ustanoviteljica (Občina Trbovlje, za knjižnično gradivo in 

delovanje) in državni proračun (Ministrstvo za kulturo, za knjižnično gradivo), k čemur 

moramo prišteti še lastna sredstva in sredstva z razpisov ali javnih povabil, primernih za 

splošne knjižnice. 

 

 

 

 

 

 

http://cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
http://cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
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5. VSEBINSKI PRIKAZ KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI IN LETNI CILJI 
 

Zapisani program dela Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje je oblikovan v skladu s 

predhodno naštetimi zakonodajo in predpisi, ki opredeljujejo knjižničarsko dejavnost, 

standardi in strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic ter predvsem v luči zavedanja, da 

knjižnica ne more obstajati niti brez svojih obiskovalcev in članov, niti brez svojih zaposlenih.  

 

5.1 Uporabniki in splošna dostopnost knjižnice in knjižničnih storitev 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ima v svojih dveh oddelkih in v dislocirani enoti Dom 

svobode poleg članov, ki vračajo ali si izposojajo knjižnično gradivo, dnevno tudi velik obisk 

posameznikov, ki niso člani knjižnice, a so redni uporabniki knjižničnih storitev – npr. 

prebirajo dnevno časopisje ali uporabljajo računalnike v e-čitalnici, učence, dijake in študente, 

ki knjižnične prostore uporabljajo za samostojno ali skupinsko učenje. Le-tem bo knjižnica 

omogočala kakovostno uporabo knjižničnih storitev, saj so potencialni člani knjižnice - njihov 

čas v knjižničnih prostorih bo knjižnica tudi v letu 2019 izboljšala že z nekaj majhnimi, a 

prijaznimi ukrepi.  

 

Nadaljevali bomo tudi s tremi praksami, ki so v našo knjižnico že pripeljale nekaj novih 

članov: boni za brezplačen vpis enega od staršev ob rojstvu otroka v trboveljski porodnišnici 

ter otroški kotiček na oddelku za odrasle. Prav tako bomo brezposelnim osebam, invalidom in 

članom DBC še naprej omogočali brezplačno članstvo, rednim študentom pa plačilo znižane 

članarine. Tudi v letu 2019 bomo ob posebnih dneh/obletnicah (npr. dan slovenskih splošnih 

knjižnic, noč knjige, slovenski kulturni praznik, itd.) omogočali brezplačni prvi vpis v našo 

knjižnico. 

 

Spremembe, ki bodo izboljšale kvaliteto časa, ki ga v knjižničnih prostorih preživijo 

njeni člani in uporabniki: 

- povečana ponudba otroškega in mladinskega gradiva za izposojo v otroškem kotičku 

na oddelku za odrasle, 

- povečana ponudba izbranega dnevnega in tedenskega časopisja ter revij, 
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- uporaba »nakupovalnih košaric« - pridobitev/nakup različnih torb in cekarjev iz 

naravnih materialov, ali izvedba posebne delavnice izdelave torb iz rabljenih 

materialov – košarice člani vzamejo ob prihodu v knjižnico in vanje zložijo izbrano 

knjižnično gradivo; v kolikor je uporabnikom košarica všeč, imajo tudi možnost 

nakupa le-te, 

- povečan izbor ponudbe igrač v naši Igroteki, 

- postavitev »glasbenega kotička« (cd predvajalnik in slušalke, da lahko obiskovalci v 

naši knjižnici poslušajo naše zvočno gradivo), 

- povečana mobilnost oz. dostop do mladinskega oddelka zaradi izgradnje dvigala; v 

sodelovanju z ustanoviteljico. 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje bo v letu 2019 nove člane pridobila tudi z: 

- mesečnimi srečanji za priseljenske družine v prostorih knjižnice (otrokom bo na 

mladinskem oddelku namenjena pravljična ura, ki jo bodo vodili knjižnični 

uslužbenci, s starši oz. drugimi sorodniki pa bo v času trajanja pravljične urice klepetal 

prostovoljec; izvajala se bodo v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo ali Kulturno 

umetniškim društvom Zasavje); oboji se bodo tako seznanili s slovenskim jezikom in z 

novimi ljudmi v lokalnem prostoru, 

- intenzivnim predstavljanje knjižničnih storitev uporabnikom Rdečega križa Trbovlje 

in z izpostavljanjem možnosti brezplačnega vpisa v knjižnico za brezposelne osebe, 

- izvedbo avtorskega projekta »Knjižničar za eno noč« (udeleženci se preizkusijo v 

prebiranju pravljic, ovijanju in pospravljanju knjižnega gradiva, itd. ter v knjižnici tudi 

prespijo in »okusijo« čar tihe nočne knjižnice), ki bo v knjižnico pripeljala populacijo 

v starosti 10, 11 in 12 let, 

- izvedba obiskov Tončka Knjigoljuba v skupinah Vrtca Trbovlje z namenom 

predstavitve knjižnice in njene dejavnosti predšolski populaciji, 

- izvedba projekta »Zabava igrač« (otroci na mladinski oddelek knjižnice prinesejo 

svojo najljubšo plišasto igračo in jo pri nas pustijo čez noč, knjižničarji fotografiramo 

igračo v prostorih knjižnice, dopišemo prijetni opis obnašanja igrače in vse skupaj 

predamo otroku in objavimo na družabnih omrežjih), ki bo v knjižnico pripeljala 

populacijo predšolskih otrok, 
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- v okviru dogodka Noč knjige bomo otvorili menjalnico knjig oz. Knjižno stˇlažo v 

telefonski govorilnici na Ulici 1. junija in v sklopu otvoritve v bližini govorilnice 

izvedli pravljično urico in tako na prednosti članstva v knjižnici opozorili starše oz. 

skrbnike predšolskih in šolskih otrok 

- ob pomoči prostovoljcev bomo v letu 2019 ponudili izvedbo oz. organizacijo otroških 

rojstnonevnih zabav v prostorih knjižnice; v času, ko je knjižnica za člane in 

obiskovalce zaprta; storitev bo plačljiva. 

 

5.2 Člani knjižnice  

 

Čim večji odstotek v knjižnico včlanjenega prebivalstva pomeni približevanje standardom za 

splošne knjižnice, ki predvidevajo 40% vključenost. Slovensko povprečje je 25%.  Povprečje 

za Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje je 22,%, a težnja po pridobitvi novih aktivnih članov 

(to so tisti, ki knjižnico obiščejo vsaj enkrat letno) ostaja. 

 

Pridobivanje novih članov bomo v letu 2019 okrepili tudi tako, da knjižnica ne bo le odpirala 

svojih vrat, pač pa se bo promovirala in »kazala« v drugih javnih zavodih, organizacijah in 

podjetjih v lokalni skupnosti. 

 

Pridobivanje novih članov s pomočjo intenzivnejše promocije knjižnične dejavnosti (s 

ciljem doseči povprečje 40 odstotne včlanjenosti): 

- zaposleni bodo pripravili kratko predstavitev Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje in 

se dogovorili za predstavitev tega pri zainteresiranih posameznikih ali skupinah  - npr. 

obiskovanje in predstavitev v osnovnih in srednjih šolah v občini Trbovlje; 

- intenzivnejša in »pravilnejša« uporaba profilov na družbenih omrežjih (Facebook, 

Twitter, Instagram in Snap Chat) za promocijo knjižnice in njene dejavnosti (npr. 

povezava profila Knjižnice Toneta Seliškarja in profila njene direktorice na omrežju 

Facebook z namenom, da uporabniki knjižničnih storitev spoznajo in prepoznajo 

osebe, ki so s knjižnico povezane, in lahko prek omrežja Facebook tudi postavljajo 

vprašanja, izražajo želje in mnenja – ne le knjižnici kot ustanovi, pač pa zaposlenim 

kot osebam, posameznikom …). 
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V želji, da se približamo našim uporabnikom in njihovim željam ter potrebam in pridobimo 

nove člane bomo v letu 2019 med našimi člani in obiskovalci izvedli anketo o njihovem 

zadovoljstvu z našim storitvami ter o tem, kaj si od nas in naše dejavnosti ter ponudbe želijo v 

prihodnje. Rezultate ankete bomo uporabili pri načrtovanju programskih vsebin v prihodnjih 

letih in pripravi dokumenta Strateški načrt Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 2020-2024. 

 

Knjižnica je imela v letu 2018 prvič po letu 2013 povečan vpis novih članov in posledično 

višje število aktivnih članov -  novo vpisanih članov je bilo 432, kar je več kot leta 2017. To 

številko bi radi v letu 2019 ohranili oz. število članov še povečali.  

 

5.3 Knjižnično gradivo - redni letni nakup in odpis 

 

Knjižnično knjižno in neknjižno gradivo je najpomembnejši element knjižnice – zaradi njega 

in z namenom njegove promocije knjižnica obstaja. Knjižnična zbirka naj bi sicer odražala 

strokovno delo in cilje zaposlenih ter sledila določenim knjižničnim standardom, a z 

zavedanjem, da knjižnica obstaja in ostaja predvsem zaradi svojih uporabnikov in 

članov, bomo zbirko knjižničnega gradiva prilagodili željam in potrebam uporabnikov 

in članov. 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje na oddelku za odrasle, na mladinskem oddelku in v 

enoti Dom svobode v svoji knjižni zbirki trenutno hrani 74.837 enot gradiva (48.553 

naslovov). Smernice priporočajo, naj bi imele knjižnice pribl. 4 knjige na prebivalca, kar 

dosegamo. 

 

Osvežitev knjižnične zbirke in povečanje obrata knjižnične zbirke/izposoje gradiva v 

letu 2019 z nakupom novih aktualnih gradiv/naslovov in hkrati z izločanjem zastarelega 

gradiva: 

- nakup novih, aktualnih naslovov, po katerih uporabniki in člani Knjižnice Toneta 

Seliškarja Trbovlje sprašujejo; 
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- s tehtnim pristopom k izločanju gradiva bomo poskrbeli, da se ohrani razmerje med 

leposlovnim in strokovnim gradivom, ki ga prav tako priporočajo standardi za splošne 

knjižnice (razmerje stroka : leposlovje naj bi bilo 50 : 50).   

 

Pri skrbi za knjižnično zbirko bomo izhajali iz internega akta Upravljanje s knjižnično zbirko 

Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki smo ga pripravili in sprejeli decembra 2018 in iz 

Letnega načrta nakupa knjižnega gradiva 2019, ki smo ga prav tako pripravili decembra 2018. 

 

Letni nakup knjižnega gradiva pa je seveda odvisen tudi od (višine) sredstev, ki jih knjižnici 

namenita ustanoviteljica Občina Trbovlje in Ministrstvo za kulturo in tudi od lastnih sredstev 

knjižnice, ki jih le-ta nameni za nakup knjižnega gradiva. Večji delež lastnih sredstev 

namenjenih za nakup knjižnega gradiva bomo v letu 2019 porabili za nakup neknjižnega 

gradiva in sicer za nakup novih in rabljenih igrač, ki bodo na voljo za izposojo v naši Igroteki 

na mladinskem oddelku knjižnice. 

 

Predvidena sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2019: 

Vir € 

Občina Trbovlje – občinski proračun 15.000 

Ministrstvo RS za kulturo – republiški proračun 15.770 (ocena) 

Lastna sredstva KTS Trbovlje 5.000 

Skupaj 35.770 

VIR: KTS Trbovlje 

 

Izhajajoč iz Letnega načrta nabave knjižničnega gradiva v Knjižnici Toneta Seliškarja 

Trbovlje v letu 2019 smo določili referenčno (povprečno) ceno enote gradiva, ki znaša 

17,00€. V skladu s tem načrtom in v skladu s kriteriji Standardov in Nacionalnim programom 

za kulturo načrtujemo nakup 2.187 enot (1.640 naslovov) knjižničnega gradiva, od tega 2.038 

enot knjižnega in 149 enot neknjižnega gradiva. Načrtujemo tudi nakup 292 licenc za e-

knjige/Biblos. Prav tako načrtujemo nakup 100 naslovov serijskih publikacij, s tem, da bomo 

nekaj starih naslovov odpovedali in jih nadomestili s tistimi, po katerih naši obiskovalci in 

člani sprašujejo.  
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Prav tako predvidevamo, da bomo v letu 2019 odpisali približno 2,47% enot knjižničnega 

gradiva. Za skladnost odpisa s kriteriji bo skrbela knjižnična komisija za odpis knjižničnega 

gradiva. 

 

Knjižnica bo v letu 2019 še naprej nudila možnost izposoje elektronskih knjig in bralnikov ter 

uporabo podatkovnih zbirk (IUS-INFO, Press Reader, EBSCOhost, ezProxy-seznam virov, 

Find Info, eBonitete).  

 

Gradivo bomo še naprej skrbno obdelovali in varovali (nadaljnja uporaba varovalnih 

magnetnih nitk), kar bomo izločili oz. odpisali pa bomo do pregleda s strani Narodne in 

univerzitetne knjižnice Ljubljana hranili v skladišču in arhivu ter nato na Bukvarni ponudili 

obiskovalcem. Povezali smo se tudi že (in bomo stik ohranili tudi v letu 2019) z Zmajevo 

luknjo in Ropotarn`co ter jima brezplačno ponudili del odpisanega gradiva. 

 

V letu 2019 nadaljujemo tudi s skrajšanim rokom, ko rezervirana knjiga čaka na člana, kar 

smo uvedli v drugi polovici leta 2016 in tako delno rešili težavo dolgih čakalnih vrst za 

najbolj brano gradivo. Ob praznovanju Noči knjige in dneva slovenskih splošnih knjižnic 

bomo ponudili tudi možnost vračila knjig brez plačila zamudnine vsem tistim, ki imajo 

izposojeno gradivo doma že dlje časa.  

 

5.3.1 Medknjižnična izposoja 

 

Gradivo, ki ga naša knjižnica nima, člani pa bi ga želeli imeti, jim bomo prek medknjižnične 

izposoje še naprej naročali iz drugih slovenskih in tujih knjižnic – medknjižnična izposoja na 

celjskem območju bo tudi v letu 2019 brezplačna.  

 

5.3.2 Domoznansko gradivo 

 

Knjižnično zbirko domoznanskega gradiva bomo dopolnjevali tudi v letu 2019 in ponovno 

razposlali že pripravljen dopis za vsa društva, podjetja in organizacije ter tako skušali zajeti 

publikacije, brošure in letake, ki so bili v preteklosti izdani na območju Trbovelj. Še naprej se 
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bomo povezovali s Trubarjevim antikvariatom in pregledovali njihovo ponudbo gradiva iz 

Trbovelj in o Trbovljah.  

 

S ponosom bomo intenzivno predstavljali in promovirali spominsko knjižno zbirko Tineta 

Lenarčiča, ki smo jo otvorili decembra 2018, vanjo pa so vključene knjige, ki jih je gospod 

Lenarčič prebiral in nekatere med njimi tudi napisal, naši knjižnici pa jih je prijazno podarila 

njegova družina. 

 

S področja domoznanstva je tudi magistrsko delo študenta bibliotekarstva Andraža Kneza, ki 

je v svoji magistrski nalogi načrtoval vzpostavitev spletne domoznanske zbirke foto gradiva 

za našo knjižnico. Omogočili mu bomo, da bo v prostorih naše knjižnice pregledoval in 

sortiral omenjeno domoznansko gradivo in ga pripravil za nadaljno obdelavo. Prav tako mu 

bomo svetovali naj magistrsko nalogo prijavi na javni razpis Občine Trbovlje za dodelitev 

nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdodbju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

V letu 2019 bosta dve zaposleni pridobili licenco katalogizatork za slikovno/foto gradivo in 

članke – to gradivo bomo katalogizirila in postopoma vključevali v digitalno zbirko Knjižnice 

Toneta Seliškarja Trbovlje, ki jo bomo začeli vzpostavljati ob koncu leta 2019. 

 

5.3.3 Izposoja 

 

V letu 2018 so si obiskovalci v naši matični knjižnici in v enoti Dom svobode na dom 

izposodili 103.448 enot gradiva – želimo, da bi se v letu 2019 ta številka še povečala – to 

bomo dosegli z že prej omenjeno premišljeno politiko nakupa in odpisa knjižničnega gradiva 

ter z intenzivno promocijo knjižnih novosti, izpostavljanjem redkeje izposojenega gradiva, 

pripravo tematskih razstav gradiva in z namenskimi literarnimi večeri, kjer bomo predstavljali 

popularne, posebne in seveda tudi lokalne avtorje ter njihova dela. 

 

 

 



Program dela in finančni plan Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019 

  

18 
 

5.4 Zaposleni ter organizacija knjižnice 

 

5.4.1 Zaposleni – kadrovski načrt za leto 2019 

 

V letu 2019 in vseh letih pred tem ter tudi v prihodnje težimo k zaposlitveni strukturi, ki bo v 

skladu s Standardi in normativi. Po pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe, ki določa minimalne pogoje na podlagi triletnega slovenskega povprečja, bi 

morala imeti trboveljska knjižnica 9 delavcev, po dokumentu Strokovna priporočila in 

standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028) bi bila priporočena stopnja 

zaposlovanja 12 knjižničnih delavcev (gre za gravitacijsko območje s pribl. 10.000 prebivalci) 

po standardnih izračunih (Standardi za splošne knjižnice, 2005) pa bi prav tako lahko imela 

do 12 zaposlenih – v letu 2018 je bilo v knjižnici redno za nedoločen čas zaposlenih 8 oseb, 

imeli pa smo tudi pomoč prostovoljca. Enako bo v letu 2019, imeli pa bomo pomoč tudi ene 

osebe zaposlene preko programa javnih del.  

 

Razporeditev po delovnih mestih je naslednja:  

Tabela: Zaposleni v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje v letu 2018 - glede na delovno 

mesto 

direktor/ica 1 

strokovno osebje - knjižničar/ka, 

višji knjižničar/ka 

3 

strokovno osebje - bibliotekar/ka 3 

Ekonom 1 

SKUPAJ 8 

VIR: KTS Trbovlje 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe sicer določa, da mora 

biti razmerje med bibliotekarji in višjimi knjižničarji na eni ter knjižničarji na drugi strani 70 : 

30 in Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ga dosega.  
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Kljub temu da je iz obstoječega stanja razvidno, da v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje 

število zaposlenih ustreza standardom in normativom, želja po dodatnem delovnem mestu oz. 

dodatnih delovnih močeh obstaja.  

 

V letu 2019 se bo upokojila delavka zaposlena na delovnem mestu ekonom. Njeno delovno 

mesto bomo v letu 2019 nadomestili z delovnim mestom bibliotekar oz. z nadomestno 

zaposlitvijo. 

 

Tabela: Predlog števila zaposlitev v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje v letu 2019 – 

glede na delovno mesto 

direktor/ica 1 

strokovno osebje - knjižničar/ka, višji 

knjižničar/ka 

3  

strokovno osebje - bibliotekar/ka 4 

Ekonom 0 

SKUPAJ 8 

VIR: KTS Trbovlje 

 

Kot že zapisano bo v naši knjižnici v letu 2019 prostovoljno delo opravljal Andraž Knez. V 

tem času bo praktično nadgrajeval tudi svoje teoretično zastavljeno  magistrsko delo, v 

katerem je predstavil in razvil primer oblike elektronskega hranjenja in distribucije 

domoznanskega gradiva Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.  

 

5.4.1.1 Izobraževanje zaposlenih  

 

Vsekakor bomo skrbeli za vseživljenjsko učenje, izobraževanje in osebno rast zaposlenih v 

Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje ter predvsem za to, da se bodo zaposleni na delovnem 

mestu in v delovnem okolju počutili dobro. 

 

- omogočanje izobraževanja za zaposlene v letu 2019: ogled spletnih strani Narodne in 

univerzitetne knjižnice ter IZUM-a, ki sta „največja ponudnika“ strokovnih 

izobraževanj in usposabljanj za zaposlene v knjižnicah (vsako leto obe „ustanovi“ 
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oblikujeta in ponudita skupaj več kot 10 različnih izobraževanj) kaže, da se da 

zaposlenim strokovna izobraževanja nuditi tudi v času pomanjkanja finančnih sredstev 

(veliko izobraževanj in usposabljanj je namreč brezplačnih, le-ta nudijo tudi Narodna 

in univerzitetna knjižnica, Mestna knjižnica Ljubljana in Združenje bibliotekarskih 

društev Slovenije), 

- nadaljevali bomo tudi z v lanskem letu dobro sprejetimi povezovalni »team-building« 

dogodki dvakrat letno, 

- zaposlenim bomo tudi v letu 2019 omogočili udeležbo na Akademiji znanja, ki jo 

organizira Občina Trbovlje, 

- v okviru načrtovanja in v skrbi za zdravje zaposlenih bomo izvedli nekaj delavnic 

(vodenih s strani zunanjih strokovnjakov) na omenjeno temo, ki se jih bodo zaposleni 

udeležili, 

- izobraževanja s področja katalogizacije – vanj bomo vklučili dve zaposleni. 

 

5.4.2 Organizacija knjižnice 

 

Kot že omenjeno mora knjižnica oz. njena knjižnična mreža omogočiti vsem prebivalcem, da 

brez razlik in omejevanja uporabljajo vse storitve, ki jih nudi knjižnica. Za doseg le-tega 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje skrbi v prostorih na Ulici 1. junija (ki obsegajo oddelek 

za odrasle, čitalnico, e-čitalnico, galerijo in mladinski oddelek ter skladiščne in arhivske 

prostore) in v dislocirani enoti Dom svobode na Trgu Franca Fakina. V zadnjem času se 

poraja misel o smiselnosti odprtosti dislocirane knjižnične enote Dom svobode – v okviru tega 

pomisleka se je odpiralni čas enote v letu 2016 spremenil in se bo takšen ohranil tudi v letu 

2019. 

 

Obratovali čas Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje v letu 2019: 

ODPIRALNI ČAS ODDELKA ZA ODRASLE IN MLADINO: 

ponedeljek, torek, četrtek, petek 9.00-19.00 

sreda oddelek za odrasle: 9.00-19.00 

mladinski oddelek: 9.00-17.00 

sobota 8.00-13.00 

ODPIRALNI ČAS ENOTE DOM SVOBODE: 

ponedeljek, torek 16.00-19.00 

sreda, četrtek, petek 8.00-11.00 
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POLETNI ODPIRALNI ČAS: 

 oddelek za odrasle mladinski oddelek enota Dom svobode 

ponedeljek, torek 12.00-19.00 12.00-19.00 16.00-19.00 

sreda, četrtek, petek 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-11.00 

PREDPRAZNIČNI ODPIRALNI ČAS: 

Na predpraznične dni, 30. aprila, 30. oktober ter 24. in 31. decembra bo knjižnica odprta od 

8.00 do 12.00 ure, enota Dom svobode bo zaprta. 

 

Knjižnica in enota Dom svobode bosta v letu 2019 tri posamične dni zaprti – v kolikor se 

bodo zaposleni odločili za udeležbo na strokovnih ekskurzijah oz. srečanjih v organizaciji 

Društva bibliotekarjev Celje, Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje ali druge strokovne 

organizacije s področja knjižničarstva.  

 

V letu 2019, točneje do konca poletnih počitnic bomo skupaj z drugimi uporabniki stvabe na 

Ulici 1. junija 19 pridobili tudi zunanje dvigalo, ki bo uporabnikom knjižničnih storitev 

olajšalo dostop do mladinskega oddelka knjižnice. V dogovoru in ob pomoči ustanoviteljice 

bomo pridobili tudi dodatni prostor v drugem nadstropju zgradbe, ki ga bomo namenili 

prireditvenemu prostoru in pravljični sobi.  

 

Podatki kažejo na upad obiska knjižnice v enoti Dom svobode – že nekaj let opozarjamo na 

neutreznost prostorov v katerih se nahaja naša enota: prostori so mrzli (zaradi tega otroci 

neradi obiskujejo pravljične urice in ustvarjalne delavnice, ki jih prirejamo v enoti), slabo 

osvetljeni, staršem in skrbnikom z otroškimi vozički ter gibalno oviranim posameznikom je 

dostop do prostorov knjižnice zaradi stopnišča onemogočen… Prostori enote Dom svobode so 

bili prebeljeni, še vedno pa so nujno potrebni prenove oziroma vzdrževalnih del (obnova tal) – 

na hlad prostorov opozarjajo tudi obiskovalci, ki so mnenja, da jim v enoti ni tako prijetno, 

kot bi jim lahko bilo. 

 

V letu 2019 bomo tako še intenzivneje iskali nadomeste prostore, kamor bi lahko preselili 

enoto oz. razmišljali o zaprtju le-te. V luči morebitnega postopnega zapiranja enote bomo 

članom ponudili možnost dostave izbranega knjižnega gradiva na dom – realizacijo projekta, 

ki smo ga poimenovali Leteče knjige Knjižnice Trbovlje načrtujemo v letih 2020/2021. 
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5.4.2.1 Menjalnice knjig in premična zbirka 

 

Skrb za širjenje bralne kulture med celotno lokalno prebivalstvo se kaže tudi v ponudbi 

»menjalnic knjig« (le-teh je v Trbovljah pod okriljem Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 

12, v letu 2019 pa načrtujemo še eno v trboveljskem mestnem parku, eno v planinskem domu 

na Kumu in eno v telefonski govorilnici nasproti Knjižnice Trbovlje na Ulici 1. junija 19 – za 

postavitev slednje smo že pridobili vsa potrebna soglasja podjetja Telekom, ki je lastnik 

govorilnice) ter »premična zbirka« v Domu upokojencev Franca Salamona Trbovlje. 

Premična zbirka in menjalnice se bodo tudi v letu 2019 pregledovale in osveževale enkrat 

mesečno.  

 

5.5 Knjižnični informacijski sistem in IKT oprema 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje informacije zainteresiranim posreduje ustno (v živo ali 

prek telefona) in pisno (elektronska pošta, objavljanje na knjižnični spletni strani in njenih 

profilih na družabnih omrežjih) ter seveda preko prisotnosti v lokalnih medijih. Osnovne 

storitve knjižnice so dostopne vsakomur. Te storitve se nanašajo na izposojo gradiva, 

posredovanje informacij in biblio-pedagoško delo oziroma usposabljanje uporabnikov za 

uporabo knjižnice. Knjižnica nudi uporabnikom brezplačno pomoč pri uporabi javnih 

katalogov in jim posreduje enostavne informacije o gradivu in iz gradiva, ki je v lasti 

knjižnice in do katerega ima knjižnica dostop. Informacije, ki jih zainteresirani želijo, so 

različne in segajo na vsa področja delovanja knjižnice.  

 

V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje (na oddelku za odrasle, na mladinskem oddelku in v 

enoti Dom svobode) lahko uporabniki uporabljajo računalnike; vsi imajo dostop do 

svetovnega spleta, omogočeno je tiskanje ali skeniranje dokumentov. V letu 2018 smo uvedli 

tudi možnost fotokopiranja dokumentov, ki niso lastno gradivo knjižnice  za naše člane in 

obiskovalce ter ponudili možnost vezave raziskovalnih in seminarski nalog ter zaključnih del 

in ovijanja knjižnega gradiva za zainteresirane član knjižnice ter obiskovalce. 

 

Z dobro računalniško opremo pa je pogojeno tudi strokovno delo zaposlenih v Knjižnici 

Trbovlje – obdelava in prenos podatkov pri nabavi, inventarizaciji, postavitvi in vnosu gradiv 
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v vzajemno bazo podatkov Cobiss, izposoja gradiva, iskanje in posredovanje informacij v 

knjižničnih sistemih in na internetu, priprava na izvedbo knjižničnih projektov in dejavnosti 

za člane ter obiskovalce knjižnice. Ker vzdrževanje računalniške opreme zahteva posebno 

znanje, bo zanjo tudi v letu 2019 skrbel zunanji vzdrževalec.  

 

Iztrošeno IKT opremo, ki smo jo v preteklih letih odpisali bomo v letu 2019 oddali tistim, ki 

jim bo prišla prav ali poskrbeli za odvoz v zbirni center, kjer jo bodo uničili. 

 

V letu 2019 načrtujemo tudi odkup multifunkcijske fotokopirne naprave, ki jo imamo trenutno 

v najemu ter nakup 3D tiskalnika. 

 

5.5.1: Spletna stran knjižnice 

 

Spletno stran knjižnice, ki je v prenovljeni podobi zaživela v letu 2017 in smo jo v letu 2018 

obogatili z dvema spletnima blogoma, bomo tudi v letu 2019 osveževali z novimi 

fotografskimi in besednimi vsebinami – projekt Knjižničarji Knjižnice Trbovlje priporočamo. 

 

5.6 Promocija, marketing knjižnice ter podporniki knjižnice in njen ugled v 

lokalni skupnosti 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je javni zavod in kot takšen mora zadovoljevati potrebe 

prebivalcev lokalnih skupnosti s področja kulture, druženja, takšnega in drugačnega 

opismenjevanja ter povezovanja ljudi na splošno. S številnimi (dogajanji in) prireditvami 

knjižnica res skrbi za vsa ta področja v lokalni skupnosti, a svojo dejavnost mora jasno in 

predvsem glasno ter v čim večjem obsegu reklamirati, promovirati oz. širiti informacije o sebi 

in svojih aktivnosti znotraj lokalne skupnosti in širše. 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje za svojo promocijo skrbi s pojavljanjem in objavljanjem 

na svoji spletni strani, na profilih knjižnice na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, 

Instagram in Snap Chat ter v lokalnih medijih. Dodatno bomo za lastno promocijo v letu 2019 

skrbeli z dejavnostmi omenjenimi že  v predhodnih podpoglavjih in še z nekaterimi drugimi 
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aktivnostmi npr.: povabilo mladim, še neuveljavljenim ustvarjalcem k razstavljanju njihovih 

del v knjižnični galeriji – v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje ali Mladinskim 

centrom Trbovlje ter s srednjima šolama v občini bomo hkrati z otvoritvijo razstave pripravili 

še pogovorni večer z avtorjem/i. 

 

Prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju bomo v letu 2019 skušali povečati tudi z 

obogateno linijo izdelkov, opremljenih s knjižničnim logotipom: topli flisi za zaposlene. 

 

Kot do sedaj se bomo tudi v letu 2019 odzivali povabilom vseh medijev, ki se zanimajo za 

prireditve, dogodke in projekte, ki jih izvajamo ter izkazujejo interes za poročanje o njih ter o 

vsem aktualnem dogajanju in novostih v Knjižnici Trbovlje. 

 

5.7 Povezovanje z drugimi javnimi zavodi in vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami v lokalni skupnosti 

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje bo v letu 2019 intenzivneje stremela k povezovanju z 

drugimi javnimi zavodi v Občini Trbovlje oz. tudi z drugimi izvajalci kulturnega dogajanja v 

občini, saj danes še kako velja, da »smo skupaj močnejši« in lahko ponudimo kakovostnejše 

dogajanje. Skupaj s sosednjimi in drugimi javnimi zavodi, društvi, organizacijami itd. v 

občini bomo izvajali aktivnosti, ki so že bile naštete zgoraj ali bodo predstavljene v 

nadaljevanju.  

 

Povezovanje z drugimi javnimi zavodi v občini, z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami 

in šolskimi knjižnicami v občini ter medobčinsko povezovanje knjižnic: 

- povezovanje/partnerstvo z Osnovno šolo Tončke Čeč Trbovlje v avtorskem projektu 

naše knjižnice Knjižničar za en dan, 

- nadaljevanje sodelovanja z Glasbeno šolo Trbovlje in izvedba avtorskega projekta 

Beseda ples glasba, ki smo mu dve leti nazaj dodali živo glasbo ter socialno noto, 

njegova osrednja tema v letošnjem letu pa bodo migracije, 

- v primeru povečanega zanimanja za gradivo, ki je namenjeno domačemu branju oz. je 

to maturitetno gradivo, bo knjižnica šolskim knjižnicam v letu 2019 omogočila 

izposojo večjega števila knjižnih enot, ki jih bodo le-te nadalje izposodile oz. predale v 
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branje učencem oz. dijakom. Pogoj: da je šola članica oz. da se šola včlani v Knjižnico 

Toneta Seliškarja Trbovlje; 

- ob prireditvah, katerih izvedba bo vsebinsko ali prostorsko presegala okvire knjižnične 

dejavnosti/zmogljivosti, se bodo le-te tudi v letu 2019 izvedle v prostorih Delavskega 

doma Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje in Kulturnega društva Svoboda Trbovlje; 

- v letu 2019 bomo podali pobudo za medobčinsko povezovanje vseh treh zasavskih 

splošnih knjižnic (npr. izmenjava izkušenj med vodstvi vseh treh knjižnic, poletna 

dvodnevna izmenjava zainteresiranih zaposlenih, izvedba pogovornega oz. literarnega 

večera, ki bi združil govorce oz. goste vseh treh občin – simbolični prostor izvedbe: 

npr. Planinski dom na Kumu). 

- nadaljevanje sodelovanja z Delavskim domom Trbovlje in ponudbo ogleda filmskih 

predstav/premier, ki jim sledi pogovor z ustvarjalci filma. 

 

5.8 Projekti in kulturne prireditve (obknjižnična dejavnost) ter 

domoznanstvo 

 

5.8.1 Projekti in kulturne prireditve  

 

V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje trenutno potekajo prireditve in se izvajajo projekti na 

oddelku za odrasle, na mladinskem oddelku in v enoti Dom svobode. Knjižnica se mora na 

tem področju zavedati, da ni edini javni zavod v lokalni skupnosti, ki izvaja in prireja 

dejavnosti s področja kulture oz. da ni edini ponudnik tovrstnih dejavnosti – lokalna skupnost 

je tako zasičena z dogodki s področja kulture, da so dogodki in prireditve vseh ponudnikov 

slabo obiskani, (saj je število interesentov za tovrstne dogodke omejeno), saj so obiskovalci 

teh dogodkov isti, prav tako je njihov čas omejen.  

 

V letu 2019 bomo še naprej izvajali nekatere dosedanje projekte in dejavnosti, dodali pa jim 

bomo tudi nekaj novih – vseh knjižničnih projektov/dogajanj bo v letu 2019 tako 52. (Vsi 

projekti so našteti in opisani v Prilogi 2: Program projektov v Knjižnici Toneta Seliškarja 

Trbovlje v letu 2019, nekateri od njih pa so tudi podrobneje predstavljeni v predhodnih 

poglavjih): 
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- izvedba avtorskega projekta Beseda ples glasba v sodelovanju z Glasbeno šolo 

Trbovlje, ki smo mu dve leti nazaj dodali živo glasbo ter socialno noto, njegova 

osrednja tema v letošnjem letu pa bodo migracije, 

- Bralni izziv: Beri z nami! (ob koncu leta bomo pripravili letake z bralnim izzivom za 

člane mladinskega oddelka in oddelka za odrasle – seznam z napotki, kakšne/katere 

knjige prebrati v letu, ki prihaja; knjižne nagrade za sodelujoče); 

- pravljične urice za odrasle (na oddelku za odrasle; kakovosten izbor pravljic, ki mu 

sledi konstruktivna debata); 

- S knjigo čez planke (potopisni večeri lokalnih in širše slovenskih avtorjev, ki so o 

svojih potovanjih napisali in izdali knjigo/e); 

- Knjižničar za en dan (projekt mladinskega oddelka naše knjižnice, ko se otrokom in 

mladostnikom prikaže delo knjižničark in knjižničarjev ter omogoči, da za nekaj uric 

»stopijo v čevlje zaposlenih« v Knjižnici Trbovlje) v povezovanju z Osnovno šolo 

Tončke Čeč; 

- Knjižničar za eno noč (projekt mladinskega oddelka naše knjižnice, ko se otrokom in 

mladostnikom prikaže delo knjižničark in knjižničarjev ter omogoči, da za en večer 

»stopijo v čevlje zaposlenih« v Knjižnici Trbovlje ter v knjižnici tudi prespijo); 

- Starševski klepet v objemu besed (mesečna srečanja za starše in skrbnike otrok z 

možnostjo prisotnosti otrok; predavanja in delavnice na temo otrok, starševstva, 

vzgoje in izobraževanja v izvedbi zunanjih predavateljev); 

- pravljične urice v izvedbi zunanjih gostov – projekt »Gost pripoveduje«; 

- dogajanje na prostem, pred samo knjižnico – npr. v obliki literarno-glasbenih večerov 

(npr. v sodelovanju z Zavodom za šport Trbovlje ali Glasbeno šolo Trbovlje); 

postavitev miz in stolov ter omarice za gradivo tudi zunaj knjižničnih prostorov – 

oživitev praznega prostora med Zasavskim muzejem Trbovlje in Knjižnico Toneta 

Seliškarja Trbovlje in ohranitev (v letu 2017 vpeljanega) poletnega kotička pred 

knjižnico (bukvarn, dva ležalnika, senčnik); 

- projekt »Knjiga me boža« - izvedli ga bomo skupaj s Policijsko postajo Trbovlje in 

osnovnimi šolami v občini Trbovlje in vsako leto celotni populaciji trboveljskih 

osnovnošolcev predstavili Knjižnico Trbovlje kot varen kraj, kjer lahko najdejo miren 

kotiček in ljudi, ki jim bodo prisluhnili; 
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- projekt prebiranja pravljic otrokom priseljencev, v sodelovanju z Zasavsko ljudsko 

univerzo; 

- povezovanje z avtorji »Slovenske literarne poti« in postavitev spominskih klopi na 

mestih, ki so bila ključna za trboveljske literarne ustvarjalce (npr. Tone Seliškar in 

Ludvik Mrzel) – povezava z mladimi lokalnimi arhitekti ali študenti arhitekture, ki 

bodo tovrstne klopi znali smiselno in finančno ugodno umestiti v lokalni prostor; 

- ohranitev pogovornih večerov Po Trbovljah s kumerati (in v njihovem okviru dajali 

možnost predstavljanja, promoviranja lokalnim akterjem); prireditev se bo izvedla le 

nekajkrat letno v njenem okviru pa bomo z letom 2020 začeli predstavljati/voditi 

klepete s trboveljskimi družinami, sorodniki (npr. Alenka in Sašo Knez, Jože in 

Gašper Ovnik, Marjetka Bizjak in dr. Uršič,…); 

- tovrstne dogodke bomo izvajali v sodelovanju s sorodnimi javnimi zavodi v občini, 

npr. z Mladinskim centrom Trbovlje, Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje ali 

Zasavskim muzejem Trbovlje, tudi v sodelovanju z občinskim osnovnimi in srednjimi 

šolami in niti ne nujno v prostorih knjižnice; 

- ponudili bomo priložnost pridobivanja novih izkušenj mlajšim, ki jih tovrstna 

dejavnost zanima – npr. študenti novinarstva, slovenskega jezika ali primerjalne 

književnosti bodo vodili pogovorne večere. (Ker obstaja verjetnost, da njihovega 

vodenja/dela knjižnica ne bo mogla plačati, se bomo z njimi  dogovorili za 

kompenzacijo – npr. dobijo brezplačno/častno članstvo v knjižnici ali knjižnica 

promovira kak drug aspekt njihovega delovanja.), 

- projekt »Zabava igrač«: otroci na mladinski oddelek knjižnice prinesejo svojo 

najljubšo plišasto igračo in jo pri nas pustijo čez noč, knjižničarji fotografiramo igračo 

v prostorih knjižnice, dopišemo prijetni opis obnašanja igrače in vse skupaj predamo 

otroku in objavimo na družabnih omrežjih. 

 

Naše prireditve, projekte in dejavnosti je v letu 2018 obiskalo oz. se jih udeležilo 4.073 ljudi, 

kar je več kot v letu prej. V letu 2019 načrtujemo vsaj enako, če že ne večje število 

obiskovalcev oz. udeležencev. S pomočjo knjižničnih dogodkov in prireditev širimo 

prepoznavnost knjižnice v lokalnem in širšem slovenskem prostoru ter približujemo knjižnico 

in knjige uporabnikom ter članom in tako krepimo njihove zmožnosti bralne pismenosti in 

informacijskega opismenjevanja. 
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5.8.2 Domoznanstvo 

 

Skrb za ohranjanje in promocijo lokalne kulturne dediščine in posledično za skrb in razvoj 

domoznanstva v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje že obstaja, dodatno pa bomo za razvoj 

tega področja poskrbeli s svežimi pristopi.  

 

Skrb za ohranjanje in prenašanje lokalne kulturne dediščine na mlajše generacije v letu 

2019: 

-  oblikovanje spletne domoznanske zbirke Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje v 

sodelovanju z Andražem Knezom, ki je idejno zasnovo zbirke pripravil v okviru svoje 

magistrske naloge s področja bibliotekarstva, 

- digitalizacija člankov o Knjižnici Trbovlje, ki so (bili) objavljeni v lokalnih tiskanih 

medijih; 

- digitalizacija foto gradiva, 

- s povezovanjem z Zasavskim muzejem Trbovlje in izvedbo skupnih 

dogodkov/prireditev s področja domoznanstva; 

- črpanje državnih in evropskih finančnih spodbud za ohranitev lokalne kulturne 

dediščine v okviru tovrstnega povezovanja; 

- v luči povezovanja z Zasavskim muzejem Trbovlje in s pomočjo državnih/evropskih 

finančnih prilivov se bo v letih 2019 in 2020 oblikovala brošura, ki bo prinašala 

zgodovino oz. zgodbo predmetov, ki jih hranijo v muzeju, obogateno s pravljično 

povestjo o preteklosti/prihodnosti teh predmetov, z dodanimi fotografijami; 

 

Na področju domoznanstva se bomo tudi v letu 2019 povezovali s knjižnicami celjskega 

območja in skupaj ustvarjali spletne domoznanske vsebine na portalu Kamra in v spletnem 

Biografskem leksikonu celjskega območja in Zasavja. Povezovali pa se bomo tudi z lokalno 

skupnostjo v okviru preverjene dobre prakse mesečnih srečanj knjižnične domoznanske 

skupine Pr` Bukmandeljci.  

 

 

 



Program dela in finančni plan Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019 

  

29 
 

6. FINANCIRANJE, INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE, RAZVOJ 
 

Financiranje s strani ustanoviteljice je določeno s finančnim planom Občine Trbovlje in s 

Pogodbo o financiranju dejavnosti – glej: Priloga 1. Za nakup knjižnega gradiva je prav tako 

določen znesek, ki da dobimo od Ministrstva Republike Slovenije za kulturo.  

 

Navkljub neugodnemu času in pomanjkanju finančnih sredstev smo v letu 2018 gospodarno 

ravnali z lastnimi sredstvi in tako bo tudi v letu 2019. 

 

V letu 2019 bomo skušali pridobiti sponzorska oz. donatorska sredstev z namenom 

obnovitve, osvežitve knjižničnih prostorov, ki so namenjeni članom in obiskovalcem, s 

ciljem pridobivanja novih in ohranjanja obstoječih članov: 

- zainteresiranim podjetjem ali posameznikom, ki delujejo na področju pohištvene 

panoge se bo ponudil »dogovor«, ki jim bo omogočal, da uporabijo del knjižničnih 

prostorov v razstavne namene, ob postavitvi razstavnih eksponatov bomo  pripravili 

tudi predstavitveni večer – za njegovo izvedbo bo poskrbel kolektiv knjižnice, 

dogovor pa bo Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje omogočil pridobitev njihovih 

izdelkov za opremo knjižničnih prostorov ali ugodnosti ob nakupu tovrstne opreme pri 

istih podjetjih ali posameznikih, 

- interesentom se bo ponudila tudi možnost, da čitalniški prostor opremijo s svojimi 

pohištvenimi izdelki in to dejanje izkoristijo v reklamne namene – postavitev 

logotipov oz. drugega reklamnega materiala na vidna mesta v knjižnici, prav tako se 

bo izvedel pogovorni-otvoritveni-reklamni večer, … 

- prijavljali se bomo na razpise Steklarne Hrastnik in Zavarovalnice Triglav. 

 

Poraja se tudi težnja po pridobitvi dodatnega prostora za skladiščenje, arhiviranje izločenega 

gradiva.  

- V letu 2019 bomo poizvedeli o možnosti pridobitve dodatnega (skladiščnega, 

arhivskega ter pisarniškega in seveda prireditvenega) prostora v tretjem nadstropju 

zgradbe na Ulici 1. junija 19 – problem (ne)dostopnosti bomo preprečili v sodelovanju 

z ustanoviteljico in izgradnjo dvigala. 
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V letu 2019 se bomo v sinhronosti z ustanoviteljico pozanimali tudi o možnostih za izdelavo 

nove fasade ter o že prej omenjeni možnosti pridobitve dodatnega prostora, ki bo namenjen 

prireditvenemu prostoru naše knjižnice in pravljični sobi – s tem v mislih, bomo intenzivno 

spremljali razpise za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev s področja energetske obnove 

in trajnostnega razvoja. 

 

6.1 Pridobivanje dodatnih sredstev 

 

V času, ko vse javne zavode pesti pomanjkanje finančnih sredstev, so novi pristopi in težnje k 

lastnim načinom (samo)financiranja ne le dobrodošli, pač pa tudi vedno bolj potrebni. 

Knjižnica kot javni zavod se mora tako umestiti med državo in trg ter se primarno zanašati na 

financiranje s strani države in ustanoviteljice ter sekundarno zelo poudarjeno strmeti k 

samofinanciranju oz. pridobivanju dodatnih finančnih sredstev izven okvira državnih in 

občinskih virov, kar bomo v letu 2019 tudi intenzivno počeli. Na tem mestu velja izpostaviti 

že prej omenjeno: 

- povezovanje z zunanjimi partnerji, ekonomsko-gospodarskimi subjekti v smislu 

sponzorstva in donatorstva; 

- celoletna Bukvarna oz. stalno prisotno knjižnično gradivo, ki smo ga odpisali (prodaja 

odpisanega gradiva; 1€/knjiga), 

- prodaja izdelkov (lončkov in vrečk iz blaga) s knjižničnim logotipom,  

- ponujanje storitve ovijanja knjižnega gradiva ter spiralne vezave zainteresiranim 

članom in uporabnikom knjižnice, 

- povezovanje z JSKD. 

 

Preučili bomo možnost črpanja dodatnih sredstev iz evropskih skladov in se usmerili v 

pripravo projektov, ki bodo ustrezali pogojem, navedenim v razpisnih pogojih: 

- osredotočanje na projekte s  področja ohranjanja kulturne dediščine in povezovanje z 

Zasavskim muzejem Trbovlje pri pripravi projektnega gradiva in sami izvedbi. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

S sledenjem in težnjo k postopni realizaciji vseh zgoraj zapisanih predlogov oz. ciljev bo 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje pogumno stopila izza svojih okvirjev in se odprla 

navzven in tudi navznoter. Opravila bo velik preskok s kvantitete dejavnosti in dogajanja k  

njihovi kvaliteti – spremembe se bodo prvotno pokazale znotraj kolektiva knjižnice, le-te pa 

bodo kasneje vplivale tudi na člane knjižnice, uporabnike njenih storitev in na lokalno 

skupnost kot celoto. Zavedati se je potrebno, da majhni koraki vodijo k velikim spremembam, 

k spremembam, ki so namenjene celotni lokalni skupnosti in njeni strukturi. Knjižnica kot 

javni zavod je namreč samo eden od delčkov znotraj lokalne skupnosti, v kateri deluje; 

majhen delček, a ob pomoči odpiranja, pozitivne naravnanosti in angažiranosti lahko ti 

posamezni elementi skupnosti naredijo ogromno – z majhnimi koraki, počasi, vztrajno in 

dolgoročno. Če se bo knjižnica zavedala oz. težila k zavedanju, da ni namenjena le hrambi 

knjig in drugega knjižničnega gradiva, pač pa je njena naloga prispevati k razvoju lokalne 

skupnosti oz. k izobraževanju in razvedrilu njenih članov in uporabnikov, hkrati pa se bodo 

realizirali tudi dolgoročni načrti za pridobitev dodatnih prostorov in izgradnja dvigala na Ulici 

1. junija 19, se bodo koraki za doseg naštetih ciljev odvili spontano – v zadovoljstvo tako 

zaposlenih v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje kot tudi njenih članov in uporabnikov. 

 

 

Katra Hribar Frol, mag., direktorica 

Trbovlje, 20. marec 2019
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PRILOGA 1: FINANČNI PLAN KNJIŽNICE TONETA SELIŠKARJA 

TRBOVLJE ZA LETO 2019 (pripravila: Mihaela Forte) 
    

 

KNJIŽNICA TONETA 

SELIŠKARJA TRBOVLJE 

REALIZAC. 

2017 

 OCENA 

2018 

   PLAN 

   2019    

                 

PLAN 

2019  

Vsklajen 

  1 2 3  

                                                      

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev    27.866     28.000   28.745    28.745 

7300 Prejete donacije iz domačih virov          500           500        500          500 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna     16.170                       15.842   16.000    16.000 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine 

Trbovlje za BOD  

  214.640   215.380 224.485  230.885 

 Prejeta sredstva iz proračuna Občine 

Trbovlje za MS 

    35.955     35.955   35.955    35.955 

 Prejeta sredstva iz proračuna Občine 

Trbovlje za investicije 

       1.700                

 Prejeta sredstva iz proračuna občine 

Trbovlje za knjige 

    15.000           15.000   15.000    15.000  

SKUPAJ PRIHODKI €    310.131   312.377 320.685  327.085 

   

 

KNJIŽNICA TONETA 

SELIŠKARJA TRBOVLJE 

REALIZ. 

2017 

  OCENA  

    2018 

PLAN 

2019 

PLAN 

2019 

Vsklajen 

  1 2 3  

4000 Plače in dodatki   166.001   169.100 171.200    177.600 
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4001 Regres in letni dopust       6.472       6.800      7.000          7.000 

4002 Povračila in nadomestila       9.155        9.000   10.000      10.000 

4003 Sredstva za delovno uspešnost                              

4004 Sredstva za nadurno delo                                    

4009 Drugi izdatki zaposlenim       4.797              300     5.500        5.500              

4010 Prispevek za PIZ – 8,85 %     14.756     15.000   15.200      15.200 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje in 

nesreče pri delu – 7,09 % 

    11.822     12.000   12.200      12.200 

4012 Prispevek za zaposlovanje – 0,06 %         100                          105                                      105            105    

4013 Prispevek za starševsko varstvo – 0,10           167         170                         180            180     

4015 Premije ZKDPZJU       1.388       2.905                 3.100        3.100 

4020 Pisarniški in splošni material      11.544   12.400 13.000       13.000                

4020 Knjižnično gradivo      33.580   33.800 33.800       33.800 

4021 Posebni material in storitve        4.655      5.600   6.000         6.000 

4022 Energija, voda, komunalne storitve      16.273    14.807 15.000       15.000 

4023 Prevozni stroški in storitve              84          290      300            300    

4024 Izdatki za službena potovanja            893          700      800            800 

4025 Tekoče vzdrževanje         9.946       7.100   8.500         8.500 

4026 Najemnine in zakupnine       12.073     16.600 15.000       15.000 

4029 Drugi operativni odhodki         3.837       3.700   3.800         3.800 

4208 Projektna dokumentacija         1.171    

4201 Nakup prevoznih sredstev     

4202 Nakup opreme             2.000                  

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev     

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adapt.     
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4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     

4207 Nakup nematerialnega premoženje            872           

SKUPAJ ODHODKI €     309.586   312.377 320.685     327.085 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Trbovlje, 11.3.2019 

 

Pripravila                                                                                                Direktorica                                                                                                                       

Mihaela Forte                                                                                     Katra Hribar Frol                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

KTS    bruto plače                                                                   200.100 €                                                                                                                                                                                                                                  

           Pokojnin. zavarovanje                                                      3.100 €                                                                                                                                                                                                                                                       

           Prispevki Delodajalca                                                     27.685 €                                                                                                                                                                       

         SKUPAJ   OBČINA TRBOVLJE                                   230.885 €



Program dela in finančni plan Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019 

  

35 
 

PRILOGA 2: PROGRAM PROJEKTOV V KNJIŽNICI TONETA SELIŠKARJA 

TRBOVLJE V LETU 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Program projektov v  

Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje  

v letu 2019 

 
 

 

pripravila: Katra Hribar Frol, mag., direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

januar 2019 
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Program projektov in knjižničnih dejavnosti je interni dokument knjižnice, ki opredeljuje te 

dejavnosti glede na vsebino in ciljne skupine. Tak program ima knjižnica tudi za leto 2019 – 

vanj smo uvrstili 51 projektov, enega več kot v letu prej. 

 

Projekt »Rastem s knjigo za osnovnošolce« 

Projekt vsako leto organizirajo Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajamo ga splošnoizobraževalne knjižnice v 

sodelovanju z osnovnimi šolami. V projektu sodelujejo sedmi razredi osnovnih šol, ki so tudi 

ciljna skupina projekta. V knjižnici za otroke organiziramo obisk in spoznavanje knjižnice, 

pogovor o knjigah in podelitev knjig izbranega slovenskega avtorja. Namen projekta je 

knjižnično-informacijsko opismenjevanje, motivacija za branje leposlovnih del, s ciljem 

približati izvirno slovensko leposlovje vsakemu sedmošolcu.  

 

Devetošolci v knjižnici  

Cilj projekta je spoznavanje celotne knjižnice, s poudarkom na ogledu oddelka za odrasle, 

kamor bodo bodoči srednješolci zahajali po knjižnično gradivo. Projekt organizira knjižnica 

sama, spoznavanje knjižnice vodijo mladinske knjižničarke. Ciljna skupina so devetošolci 

trboveljskih osnovnih šol.  

 

Bibliopedgoške ure  

Bibliopedagoške ure so v naši knjižnici zasnovane zelo široko, njihova vsebina temelji na 

dogovoru s pedagoškimi delavci. Organizira jih knjižnica, mladinske knjižničarke, na svojo 

pobudo ali pobudo Vrtca Trbovlje ter lokalnih osnovnih šol, v ta okvir sodi tudi obisk 

knjižnice skupaj s starši, ki lahko poteka na mladinskem oddelku knjižnice ali v enoti Dom 

svobode. Bibliopedagoške ure so namenjene tako predšolskim kot tudi vseh osnovnošolskim 

otrokom – le-ti predstavljajo ciljno skupino. Namen tovrstnih srečanj je spoznavanje knjižnice 

ter dejavnosti, ki potekajo v knjižnici, seznanjanje s knjižničnim gradivom in postavitvijo 

gradiva v knjižnici. Približamo jim informacije, ki so na voljo v knjižnici ali preko nje 

dostopne.  

 

Tonček Knjigoljub  

Tonček Knjigoljub je »maskota« že lokalno prepoznavnega »tekmovanja« za osvojitev 

bralnega priznanja Tončka Knjigoljuba za začetke branja. Poteka od šolskega leta 2002/2003. 

K sodelovanju vedno povabimo vse starejše skupine Vrtca Trbovlje ter prve in druge razrede 

osnovnih šol. Namen Tončka Knjigoljuba je predvsem branje staršev oz. skrbnikov otrokom, 

spodbujanje razvoja bralne pismenosti, pa tudi povezovanje vrtca, šole, knjižnice in doma. 

Ciljna skupina so predšolski otroci, osnovnošolci prvih dveh razredov ter njihovi starši.  

 

Pravljične ure 

Namen uric je prijetno druženje v knjižnici, razvijanje domišljije, sposobnosti poslušanja in 

koncentracije, spoznavanje otroških literarnih del, ter knjig in knjižnice na splošno. Ciljna 

skupina so predšolski otroci in otroci prve triade osnovnih šol.  

 

Glasbeno –pravljične ure; Plesno-pravljične ure 

Potekajo v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje. Sodelujejo učitelji in učenci Glasbene šole 

Trbovlje ter mladinski knjižničarji. Prepletamo besedo z glasbo, z zvoki, z gibanjem, s plesom 

in spoznavamo pisano besedo in inštrumente ter gibalne tehnike. Ciljna skupina so predšolski 
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otroci in otroci prve triade osnovnih šol, hkrati pa tudi odrasli – starši otrok ali njihovi 

spremljevalci.  

 

Mednarodne pravljične ure  

Mednarodno pravljično uro izvajamo v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje. 

Pravljico skupaj preberejo in predstavijo naše mladinske knjižničarke ter mladi, ki so v 

Trbovlje prišli iz tujine v okviru mednarodnih izmenjav, ki jih organizira MCT. Namen 

pravljice je otrokom približati tuje jezike in kulture ter poglobiti sodelovanje med lokalnimi 

javnimi zavodi. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prve triade osnovnih šol.  

 

Gost pripoveduje 

Eno sredo v mesecu namenjamo gostom, ki pokažejo interes in pridejo k nam otrokom 

prebrati pravljico. Gost je lahko kdorkoli. Ciljna skupina so predšolski otroci in otroci prve 

triade lokalnih osnovnih šol. Cilj je otrokom približati različne bralne tehnike oz. različne stile 

in načine pripovedovanja ter jim predstaviti čim več zanimivih ljudi iz lokalne skupnosti. 

 

Pravljične urice za otroke priseljencev 

V sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo. V terminu, ko v prostorih Zasavske ljudske 

univerze poteka tečaj za učenje slovenskega jezika za tujce, njihovi otroci oz. vnuki v 

knjižnici preživijo prijetno urico ob branju pravljice in spoznavanjem s slovenskim jezikom in 

lokalnim okoljem. Ciljna skupina so otroci priseljencev, ki se šele spoznavajo s slovenskim 

jezikom. Namen projekta je otrokom približati slovenski jezik, prebuditi njihovo zanimanje 

zanj, za knjige in za pravljični svet ter jih prijazno vpeti v lokalno skupnost. 

 

Ustvarjalne delavnice 

Namen delavnic je poleg ustvarjalnega druženja tudi razvoj ročnih spretnosti, razvijanje 

domišljije in ustvarjalnosti ter spoznavanje strokovnega otroškega knjižničnega gradiva. 

Uporabljamo različne likovne tehnike in ustvarjamo z različnimi barvami ter materiali. Ciljna 

skupina so otroci prve in druge triade osnovnih šol.  

 

Literarne nagradne uganke za najmlajše  

Z literarnimi nagradami skušamo otrokom različnih starosti približati raznovrstno knjižno 

gradivo, tako leposlovno kot strokovno, poudarek je na spremljanju in predstavitvi novosti. 

Ciljna skupina so osnovnošolci.  

 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 

Izvajalci projekta so MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v 

sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije in vse splošne knjižnice v 

Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi šolami, Skupnost muzejev Slovenije z vsemi muzeji in 

galerijami, Turistična zveza Slovenije. Kviz po navadi poteka med poukom, lahko pa ga 

skupaj rešujemo tudi v knjižnici. Kviz je sicer dostopen na spletni strani www.megakviz.si . 

ciljna skupina so osnovnošolci. Namen je spodbuditi učence in dijake k interdisciplinarnemu 

delu pri pouku v povezavi s knjižnico in muzejem.  

 

Najljubša knjiga poletja  

Izbor najljubše knjige poletja poteka v organizaciji Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Ima 

več ciljnih skupin, vse so vezane na obiskovalce mladinskega oddelka, torej so to predšolski 
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otroci  in osnovnošolci. Izbor moje naj knjige poteka med poletnimi počitnicami, torej julija 

in avgusta. V začetku septembra objavimo seznam petih najljubših knjig po izboru naših 

mladih obiskovalcev. Namen je mladim približati knjigo in tudi ugotavljanje ter spremljanje 

njihovega bralnega okusa.  

 

Noč v knjižnici - noč z Andersenom  

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se je pridružila knjižnicam po Evropi, ki na poseben 

način obeležijo oziroma praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan pravljičarja 

H.C.Andersena. V noči z Andersenom sodelujejo knjižnice širom po svetu. Koordinator 

dogodka je Knjižnica Bedricha Buchlovana na Češkem. Naš program oblikujemo sami, ciljne 

skupine so: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študenti. Zadnji dve skupini sta 

vabljeni v glavnem kot dopolnitev k programu, torej kot sodelujoči. Tu se srečata knjižnica in 

številne kulturne ustanove v občini. Namen je promocija branja, spoznavanje knjižničnega 

gradiva, razvijanje kritičnega mišljenja o branju in kulturi, promocija knjižnice in sodelovanje 

z drugimi ustanovami v Trbovljah. V letu 2019 projekta ne bomo izvedli, tokrat ga bomo 

nadomestili z avtorskim projektom Knjižničar za eno noč. 

 

Ure biblioterapije: Črno-beli pisani, beremo in se pogovarjamo vsi! 

Cilj je otrokom, ki imajo zaradi neurejenih družinskih razmer čustveno-vedenjske težave, v 

knjižnici poudariti varen in topel prostor, kjer lahko preživljajo del svojega prostega časa. Cilj 

posamičnih srečanj je otroke pritegniti k branju in jim s pomočjo prebiranja pravljic ter drugih 

literarnih del pokazati načine in poti za blaženje njihovih stisk. S pogovorom o prebranem jih 

želimo pripraviti do aktivnega razmišljanja o lastnih težavah in jim pokazati, da niso sami in 

da njihove težave niso nerešljive. S projektom jim želimo tudi približati knjižnico kot 

ustanovo, njene zaposlene in jih seznaniti z dejavnostmi, ki jih pripravljamo za otroke ter jih v 

te dejavnosti tudi vključiti. Projekt je pripravljen, do izvajanja sicer ni prišlo, saj je odvisen 

tudi od interesa staršev, skrbnikov. Skupaj s Centrom za socialno delo Trbovlje se bomo še 

trudili, da ta projekt zaživi.  

 

Posebna zbirka EKO gradiva 

Polička z gradivom za otroke z ekološko vsebino, se nahaja na mladinskem oddelku. V njej je 

zbrano gradivo z aktualno ekološko tematiko.  

 

Posebna zbirka gradiva za dislektike  

Na mladinskem oddelku se nahajajo knjige za otroke z disleksijo, ki so posebej prilagojene za 

otroke s težavami pri branju.  

 

Projekt »Knjiga me boža« 

V sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami in Policijsko postajo Trbovlje. Cilj je vsakoletno 

zajeti celotno generacijo tretješolcem trboveljskih osnovnih šol in jim predstaviti Knjižnico 

Toneta Seliškarja Trbovlje kot varen prostor, zaposlene v knjižnici pa kot posameznike, ki 

znajo prisluhniti in razrešiti marsikakšno otroško težavo.  

 

Igroteka 

Ker želimo, da bi vsi otroci prišli v stik s kvalitetno igračko, smo članom knjižnice ponudili 

tudi izposojo igrač. V Igroteki, kakor se imenuje urejena zbirka igrač, so na voljo kakovostne 

igrače, ki spodbujajo telesni in miselni razvoj posameznika. Igroteka je zaživela v juliju 2017. 



Program dela in finančni plan Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje za leto 2019 

  

39 
 

 

Knjižničar za en dan 

Projekt je avtorski in je namenjen osnovnošolcem, njegov cilj pa je pritegniti otroke v 

knjižnico, jim jo predstaviti, jih seznaniti z delom knjižničarjev, knjižničnim redom, 

postavitvijo gradiva, … Udeleženci knjižničnim delavcem pomagajo pri urejanju knjižnega 

gradiva, Igroteke in Tončkove sobice.  

 

Knjižničar za eno noč 

Projekt je avtorski in je namenjen osnovnošolcem, njegov cilj pa je pritegniti otroke v 

knjižnico, jim jo predstaviti, jih seznaniti z delom knjižničarjev, knjižničnim redom, 

postavitvijo gradiva, … Udeleženci knjižničnim delavcem pomagajo pri urejanju knjižnega 

gradiva, Igroteke in Tončkove sobice ter v knjižnici tudi prespijo. 

 

Literarni večerji  

Na literarnih večerih se predstavijo avtorji s svojimi literarnimi deli, bodisi da so to pesniške 

zbirke, romani, povesti, zgodbe ali katera druga oblika strokovne literature. Ciljna skupina so 

vsi odrasli, namen pa je predstaviti novejšo ali starejšo še vedno aktualno literaturo. 

 

S knjigo čez planke: potopisni večeri Knjižnice Trbovlje 

Potopisna predavanja izvaja knjižnica v sodelovanju s popotniki iz cele Slovenije. Poudarek je 

na popotnikih iz domačih krajev, iz Zasavja. Ciljna skupina so vsi odrasli ter tudi višji razredi 

osnovnošolcev. Namen je spodbujanje obiskovanja knjižnice, povezovanje knjižnične in 

drugih strok, kot npr. geografije, zgodovine, sociologije.  

 

Predavanja, delavnice, pogovori v knjižnici  

Različna predavanja in delavnice so namenjeni povezovanju ljudi ter predstavitvi tematik iz 

sodobnega življenja, ki zanimaj naše obiskovalce. Ciljna skupina so vsi odrasli.  

 

Pravljične urice za odrasle 

Ciljna skupina so vsi odrasli, ki se želijo ob koncu dneva umiriti in se sprostiti ob skoku v 

čarobni svet pravljic. Sredini večeri, nekajkrat letno.  

 

Buklžur 

Projekt smo prvič izvedli v šolskem letu 2009/2010 in ker je pri srednješolcih in njihovih 

mentorjih naletel na dober odziv, z njegovo izvedbo nadaljujemo tudi v tem šolskem letu. 

Projekt »Buklžur« je namenjen srednješolcem in učencem devetih razredov osnovnih šol, 

njegov cilj pa je v mladih prebuditi veselje do branja in spodbuditi radovednost ob 

spoznavanju novih knjig in tematik. »Buklžur« se odvija v prostorih Knjižnice Toneta 

Seliškarja Trbovlje, dijaki pa klepetajo o vsebini različnih knjig in v živo spoznavajo tudi 

nekatere slovenske pisatelje, ilustratorje in druge posameznike, ki delujejo na področju 

kulture. V njem pa sodelujejo vse tri zasavske srednje šole in tudi vse osnovne šole v občini 

Trbovlje.  

 

Projekt »Rastem s knjigo za prve letnike«  

Projekt je namenjen dijakom prvih letnikov srednjih šol in ga organizirajo Javna agencija za 

knjigo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo v sodelovanju 

s splošnimi knjižnicami in srednjimi šolami. Izvedemo ga splošnoizobraževalne knjižnice v 
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sodelovanju s srednjimi šolami. V projektu sodelujejo dijaki prvih letnikov srednjih šol, ti so 

tudi ciljna skupina.  

 

Bukvarne  

Na bukvarnah ponudimo obiskovalcem knjižnično gradivo, ki je iz naše knjižnične zbirke 

odpisano. Ponudimo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in jih ne uvrstimo v knjižnično 

zbirko. V prostorih knjižnice in v enoti Dom svobode so knjige na Bukvarni obiskovalcem na 

voljo celo leto. Posebna Bukvarna pa poteka dvakrat letno, ob slovenskem kulturnem 

prazniku in Dnevu slovenskih splošnih knjižnic – ob teh priložnostih ponudimo še več 

knjižnega gradiva. Ciljna skupina so vsi odrasli in mladi, namen Bukvarne pa je razdelitev 

knjig ter sodelovanje med knjižnico in drugimi ustanovami in posamezniki.  

 

Priložnostne razstave gradiva k aktualni tematiki  

Na oddelku za odrasle ob različnih priložnostih ponudimo na ogled in v izposojo izbrano 

gradivo, ki predstavi določeno tematiko. Namen te dejavnosti je približati gradivo, tudi 

strokovno, obiskovalcem knjižnice, vzpostaviti stik med našo zbirko in obiskovalci ter širiti 

vedenje o tem, kaj naša zbirka vsebuje.  

 

Literarni krožek (v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje zasavske regije)  

Literarni krožek je projekt, ki poteka v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje 

Zasavske regije in Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Želja po sodelovanju je bila 

obojestranska, namen sodelovanja pa enostaven – združiti ljudi, ki radi berejo in o branem 

tudi radi poklepetajo. Ciljna skupina so upokojenke in upokojenci in drugi odrasli, ki imajo 

radi pisano besedo, slovenski jezik in knjige na splošno. Poleg posameznikov, ki so v U3 že 

včlanjeni, so vabljeni tudi drugi odrasli, ki jih takšno druženje zanima oz. veseli. V času 

druženja delimo mnenja o prebrani literaturi in spoznavamo slovenske pisatelje, pesnike ter 

druge ustvarjalce s področja kulture. Udeleženci se pod vodstvom mentorice srečujejo enkrat 

mesečno, med septembrom in aprilom.  

 

Računalniške urice  

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med starejšimi 

odraslimi, omogočiti vsem uporabo osebnega računalnika in zbuditi spoznanja o prednosti 

njegove uporabe ter hkrati ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki omogoča aktivno 

vlogo v informacijski družbi. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki računalnika še niso 

uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim in posamezniki, ki 

računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli obnoviti ali nadgraditi.  

 

Tečaj uporabe »pametnih naprav« 

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost in rokovanje s 

sodobno tehnologijo med starejšimi odraslimi zbuditi spoznanja o prednosti njihove uporabe 

ter hkrati ponuditi osnovno usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi. 

Ciljna skupina so starejši odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti 

temeljno znanje za delo z njim in posamezniki, ki računalniško znanje že imajo, a bi ga želeli 

obnoviti ali nadgraditi.  
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Literarne uganke za odrasle  

Uganke pripravimo ob posebnih praznikih (npr. dan splošnih knjižnic, slovenski kulturni 

praznik,…) knjižničarke in knjižničarji na oddelku za odrasle. Z literarnimi nagradami 

skušamo obiskovalcem približati raznovrstno knjižno gradivo, tako leposlovno kot strokovno, 

in jih seznaniti s knjižnimi novostmi, ter aktualnimi lokalnimi in mednarodnimi dogodki. 

Ciljna skupina so člani in obiskovalci knjižnice oz. oddelka za odrasle.  

 

Tečaj COBISS/OPAC in mCOBISS ter Biblos-a 

Udeleženci so ob koncu tečaja usposobljeni za samostojno iskanje gradiva v programu 

Cobiss/OPAC ter za samostojno podaljševanje in rezervacijo knjižničnega gradiva.  

 

Glasno branje (v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje zasavske regije)  

Vsem uporabnikom knjižničnih storitev, ki sami ne zmorejo ali ne želijo prebrati izbranega 

gradiva, nudimo pomoč pri branju oz. beremo njim in namesto njih. Za termin branja se lahko 

(tako posamezniki, kot skupine) dogovorijo po predhodni najavi. Beremo tako v prostorih 

knjižnice, kot tudi na drugi izbrani lokaciji.  

 

Spoznavanje zbirke domoznanskega gradiva (v sodelovanju z Univerzo za tretje 

življenjsko obdobje zasavske regije)  

V knjižnični čitalnici pripravljamo vodeno spoznavanje domoznanske zbirke, namenjeno 

vsem, ki bi radi izvedeli več o Zasavju in o gradivu, ki opisuje zgodovinsko, kulturno ter 

socialno dogajanje v naših krajih. V okviru predstavitev naprošamo vse zainteresirane, ki 

imajo doma gradivo o Zasavju in ga ne potrebujejo več, da nam gradivo podarijo, ter tako 

omogočijo povečanje naše domoznanske zbirke. Srečanja potekajo po predhodnem dogovoru.  

 

Knjižnična domoznanska skupina Pr` Bukmandeljci  

Skupina je zaživela v letu 2013, srečanja skupine pa potekajo enkrat mesečno, od septembra 

do maja. Skupina je odprtega tipa in se ji lahko pridružijo vsi, ki jih zanimata trboveljska 

zgodovina ter etnološko-kulturna dediščina in menijo, da lahko na kakršenkoli način 

prispevajo k njuni ohranitvi. Na srečanjih pretresamo posameznike, katerih zgodbe bi želeli 

ohraniti in o katerih menimo, da bi jih morali poznati tudi izven Trbovelj. O takšnih osebah 

sestavimo prispevke, ki jih nato objavimo v spletnem Biografskem leksikonu celjskega in 

zasavskega območja. Cilj srečanj je ohranjanje in beleženje dogodkov ter oseb, ki so v 

Trbovljah delovali in ponesli sloves Trbovelj tudi izven njegovih meja. Namen srečanj je tudi 

povezovanje lokalne javnosti s knjižnico in njenimi zaposlenimi.  

 

Domoznanski večeri – Po Trbovljah s kumerati  

V okviru knjižničnih domoznanskih večerov se v naši knjižnici predstavljajo domači, lokalni 

ustvarjalci z različnih področij ter društva. Skozi pogovor z bibliotekarko predstavimo 

njihovo delovanje, ustvarjanje, cilje in želje. Večeri se odvijajo nekajkrat letno. 

  

Premična zbirka  

Premična zbirka knjižničnega gradiva se nahaja v Domu upokojencev Franca Salamona. V 

njej so knjige in revije, ki so namenjene knjižnični izposoji v teh dveh ustanovah. Za knjige 

skrbijo knjižničarji in osebje ustanov. Gre za kakovostno obliko preživljanja časa v domu za 

ostarele in v bolnišnici. Zbirko v domu obnavljamo mesečno.  
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Beremo na kuolmkišti  

Je bralna značka za odrasle, s katero smo začeli jeseni 2015. S projektom »Beremo na 

kuolmkišti«  želimo udeležence seznaniti s Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje in jih 

spodbuditi k branju in obiskovanju knjižnice.  Kdor želi sodelovati pri projektu, se mora vanj 

včlaniti - vpis k sodelovanju poteka vsako šolsko leto v septembru, na oddelku za odrasle, pri 

izposojevalnem pultu. Ko se udeleženci vključijo v projekt, dobijo zgibanko s seznamom 

priporočenih knjig in z nekaj vprašanji oz. temami, na katera morajo odgovoriti. Vsak 

udeleženec iz seznama priporočenega gradiva izbere pet knjig - ko jih prebere, je uspešno 

zaključil naše »bralno potovanje«, oddati pa mora tudi izpolnjeno zgibanko projekta. S 

srečanji zaključimo aprila, v maju pa izpeljemo tudi zaključno prireditev (v čitalnici 

knjižnice), na kateri podelimo priznanja za osvojitev bralne značke za odrasle in tudi za 

otroke. Seznam priporočenega knjižnega gradiva se vsako šolsko leto spremeni. Vedno je 

tematsko obarvan in šteje 30 naslovov 

 

Menjalnica knjig – knjižne stlaže  

Na poličkah menjalnic knjig najdete knjige iz knjižnice, ki so odšle v odpis. Vas pa vabimo, 

da dodate kakšno svojo, ki je ne potrebujete več. V menjalnicah menjamo knjige, revije in 

časopise. Knjige so na voljo brez evidence izposoje. Za urejenost menjalnic na 12ih lokacijah 

skrbi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Gradivo dopolnjujemo enkrat mesečno ali po 

potrebi.  

 

Galerija in izložbeno okno  

V galeriji in izložbenem oknu knjižnice lahko spremljate dejavnosti posameznikov, zavodov, 

društev in drugih institucij v Trbovljah. Postavitev poteka v dogovoru s knjižnico in 

praviloma traja mesec dni.  

 

Knjižničarji priporočamo  

Priporočila knjižničarjev predstavljajo poletni bralni knjižničarski utrip. Poteka julija in 

avgusta. Knjižničarji tako priporočamo našim bralcem knjige, ki so za nas izjemnega pomena.  

 

Knjižničarji Knjižnice Trbovlje priporočamo 

Na spletni strani knjižnice predstavljamo zaposleni v Knjižnici Trbovlje svoj bralni okus in 

vam v branje priporčamo knjige, ki so se dotaknile nas. Kratka predstavitev knjige zajema 

opis vsebine in predstavitev avtorja, predloge menjamo tedensko. 

 

Starševski klepet v objemu besed 

S projektom podajamo roko lokalni skupnosti, saj so predavanja/delavnice namenjene 

stašem/skrbnikom otrok starosti od enega meseca do treh let. Vsi dogodki so za obiskovalce 

brezplačni, vendar kljub temu zanimivi in kakovosti, dotikajo pa se tem, ki so v najnežnejših 

otroških letih zelo aktualne (zdravje, nega, razvoj, branje, …). 

 

S Trboveljčani med knjige 

S projektom želimo udeležence seznaniti s knjižnico in jih spodbuditi k branju in obiskovanju 

knjižnice. Vsake tri mesece bomo k sodelovanju povabili znanega oz. zaslužnega 

Trboveljčana ali Trboveljčanko, ki bo sestavil seznam dvajsetih najljubših knjig. Knjige bodo 

na razstavnem prostoru obiskovalcem na voljo za izposojo. Vsak konec leta bomo sezname,  
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ki bo na voljo članom in obiskovalcem knjižnice, ki bodo iskali nasvete za branje. Projekt je 

zaživel poleti 2017. 

 

Beremo pred knjižnico 

V poletnih mesecih za obiskovalce knjižnice pripravimo dogajanje tudi pred knjižnico. 

Obiskovalcem so na voljo ležalniki, knjige, revije, brošure, … ki jih lahko prebirajo v 

prijetnem hladu, ki ga nudi senčnik.  
 

Beseda ples glasba 

V sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje v enem večeru združimo plesno-glasbeno in 

knjižno/besedno umetnost. Tekste, ki jih berejo zaposleni v knjižnici in prostovoljci plesalke 

GŠ Trbovlje in tudi plesna skupina VDC Zagorje interpretirajo s plesnimi gibi, pospremijo pa 

jih lokalni glasbeniki z živo glasbo. Dogodek izvedemo vsako leto februarja, na gledališkem 

odru Delavskega doma Trbovlje. 

 

S knjigo v kino 

V sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje organiziramo premiere filmov in pogovore z 

njihovimi ustvarjalci. Dogodki se izvajajo v kino dvorani Kina Trbovlje, večkrat letno. 

 

Leteče knjige Knjižnice Trbovlje 

V luči razmišljanja o zaprtju naše dislocirane enoto, želimo starejšim članom knjižnice in 

članom, ki zaradi dolgotrajne onemoglosti, invalidnosti ali bolezni ne morej obiskati 

knjjižnice ponuditi možnost dostave gradiva na dom. Projekt bo zaživel konec leta 2019 ali v 

začetku leta 2020. 

 

Humanitarne akcije 

V letu 2018 smo v knjižnici izpeljali dve humanitarni akciji v sodelovanju z Območnim 

združenjem rdečega križa Trbovlje in dve v sodelovanju z Lions klubom Trbovlje. 
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PRILOGA 3: KADROVSKI NAČRT KNJIŽNICE TONETA SELIŠKARJA 

TRBOVLJE V LETU 2019 
 

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 

123/2006, 7/2007, 53/2007, 65/2007, 77/2007, 56/2008, 94/2009, 4/2010), Zakonom o 

knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/20001, 96/2002), Pravilnikom o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list, št. 73/2003, 70/08), Pravilnikom o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje, Uredbo o 

načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, sedmim in devetim odstavkom 60. člena 

in z izvrševanjem 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 

2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje, Pravilnikom o spremembah pravilnika 

o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje 

ter s soglasjem Sveta zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, z dne 11. 2. 2019, 

sprejetega na redni seji, direktorica sprejema naslednji  

 

 

Kadrovski načrt za leto 2019 za javni zavod 

 Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

 
 

Po pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, ki določa 

minimalne pogoje na podlagi triletnega slovenskega povprečja, bi morala imeti trboveljska 

knjižnica 9 delavcev, po standardnih izračunih (Standardi za splošne knjižnice, 2005) bi lahko 

imela do 12 zaposlenih, po dokumentu Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 

(za obdobje 2018-2018) pa bi bila priporočena stopnja zaposlovanja 12 knjižničnih delavcev 

(gre za gravitacijsko območje s pribl. 10.000 prebivalci).  

 

V knjižnici je trenutno zaposlenih 8 delavcev, ena oseba je k nam vključena prek programa 

javnih del, imamo pa tudi enega prostovoljca. Finančno-računovodsko službo opravlja Zavod 

za kulturo Delavski dom Trbovlje. 

 

Tabela št. 1: Stopnja zaposlovanja po pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe 

 

Za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca  

na 1.000 preb. 

5,13 

Najmanj 1 administrativno-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na  

10.000 preb. 

1,6 

Za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona še vsaj po 0,32 strokovna  

delavca 

1,6 

Direktor 1 

Skupaj: 9,33 
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Tabela št. 2: Stopnja zaposlovanja po Standardih za splošne knjižnice 

 

5 strokovnih knjižničnih delavcev na 10.000 prebivalcev* 8,02 

1 manipulativni ali tehnični knjižnični delavec do na 10.000 prebivalcev  1,6 

1 upravni delavec do 50.000 prebivalcev 1 

1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev 1,6 

Skupaj: 12,22 

 
* Kot navaja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani za dan 31. 7. 2018 ima občina Trbovlje 

16.041 prebivalcev. 

 

 

Tabela št. 3: Dejansko stanje 

 

Delovno mesto Stanje 2018 Sistematizirano 

delovno mesto 2019  

Načrt 2019 

Strokovni delavci: 

Bibliotekar 

3 5 4 

Strokovni delavci: 

Višji knjižničar 

2 3 2 

Strokovni delavci: 

Knjižničar 

1 2 1 

Ekonom 1 1 0 

Direktor 1 1 1 

Skupaj: 8 12 8 

 

V letu 2019 načrtujemo novo zaposlitev na delovne mestu bibliotekar (VII/1), ki bo 

nadomestilo delavko na delovnem mestu ekonom, ki konec leta 2018 oz. v začetku leta 2019 

odhaja v pokoj. 

 

Soglasje Sveta zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje je podano v Trbovljah, dne  11. 2. 

2019. 

 

Predsednik Sveta zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje,  

Sebastjan Ledinek: ______________________ 

 


