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1 Uvod – osnovni podatki zavoda
Kratek opis

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. Knjižnico zastopa, predstavlja in vodi od
4.7.2016 direktorica Katra Hribar Frol.
Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga od aprila 2019 sestavljajo:
4 predstavniki ustanoviteljice (Mirjana Kujundžić, Edvard Franc Gabrič, Andrej Šinkovec,
Sebastjan Ledinek), 2 predstavnika uporabnikov (Nika Gantar, Katja Mikula) in 1 predstavnik
zaposlenih (Urška Majcen). Predstavnik sveta je Sebastjan Ledinek, namestnik predsednika je
Andrej Šinkovec.
Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje sestavljata organizacijski enoti: osrednja knjižnica in
krajevna knjižnica, enota Dom svobode ter trije oddelki: oddelek za mladino (s pravljično sobo
Tončka Knjigoljuba), oddelek za odrasle (s čitalnico in e-čitalnico) ter oddelek za nabavo in
obdelavo gradiva.

1.1 Osnovne informacije
Vprašanja

DA/NE

Ali imate zadnjo različico statuta in poslovnika zavoda objavljeno na spletni strani zavoda?

DA

Ali imate odlok o ustanovitvi zavoda z vsemi spremembami objavljen na spletni strani zavoda?

DA

Ali ob spreminjanju statuta za spremembe pridobite tudi soglasje ustanoviteljice?

DA

Ali imate objavljene člane sveta zavoda, datum njihovega imenovanja in kdo jih je imenoval v svet
zavoda na spletni strani zavoda?

DA

Ali redno (vsaj 1-krat tedensko) objavljate nove zadeve, novice, članke, obvestila na spletni strani
zavoda?

DA

Ali zavod aktivno za promocijo uporablja Facebook kot komunikacijo s svojimi uporabniki?

DA

Ali zavod aktivno za promocijo uporablja Instagram kot komunikacijo s svojimi uporabniki?

DA

Ali zavod aktivno za promocijo uporablja Twitter kot komunikacijo s svojimi uporabniki?

DA

Ali se z zaposlenimi udeležujete Akademije znanja v organizaciji ustanovitelja vašega zavoda?

DA

Ali ste za zaposlene v preteklem letu organizirali kakšno izobraževanje v sodelovanju z Rdečim
križem OZRK (nudenje prve pomoči, uporaba AED-aparata …)?

DA

Ali se delovna prisotnost zaposlenih vodi elektronsko? Ali zaposleni uporabljajo registrirno uro?

NE

Ali zmanjšujete papirno poslovanje in prehajate na elektronsko poslovanje z namenom
zmanjševanja porabe papirja ter višje okoljske ozaveščenosti?

DA

Ali ob organizaciji večjega dogodka svojega zavoda, ki je financiran iz vaših sredstev, posledično
so to sredstva ustanoviteljice, na promocijskem gradivu za dogodek poleg svojega logotipa
objavite tudi grb in ime ustanoviteljice, torej Občine Trbovlje?

NE

Ali se pred načrtovanjem investicij posvetujete tudi z ustanoviteljem in skupaj po potrebi
načrtujete morebitne prihodnje investicije?

DA
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V nadaljevanju so našteti pravilniki. Nekateri se nanašajo na vašo dejavnost, nekateri mogoče ne, zato, prosim,
obkrožite alinejo pred pravilnikom, ki ga imate v zavodu sprejetega in v uporabi.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

►O izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti drugih nedovoljenih
psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v zavodu.
►O blagajniškem poslovanju.
►O delovnem času zavoda.
O notranjem revidiranju v zavodu.
►O popisu.
►O računovodstvu zavoda.
►O notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.
O uporabi, upravljanju in o vzdrževanju službenih vozil.
►O sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu.
O videonadzoru.

2 Poročilo o izvajanju dejavnosti v
letu 2019
Kratek splošen opis, pregled

Knjižnična dejavnost je javna služba in 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, pridobiva in izobražuje
uporabnike, informacijsko opismenjuje, zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko
gradivo, opravlja založniško dejavnost in trgovino na drobno z rabljenim blagom, fotokopira in
razmnožuje, prireja razstave in prireditve za odrasle in mladino, sodeluje v vseživljenjskem
izobraževanju, zagotavlja dostopnost gradiv javnih oblasti in organizira različne oblike dela za
uporabnike.
Cilji knjižnice izhajajo iz osnovnega namena posredovanja knjižničnega gradiva in storitev ter
uresničevanja knjižnične dejavnosti in temeljijo na viziji ter vrednotah Knjižnice Toneta
Seliškarja Trbovlje. Kratkoročni oz. letni cilji so vsako leto opredeljeni v programu dela za
naslednje leto. Z dolgoročnimi cilji težimo k približevanju Standardom za splošne knjižnice, ki
naj bi jih dosegli do konca leta 2028 ter k skladnosti s Strateškim načrtom knjižnice za obdobje
2020-2024. Doseganje in uresničevanje letnih ciljev pomeni za knjižnično dejavnost razvoj in
še večje približevanje prebivalcem lokalne skupnosti. Z doseganjem zadanih kratkoročnih
ciljev smo tudi v letu 2019 uresničevali dolgoročne cilje na naslednjih področjih: vodstvo,
knjižnične storitve, knjižnični delavci, prostor in oprema knjižnice ter vrednotenje knjižnice.
Kdaj je bila izvedena zadnja revizija? Ali jih ima vaš zavod predpisane po zakonu in v katerem obdobju?

Notranja revizija je bila maja 2018 v knjižnici opravljena za leto 2017 s strani Občine
Trbovlje in revizorke Irene Kreča. Revizija se izvaja vsaka 3 leta.
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2.1 Članstvo, izposoja in obisk
Kratek opisni del (10–15 povedi).

Knjižnica je v letu 2019 zabeležila 3.405 aktivnih članov - to so tisti, ki so si v zadnjem letu
vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo, Standardi za splošne knjižnice predvidevajo 40%
vključenost. Slovensko povprečje je 23%. Občina Trbovlje ima (kot navaja Statistični urad
Republike Slovenije na svoji spletni strani za dan 31. 7. 2019) 16.037 prebivalcev – odstotek
aktivnih članov knjižnice glede na število prebivalstva je tako v letu 2019 znašal 21,2%.
V letu 2019 smo iz baze članov izbrisali 466 neaktivnih članov, kar je manj kot leto prej. Izbris
je potekal paketno (izpolnjujejo tri pogoje: niso obiskali knjižnice več kot eno leto, nimajo
obveznosti do knjižnice, članstvo je poteklo pred enim letom ali več) in posamično (članstvo
preteklo pred enim letom ali več, vpisana opomba ali druga obveznost do knjižnice).
Zmanjšanje števila nekativnih članov je kazalnik, ki nas veseli.
Novo vpisanih članov je bilo 426, od tega 409 v matični knjižnici in 17 v enoti Dom svobode.
Vpis na mladinskem oddelku knjižnice se vztrajno povečuje od leta 2017: 162, 2018: 174,
2019: 199.
V letu 2019 smo izdali 106 darilnih bonov za brezplačni vpis, ki jih v okviru našega sodelovanja
z Občino Trbovlje prejmejo starši otrok, rojenih v trboveljski porodnišnici. Vnovčenih je bilo
22 darilnih bonov.

2.1.1 Članstvo
Kratek opis

V letu 2019 smo kot vsa leta poprej ugotavljalji, kakšne so potrebe (kulturne, sprostitvene,
izobraževalne, socialne) uporabnikov in članov ter težili k njihovemu zadovoljevanju na vseh
področjih. Širili in spodbujatli smo bralno kulturo in pismenost. Uporabnikom in članom smo
omogočali dostopanje do virov – pisnih, ustnih, informacijskih ter nudili pomoči pri njihovem
pridobivanju. Z načrtovanimi sredstvi smo sledili Letnemu načrtu nakupa gradiva in upoštevali
ustrezno razmerje: 50% naslovov strokovnega gradiva in 50% naslovov leposlovnega gradiva,
mladini je namenjenih 30% gradiva od skupnega letnega prirasta ter seveda želje članov in
uporabnikov. Povečali smo dostopnost knjižničnega gradiva v obeh organizacijskih enotah
knjižnice. Dosegali smo visoko vključenost uporabnikov v knjižnične dejavnosti in projekte
ter razmeram primeren odstotek včlanjenosti v knjižnico, posledično večali obrat knjižnične
zbirke oz. izposoje gradiva.
Struktura članov

2018

2019

Zaposleni

28%

28%

Nezaposleni

9%

8%

Upokojenci

12%

13%

Predšolski otroci

10%

10%

Osnovnošolci

26%

26%

Srednješolci

10%

10%

Študentje

5%

5%

SKUPAJ

100%

100%
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2018
Matična knjižnica

2019
Dom svobode

Matična knjižnica

Dom svobode

Novo vpisani člani

414

18

409

17

Izbrisani člani

488

30

451

15

2.1.2 Izposoja
Kratek opis in razpredelnica (izposoja – leto 2018 in 2019, medknjižnična izposoja – leto 2018, 2019)

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva skupaj: 122.790 (na dom in v knjižici), kar je več
kot v letu 2018. Število izposojenih enot v čitalnici: 15.180. Prevladuje izposoja leposlovja,
sledijo uporabne vede, filozofija, psihologija, umetnost in šport, zemljepis, zgodovina,
sociologija in pravo.
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva skupaj: 122.790 (na dom in v knjižici), kar je več
kot v letu 2018. Število izposojenih enot v čitalnici: 15.180. Prevladuje izposoja leposlovja,
sledijo uporabne vede, filozofija, psihologija, umetnost in šport, zemljepis, zgodovina,
sociologija in pravo.
Obiskovalcev zaradi izposoje, vračila in podaljšanja je bilo v letu 2019 46.992, kar je več kot
leto prej - od tega v matični enoti 43.256, v enoti Dom svobode 3.736. Izposoja na oddelku za
odrasle v matični knjižnici se je povečevala od leta 2017, na mladinskem oddelku je narasla v
letu 2019 in je večja kot leto prej.
Članom knjižnice smo tudi v letu 2019 omogočali storitev medknjižnične izposoje, ko smo
gradivo, ki ga naša knjižnica nima, naročili iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic. Storitev je
bila tudi v letu 2019 na celjskem območju za naše člane brezplačna.
Razrepedelnica s podatki o ozposoji v letih 2018 in 2019 je zajeta v podpoglavju 2.1.3.
MEDKNJIŽNIČNA
IZPOSOJA
prejeto gradivo po MI
posredovano gradivo po MI
skupaj

2018, število enot gradiva

2019, število enot gradiva

200
70
270

199
54
253

2.1.3 Obisk
Kratek opis

Obiskovalcev zaradi izposoje, vračila in podaljšanja je bilo v letu 2019 46.992, kar je več kot
leto prej - od tega v matični enoti 43.256, v enoti Dom svobode 3.736. Izposoja na oddelku za
odrasle v matični knjižnici se povečuje od leta 2017, na mladinskem oddelku je narasla v letu
2019 in je večja kot leto prej.
Vrsta obiska

2018
Matična knjižnica

Izposoja v celoti

42.416
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Dom svobode
3.625

Matična knjižnica
43.256

Dom svobode
3.736
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e-storitve

2.377

20

2.100

5

Čitalnica

6.655

149

5.358

120

Prireditve

3.858

215

3.693

105

SKUPAJ

55.306

4.009

53.567

3.966

2.2 Knjižnična zbirka
Kratek opis (nakup, odkup – primerjava matična knjižnica in Dom svobode)

V zbirki smo imeli na dan 31. 12. 2019 skupno 75.271 enot gradiva (50.595 naslovov). Naša
knjižnična zbirka zadostuje priporočilom standardov in normativov - dosegamo tudi standarde,
ki opredeljujejo, da mora knjižnična zbirka obsegati 4 knjižnične enote na prebivalca. Število
enot na prebivalca v letu 2019 je namreč znašalo 4,7. Zbirka je tudi vsako leto bolj obširna,
raznolika.
Pri izgradnji knjižnične zbirke poudarjamo aktualnost in kvaliteto knjižničnega gradiva,
enakomerno zastopanje vseh področij znanosti in kulture, različne oblike oz. nosilce gradiva,
svetovne klasike in ljudsko izročilo ter kvalitetnejše splošne in strokovne serijske publikacije.
Obrat knjižnične zbirke znaša 1,6 – izposoja v čitalnico in na dom. Predstavlja razmerje med
skupno izposojo in številom knjig v knjižnični zbirki. Višja vrednost je pokazatelj bolj
intenzivne stopnje uporabe in relevantnosti knjižnične zbirke. Na to pa vplivata nakup in odpis.
Ponosni smo, da smo ena redkih manjših splošnih knjižnic v Sloveniji, ki bralcem in
obiskovalcem ponuja tako obširno zbirko naslovov različnih serijskih publikacij – na razpolago
je 117 naslovov serijskih publikacij - pri odločanju za nakup upoštevamo standarde in
priporočila za splošne knjižnice (le-ti predvidevajo vsaj 100 naslovov v matični enoti) ter tudi
želje uporabnikov in lastnosti lokalnega okolja.
Skupni prirast knjižničnega gradiva za leto 2019 znaša 2.077 enot. Skupno število pridobljenih
naslovov znaša 1.879.
Načrtovana in dosežena razmerja nakupa knjižničnega gradiva (po naslovih):
 stroka : leposlovje
načrtovano: 50% : 50%, doseženo: 52% : 48%, kar pomeni, da smo kupili 978 naslovov
strokovnega in 901 naslovov leposlovnega gradiva;
 odrasli : mladina
načrtovano: 70% : 30%, doseženo 70% : 30%. Od vseh naslovov smo odraslim namenili
1.323 naslovov, mladini pa 556.
Načrtovali smo 15%, dosegli pa 37% nakupa naslovov, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za
kulturo. Pridobivali smo domoznansko gradivo na različnih nosilcih. Pridobili smo 82 enot
domoznanskega gradiva, od tega 73 naslovov.
Načrtovali smo nakup 2.187 enot knjižničnega gradiva nabavili pa 1.346 enot (61,55%), kar je
več kot v enakem obdobju lani. Od tega smo načrtovali 2.038 enot knjižnega in dosegli nakup
1.325 enot (65,01%), kar je več kot v enakem obdobju lani. Načrtovali smo nakup 100 naslovov
serijskih publikacij, kupili pa 71 naslovov. Povprečna cena gradiva na enoto je znašala 21,53€,
naše načrtovanje pa je temeljilo na ceni 17,00€ na enoto.
Država nam je za nakup knjižničnega gradiva sicer namenila več sredstev kot leto prej, a se je
na ta račun povečal delež sredstev, ki smo jih knjižnice morala nameniti Biblosu oz. nakupu
licenc elektronskih knjig.
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V letu 2019 je knjižnica preko ponudnika Biblos nudila izposojo e-knjig, na razpolago je bilo
549 naslovov e-knjig (221 iz osnovnega paketa in 328 kupljenih naslovov), kar je 71 naslovov
več kot leto prej. Naši člani so si v letu 2019 260-krat izposodili 88 naslovov e-knjig, kar je več
kot v letu 2018. Ponujamo jim tudi možnost izposoje e-bralnika.

2.3 Sodelovanja s šolami
Kratek opis

Zaposleni v knjižnici se zavedamo, da knjižnica brez obiskovalcev nima pomena, hkrati pa
vemo, da je bralno opismenjevanje in bralno kulturo potrebno spodbujati že v otroštvu – s tem
v mislih sodelujemo in v svoje projekte vključujemo vse trbovlejske vrtčevske in
osnovnošolske (prva triada) otroke.

2.3.1 Vrste sodelovanje oz. prireditve
Kratek opis

Knjižnični programi, dejavnosti in projekti za otroke, ki jih izvajamo v sodelovanju s šolami
in vrtcem v lokalnem okolju prispevajo h gladkemu prehodu od pasivnega branja k
aktivnemu, kar je ključno, da otrok sam od sebe poseže po knjigi in bere, ne da bi mu moral
brati kdo od staršev. Radi jim prebiramo pravljice, vemo pa tudi, da morajo sami od sebe
poseči po knjigah. Vsi se zavedamo, kako ključnega pomena so bralni programi. Otrok ne
spodbujamo k branju zgolj tako, da jim beremo, temveč iščemo nove, zanimive načine, kako
jih spodbuditi, da bodo brali tudi sami. V povezovanju z učitelji in učenci višjih razredov
osnovnih šol ter srednjih šol težimo k ohranitvi v otroštvu vzpostavljene bralne, informacijske
in kulturne pismenosti, spodbujamo in višamo obiskovanje knjižnice in izposojo knjižničnega
gradiva ter promoviramo knjižnico kot vseprisotno v lokalnem prostoru.
Vrste sodelovanje, prireditve, dogodki

Beremo s Tončkom Knjigoljubom

Namen, cilj

Št. udeleženih
mladih

Tonček
Knjigoljub
je 278
»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.
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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.
Knjižničarski krožek

Namen krožka je vključevanje učenk in
učencev v dejavnosti knjižnice,
spoznavanje le-teh, dvig bralne
pismenosti in bralne kulture s ciljem
pridobiti nove člane.

Rastem s knjigo za OŠ

Projekt
vsako
leto 154
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.

OŠ Trbovlje, OŠ Ivana
Cankarja, OŠ Tončke Čeč

Rastem s knjigo za SŠ

Projekt je namenjen dijakom 140
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 sodelovanju s
srednjimi šolami. V projektu

STPŠ
Trbovlje,
Trbovlje

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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GESŠ

sodelujejo
dijaki
prvih
letnikov srednjih šol, ti so tudi
ciljna skupina.
Buklžur

Beseda ples glasba

Plesne in glasbene pravljične urice

Projekt smo prvič izvedli v 15/srečanje
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.
54
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, na gledališkem odru
Delavskega doma Trbovlje.
Potekajo v sodelovanju z 40
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
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Cankarja, OŠ Tončke Čeč,
Glasbena šola Trbovlje, GESŠ
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tehnike. Ciljna skupina so
predšolski otroci in otroci prve
triade osnovnih šol, hkrati pa
tudi odrasli – starši otrok ali
njihovi spremljevalci.
SKUPAJ

/

/

2.4 Knjižnični informacijski sistem
Kratek opis (posebej za matično knjižnico in Dom svobode)

Knjižnica dosega standard 1 računalniško mesto na 1.000 prebivalcev. Uporabniki imajo na
voljo skupaj 18 računalniških mest (17 za delo in 1 za iskanje gradiva v bazah podatkov). Za
strokovno delo zaposlenih in izposojo je namenjenih 15 računalniških mest. Z dobro
računalniško opremo sta pogojena naše strokovno delo (obdelava in prenos podatkov pri
nabavi, inventarizaciji, postavitvi in vnosu gradiv v vzajemno bazo podatkov COBISS, izposoja
gradiva, iskanje in posredovane informacij na internetu in drugo delo na računalnikih za naše
uporabnike) ter zadovoljstvo uporabnikov z možnostjo samostojnega pridobivanja informacij
ter brezplačne uporabe računalnikov ter svetovnega spleta.
V knjižnici so na voljo računalniška mesta za iskanje po katalogu in iskanje informacij. Vsak
od zaposlenih ima svoje delovno mesto, opremljeno z računalnikom, kar mu omogoča
samostojno, individualno delo, ali delo v paru oziroma skupini, če naloga tako zahteva.
računalniška
opremljenost
za uporabnike

za zaposlene

ostalo:

Knjižnica

Dom svobode

e-čitalnica: 8 (oddelek za odrasle)
samostojno iskanje gradiva: 1 (oddelek za odrasle)
mladinska e-čitalnica: 3 (mladinski oddelek)
izposoja: 3
informacije: 1
pisarne 8 + 1 prenosnik
multifunkcijska naprava (tiskalnik, skener, kopirni
stroj): 4
tiskalniki: 5 (blagajna: 2, izkaznice: 1, nalepke za
knjižnično gradivo: 2)
projektor: 3
dvd predvajalnik: 1
mešalna miza: 1
zvočnik: 4
mikrofon: 3
fotoaparat: 1
i-pad: 1
elektronska povečevalna lupa: 1
e-bralnik: 1

e-knjižnica: 5

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje

izposoja: 1

multifunkcijska
naprava (tiskalnik,
skener,
kopirni
stroj): 1
(tiskalnik-blagana:
1, HP: 1)
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3 Prispevek lokalne skupnosti k
brezplačnim prireditvam
– Kratek opis, koliko sredstev je skupaj ustanoviteljica prek zavoda s pokrivanjem stroškov prispevala k izvajanju
programa, ki je bil za obiskovalce brezplačen, za ustanovitelja oz. zavod pa je predstavljal določene stroške.

Vsi dogodki in prireditve, ki jih izvajamo so za obiskovalce brezplačni, strošek knjižnice in
ustanoviteljice pa predstavljajo ogrevanje, električna energija, stroški dela zaposlenih,
materialni stroški (papir, kartuše) ter honorarji za goste – ti so v spodnji tabeli zabeleženi pri
vsakem posamičnem gostu. Kolikšen delež finančnih sredstev, ki nam jih nameni
ustanoviteljica je porabljen za zgoraj zapisano, ni določeno v pogodbi o sofinanciranju, zato
vam podatka ne moremo navesti.Informacije o naših prireditvah v letu 2019, številu izvedb in številu
obiskovalcev/udeležencev:
RAZSTAVA V GALERIJI

11

RAZSTAVA V IZLOŽBENEM OKNU

2

TEMATSKA RAZSTAVA 5
HUMANITARNA AKCIJA 2
BUKVARNA

celo leto

RAČUNALNIŠKE URICE 109/302
PETKOVI HITRI TEČAJI

27/0

VEČER POEZIJE IN GLASBE

1/25

PREDAVANJE

4/147

LITERARNI VEČER

3/118

LITERARNI VEČER IN PREDSTAVITEV KNJIGE 3/80
PREDSTAVITEV KNJIGE 3/80
PREDSTAVITEV 1/15
FILMSKI VEČER 4/102
POGOVORNI VEČER

1/12

POGOVORNI VEČER IN OTVORITEV RAZSTAVE 1/30
POETIČNA JOGA

1/5

PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE
POTOPISNO PREDAVANJE

2/60

BESEDA, BRANA IN PETA

1/300

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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BESEDA-PLES-GLASBA 1/420
BEREMO NA KUOLMKIŠTI

1/35

PREDSTAVITVENA DELAVNICA
ODRASLI
MAVRIČNA BRALNICA

1/5
3/67

BUKLŽUR

8/111

LITERARNI KROŽEK

7/39

DOMOZNANSKA SKUPINA

7/67

RASTEM S KNJIGO SŠ

6/113

OBISK DRUŠTVA SOCIO 1/11
PRAVLJIČNA URA

20/267

LJUDSKA PRAVLJIČNA URA

3/27

PLESNO PRAVLJIČNA URA

1/18

BIBLIOPEDAGOŠKA URATONČEK KNJIGOLJUB

33/621

USTVARJALNA DELAVNICA

10/107

BIBLIOPEDAGOŠKA URA

5/69

GLASBENO PRAVLJIČNA URA

3/80

GOST PRIPOVEDUJE

2/24

SAMOSTOJNA DELAVNICA

4/22

KNJIŽNIČAR ZA EN DAN 2/15
IGARLNE URICE 4/17
PRAVLJIČNA URA NA LETNEM KOPALIŠČU

4/53

RASTEM S KNJIGO OŠ 3/62
PRAVLJICA OB POHODU Z RDEČIMI BALONI
ZABAVA IGRAČ

1/15

1/5

KNJIŽNIČAR ZA ENO NOČ

1/25

KNJIŽNIČAR ZA EN VEČER

1/3

OTVORITEV MENJALNICE

1/11

UČENJE ŠAHA

1/30

VRTEC NA OBISKU

1/21

Opomba: Strošek je tudi strošek dela vseh, ki so delali na določenem projektu

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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4 Sodelovanje z drugimi zavodi,
podjetji, društvi
Kratek opis sodelovanja s posameznim zavodom, podjetjem, društvom.

V okviru izvajanja knjižničnih projektov, prireditev in dejavnosti je knjižnica tudi v letu 2019
delovala samostojno in hkrati povezovalno - pri izvajanju dejavnosti namenjenih obiskovalcem
in uporabnikom knjižnice ter lokalni skupnosti na splošno smo se povezovali s sorodnimi
zavodi v občini in ostalimi, ki delujejo na področju kulture, mladine, sociale, zdravstva, športa,
itd.. Tako smo sodelovali z vsemi osnovnimi šolami v Trbovljah (Beremo s Tončkom
Knjigoljubom, Rastem s knjigo, Knjižničarski krožek, razstave v knjižnični galeriji), z
zasavskimi srednjimi šolami (Rastem s knjigo, Buklžur, pravljične urice v sklopu projekta Gost
pripoveduje), Vrtcem Trbovlje (Beremo s tončkom Knjigoljubom, Vrtec na obisku),
Mladinskim centrom Trbovlje (Knjižna St/laža na trboveljskem bazenu, Buklžur), Glasbeno
šolo Trbovlje (Beseda brana in peta, Beseda ples glasba, glasbene in plesne pravljične urice),,
Zasavsko ljudsko univerzo (predavanja v okviru Večgeneracijskega centra Zasavje), Zasavskim
muzejem Trbovlje (Buklžur, domoznanstvo), Delavskim domom Trbovlje (S knjigo v kino,
Nacionalni mesec skupnega branja, Buklžur, domoznanstvo), Kulturnim društvom Svoboda
Trbovlje (Beremo s Tončkom Knjigoljubom, Rastem s knjigo), Občino Trbovlje (predavanja,
knjižna stlaža), Društvom prijateljev mladine Trbovlje (poletne dejavnosti v knjižnici),
Društvom U3 Univerze za tretje življenjsko obdobje (predavanja, domoznanstvo), Domom
upokojencev Franca Salamona Trbovlje (Premična zbirka knjižnega gradiva), Zdravstvenim
domom Trbovlje (Knjižna Stlaža), Splošno bolnišnico Trbovlje (Knjižna stlaža), Rdečim
križem Trbovlje (Knjižna stlaža, predavanja o prvi pomoči in oživljanju, humanitarne akcije),
Zasavski VDC (Mavrična bralnica) in z nekaterimi posamezniki, ki jim je bilo sodelovanje v
knjižničnih projektih v čast in izziv: npr. Irena Ivančič Lebar in domoznanstvo, Delavska godba
Trbovlje (Beseda ples glasba, pravljična urica), Rado Medvešek (zgodovina radia), PD Kum
(predavanja v knjižnici), Društvo zasavskih klekljaric Srčevke (poletne aktivnosti v knjižnici),
Šhovski klub Rudar Trbovlje (poletne aktivnosti v knjižnici), Ajda Klanšek Šimunič (pravljična
urica v angleškem jeziku), Mihela Kmetič (pravljična urica v okviru projekta Gost pripoveduje),
Katja Barlič (pravljična urica na mednarodnem pohodu z rdečimi baloni), Relik (razstave v
galeriji), Zavod socio (predstavitev knjižnice uporabnikom), itd.
Posebno pozornost smo tudi v letu 2019 namenili skrbi za menjalnice knjig, ki smo jim v letu
2018 prenovili podobo in jih poimenovali Knjižne stlaže (le-te se nahajajo na naslednjih
lokacijah: Zdravstveni dom – otroški dispanzer in splošne ambulante, Pizzerija in pivnica
Dimnik, kavarnica v Sparu, železniška postaja Trbovlje, Gostilna Klek Bigman, Glasbena šola
Trbovlje, Splošna bolnišnica Trbovlje, Občina Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje,
Kopalnica Trbovlje in Rdeči križ Trbovlje ter našo premično zbirko v Domu upokojencev Franc
Salamon.

5 Sofinanciranje drugih dejavnosti

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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Zavod se včasih pojavlja v vlogi soorganizatorja dogodkov, za kar nameni tudi nekaj sredstev. Opišite, koliko je
bilo tega v preteklem letu, za katere prireditve je šlo in kaj je bil razlog, da je bil zavod soudeležen z denarnimi
sredstvi.
Razpredelnica: Sofinanciranje v obliki nakazila denarja ali poplačila računov
Ime prireditve

Naziv organizatorja

Znesek v EUR, OPOMBE
ki ga je zavod
nakazal
posredno ali
neposredno za
prireditev

Beseda ples glasba

Knjižnica
Trbovlje

Trbovlje,

Glasbena

šola

463,60

Dorjan, d.o.o.,
ozvočenje
prireditve

Beseda brana in peta

Knjižnica
Trbovlje

Trbovlje,

Glasbena

šola

122,00

Artisan,
ozvočenje
prireditve

SKUPAJ

Opomba: V razpredelnici pri posamezni prireditvi naštejte vse, za kar ste v povezavi z določeno prireditvijo kot
zavod krili stroške. Lahko je bila izvedena denarna transakcija med zavodom in organizatorjem ali pa poplačilo
določenih računov za organizatorja posamezne prireditve in strošek dela zaposlenih v zavodu, ki so delali na
projektu. To specificirajte pri prireditvi v razpredelnici pod opombami.

6 Prihodki iz naslova drugih virov
6.1 Razni razpisi
Ali je zavod pridobil sredstva tudi na razpisih (katerih, koliko, za kaj)?

Razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva: 18.070,00€
Razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje nakupa IKT (računalniške)
opreme: 1.679,37 €

6.2 Pridobljena sponzorska sredstva za
dogodke ali delovanje
Koliko sredstev, za kateri namen ste jih pridobili?

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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Marca 2019 smo bili uspešni pri prijavi na razpis za sponzorstva in donacije Steklarne Hrastnik,
d.o.o. Pridobili smo donacijo v višini 150€, ki smo jo namenili izvedbi avtorskega dogodka
naše knjižnice Knjižničar za eno noč (večerja in zajtrk udeležencev, honorarji gostov,
promocijski material).

6.3 Terjatve
Opišite, kolikšne so terjatve ob koncu leta, seznam terjatev, kako jih terjate, opišite postopek izterjave.

Knjižnica Trbovlje terjatev nima in posledično postopkov izterjave ni. V letu 2019 smo izdali
račune v skupni vrednosti 1.998,00 €.
Vodimo izvenbilančno evidenco terjatev do članov, ki so v letu 2019 znašale 8.084€. Terjatve
do članov so zamudnine in neplačane članarine, ki jih imajo člani Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje na dan 31. 12. 2019 neporavnane. Na dolgove opozarjamo ob vsakem posamičnem
obisku člana-dolžnika, o stroških zamudnine obveščamo z opomini, ki se mesečno pošiljajo na
dom.

7 Človeški vidik dela in svet
zavoda
Kratek uvod

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 prvi polovici leta letu 2019 je bilo v knjižnici redno za nedoločen čas zaposlenih 8 oseb,
zaradi upokojitve kasneje 7, imeli pa smo tudi pomoč prostovoljke in javnih del.
V okviru človeškega vidika dela smo v letu 2019 težili k naslednjim ciljem, ki smo jih ttudi
dosegli: zagotavljanje delovnega okolja, ki bo za zaposlene ugodno. Usmerjenost k motiviranju
zaposlenih za aktivno sodelovanje pri načrtovanju, razvoju knjižnične dejavnosti in sledenje
spremembam v potrebah uporabnikov knjižnice. Vzbujanje čuta za odgovornost do lastnega
dela in pripadnost knjižnici. Spodbujanje zaposlenih v njihovih prizadevanjih za osebnostno
rast in vseživljenjsko izobraževanje, da se lahko na svojem področju uveljavljajo kot
strokovnjaki. Težnja po profesionalnem odnosu med osebjem/zaposlenimi in v njihovih
relacijah do uporabnikov. Težnja k doseganju zaposlovanja glede na standarde.

7.1 Izobraževanje zaposlenih

Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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Kratek opis in razpredelnica (naziv izobraževanja, število izobraževanj, izvajalec izobraževanja, število
udeležencev, obseg izobraževanja)

Možnost izobraževanja je na voljo vsem zaposlenim, saj se tako vzbuja čut zaposlenih za
odgovornost do lastnega dela in pripadnost knjižnici. Zaposlene se spodbuja v njihovih
prizadevanjih za osebnostno rast in vseživljenjsko izobraževanje, da se lahko na svojem
področju uveljavljajo kot strokovnjaki.
DATUM IZOBRAŽEVANJE

LOKACI

ZAPOSLE

IZVAJAL

KOTIZACI

ŠT

JA

NI

EC

JA,

.

PLAČNIK

U
R

8.1.2019

Zagotavljanje
dostojnega

Glasbena

1

dela šola

zaposlenih…

Ministrstv

3

o za delo,
družino,

Trbovlje

social.
Zadeve in
enake
možnosti
29.1.201

Akademija znanja

DDT

3

9

Občina

4

Trbovlje

14.2.201

Knjižnična

9

statistika: namen in

NUK

1

NUK

4

za KTS

1

Ministrstv

2

uporaba
20.2.201

Usposabljanje

9

člane svetov javnih Trbovlje

o

zavodov

kulturo

7.3.2019

Uresničevanje novih OKC

za

2

OKC

6

1

Center za

40

strokovnih
priporočil v praksi
14.2.

– Digitalni marketing

ZLU

18.4.201

pridobivan

9

je
kompetenc
Zasavje
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10.5.201

Strokovna obdelava NUK

1

NUK

KTS

16

9

knjižničnega gradiva

24.5.201

Uporaba programske IZUM

1

IZUM

KTS

40

9

opreme

NUK

1

NUK

KTS

40

iz NUK

1

NUK

KTS

8

osebnih KTS

9

DATAINF

COBISS3/Katalogiz
acija
7.6.2019

Katalogizacija
monografskih
publikacij

18.6.201

Vaje

9

katalogizacije

11.9.201

Varstvo

9

podatkov po GDPR

Trbovlje

6.11.201

Poti do knjige

Knjižnica

9

P.

O
Knjižnica

2

Golie

P.

Trebnje
28.11.20

3. festival Kamra OKC

19

2019

9

KTS

6

Golie

Trebnje
1

OKC

6
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št. UR:

4

7.2 Ocene zaposlenih
Navajam ocene zaposlenih za leto 2018, podane zaposlenim v letu 2019. Ocene za leto 2019 bodo zaposleni
skladno z zakonom prejeli marca 2020.
Kratka obrazložitev in razpredelnica o ocenah 2018
Ocena

Št. zaposlenih z
določeno oceno

Delež zaposlenih (%) z določeno
oceno

Odlično 5

5

71,4%

Zelo dobro 4

2

28,6%

Dobro 3

/

/

Zadostno 2

/

/

Nezadostno 1

/

/

SKUPAJ

7

100 %
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7.3 Delo po pogodbah, plačevanje morebitnih
nadur
Obrazložitev, koliko – če sploh – je bilo zunanjih izvajalcev prek pogodb in drugih oblik dela. Kolikšen je
bil strošek tega?
̶

Zunanjih izvajalcev je bilo 19. To so gostje, ki pri nas izvedejo pogovorni večer
(potopisni, literarni) in predstavijo svoje (največkrat) literarno delo - pisateljice in
pisatelji, kulturnice in kulturniki. Skupni strošek njihovih honorarjev je bil 1.743€. Od
tega smo stroške štirim poravnali prek avtorskih pogodb, ostalim s plačilom računov.
Ali so se izplačevale nadure in ali je bilo to v celoti ali 0,3 deleža ure izplačilo, 1 ura koriščenja?
̶

NE.
Koliko ur v dobro imajo zaposleni na zadnji dan v letu?
̶

0.

7.4 Povračilo stroškov poti
Ali se zaposlenim izplačujejo stroški za službene poti, koliko se izplačuje (če se) …?

Da. Izplačuje se zakonsko dolčene zneske oz. kilometrino.
Skupni znesek, ki smo ga v letu 2019 namenili za službene poti je 737,10€.

7.5 Svet zavoda
Št. sej sveta zavoda v preteklem letu
̶

5.
Člani sveta zavoda in koga zastopajo, do kdaj imajo mandat
̶

Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga od aprila 2019
sestavljajo: 4 predstavniki ustanoviteljice (Mirjana Kujundžić, Edvard Franc Gabrič, Andrej
Šinkovec, Sebastjan Ledinek), 2 predstavnika uporabnikov (Nika Gantar, Katja Mikula) in
1 predstavnik zaposlenih (Urška Majcen). Predstavnik Sveta je Sebastjan Ledinek,
namestnik predsednika je Andrej Šinkovec. Svetu zavoda poteče mandat 24. 4. 2024. V letu
2019 je imel Svet zavoda v tej sestavi 3 seje.
Pred tem so bili člani Sveta zavoda: predstavniki ustanoviteljice (Urška Cilenšek, Blaž
Klopčič, Jožica Štrovs, Sebastjan Ledinek), predsatvnici uporabnikov (Nika Gantar, Maja
Poročilo Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
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Gulič Kresnik) in predstavnica zaposlenih (Urška Majcen). Mandat jim je potekel 24. 4.
2019. V letu 2019 je imel Svet zavoda v tej sestavi 2 seji.
Udeležba na sejah sveta zavoda (odstotkovno na posameznika v preteklem letu)
̶

Urška Cilenšek (50%), Blaž Klopčič (50%), Jožica Štrovs (100%), Sebastjan Ledinek
(100%), Nika Gantar (80%), Maja Gulič Kresnik (50%), Mirjana Kujundžić (33,3%),
Edvard Franc Gabrič (67%), Andrej Šinkovec (67%), Katja Mikula (100%), Urška
Majcen (100%).

8 Vlaganja v infrastrukturo (tudi iz
tržnih dejavnosti)
(Tukaj naštejte, kaj vse je bilo popravljeno, na novo kupljeno in sanirano v preteklem letu in kolikšen delež
sredstev, pridobljen s pridobitno dejavnostjo, je bil vložen nazaj v stavbo, infrastrukturo, opremo.)
Vrednost
Vrsta vlaganja, saniranja, popravil stavbe
RAČUNALNIŠKA OPREMA-25 % LS
MIZA, STOLI – 100 % LS

vlaganja v EUR
2.246
299

SKUPAJ

8.1 Odpis sredstev in osnovna sredstva
Kaj je bilo v preteklem letu odpisanega, koliko stare zadeve so bile in zakaj?
̶

Odpisali smo en računalnik iz enote Dom svobode, star 9 let. Zaradi dotrajanosti smo
ga nadomestili z novim. Odpisali smo tiskalnik iz enote Dom svobode, star 9 let.
Nadomestili smo ga z multifunkcijsko napravo.
Odpisali smo dva fotokopirna stroja iz matične knjižnice in enote Dom svobode, stara
16 in 20 let let, nefunkcionalna.
Ospisali smo eno od otroških miz iz leta 1981, zaradi dotrajanost.
̶

Kdaj je bila opravljena inventura osnovnih sredstev, drobnega inventarja in kdo jo je opravil ter po
katerem postopku?

Inventura se je opraljala v mesecih decembru 2019 in januarju 2020. Popis je bil
zakjlučen 31. 12. 2019. Inventuro je opravljala inventurna komisija (Robert Čop,
Tatjana Kulterer in Milanka Jordan), ki jo je določila direktorica, v sodelovanju z
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računovovodstvom knjižnice. Inventura je potekala v skladu z dokumentom Navodila
za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki ga je 3. 12. 2019 izdala direktorica.
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9 Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za obdobje 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019
Razpredelnica in obrazložitev
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA OBDBOBJE OD 1.1.2019 DO 31.12.2019
Izvajanje javne službe
91,4 %

Prodaja na trgu
8,6 %

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA
B. FINANČNI PRIHODKI
C. DRUGI PRIHODKI
Č. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
D. CELOTNI PRIHODKI

303.088
303.088 €

28.570
28.570 €

E. STROŠKI BLAGA IN STORITEV
F. STROŠKI DELA
G. AMORTIZACIJA
H. REZERVACIJE
J. DRUGI STROŠKI
K. FINANČNI ODHODKI
L. DRUGI ODHODKI
M. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

87.556
215.532
-

7.265
17.884
3.421
-

N. CELOTNI ODHODKI

303.088 €

28.570 €

O. PRESEŽEK PRIHODKOV

-

-

P. PRESEŽEK ODHODKOV

-

-

PRIHODKI OD POSLOVANJA IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE zajemajo sredstva občine Trbovlje
za materialne stroške, za nabavo knjižničnega gradiva, sredstva za plače in povračila ter prispevke
delodajalca za redno zaposlene ter sredstva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva. Med prihodke za izvajanje javne službe pa spada tudi donacija Steklarne
Hrastnik.
PRIHODKI OD POSLOVANJA DOSEŽENI S PRODAJO NA TRGU zajemajo članarine, zamudnine, druge
storitve opravljene posameznikom in knjižnicam ter prihodke dosežene s prodajo knjig.
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STROŠKI BLAGA IN STORITEV predstavljajo stroški pisarniškega materiala, stroški nabave
knjižničnega gradiva, stroški električne energije, stroški posebnega materiala ( lončki z logotipom,…),
nabavo drobnega inventarja ( tiskalnik, monitor, miza, stoli, …), računalniške storitve, oglaševanje,
informacijska podpora uporabnikom, varovanje zgradb, komunalne storitve, telekomunikacijske
storitve, stroški službenih potovanj, vzdrževanje poslovnih objektov in opreme, najemnine za
poslovne prostore, najem OFFICE, intelektualne storitve (storitve pooblaščene osebe za varstvo
podatkov, predstavitve, …), članarine,…
Delež odhodkov za izvajanje javne službe in delež iz naslova prodaje na trgu je določen na podlagi
Pravilnika o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu.
Stroški dela predstavljajo plače, regres za letni dopust, povračila za prehrano in prevoz, prispevke
delodajalca za socialno varnost ter premije za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence zaposlene v knjižnici ter zaposlene preko javnih del. Med stroški
dela so tudi jubilejne nagrade ter odpravnina za odhod v pokoj.
Amortizacija je obračunana v višini 8.593 € ter zmanjšana v breme obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje v višini 5.172 €.

SKUPNI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

1. Celotni prihodki
- lastni prihodki
- občina za knjige
- občina za BOD
- občina za MS
- MK za knjige
- donacije

Leto 2018

Leto 2019

Index

311.045 €

331.658

106,6

27.276
15.000
216.722
35.955
15.842
250

28.570
15.000
233.273
35.955
18.710
150

104,7
100,0
107,6
100,0
118,1
60,0

90.219
32.781

94.821
35.765

105,1
109,1

3. Stroški dela
4. Amortizacija
5. Drugi stroški
6. Prevrednotovalni odhodki

216.963
2.120
1.743
-

233.416
3.421
-

107,6
161,4

6. Celotni odhodki

311.045

2. Stroški blaga in storitev
- od tega za knjige

331.658

106,6

TRBOVLJE, 31.1.2020
Pripravila: Mihaela Forte
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10 Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov v obdobju
1. 1. 2019 – 13. 12. 2019
Razpredelnica in obrazložitev
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV V OBDBOBJU OD
1.1.2019 DO 31.12.2019

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

331.658

B. FINANČNI PRIHODKI

-

C. DRUGI PRIHODKI

-

Č. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI

-

D. CELOTNI PRIHODKI

E. STROŠKI BLAGA IN STORITEV
F. STROŠKI DELA

331.658 €

94.821
233.416

G. AMORTIZACIJA

3.421

H. REZERVACIJE

-

J. DRUGI STROŠKI

-

K. FINANČNI ODHODKI

-

L. DRUGI ODHODKI

-

M. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

-

N. CELOTNI ODHODKI

331.658 €

O. PRESEŽEK PRIHODKOV

-

P. PRESEŽEK ODHODKOV

-
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PRIHODKI OD POSLOVANJA zajemajo sredstva občine Trbovlje za materialne stroške, za nabavo
knjižničnega gradiva, sredstva za plače in povračila ter prispevke delodajalca za redno zaposlene ter
sredstva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva. Med prihodki je tudi
donacija Steklarne Hrastnik ter lastni prihodki od članarin, zamudnin, prodaje knjig in prihodki od
opravljenih drugih storitev.

STROŠKI BLAGA IN STORITEV predstavljajo stroški pisarniškega materiala, stroški nabave
knjižničnega gradiva, stroški električne energije, stroški posebnega materiala ( lončki z logotipom,…),
nabavo drobnega inventarja ( tiskalnik, monitor, miza, stoli, …), računalniške storitve, oglaševanje,
informacijska podpora uporabnikom, varovanje zgradb, komunalne storitve, telekomunikacijske
storitve, stroški službenih potovanj, vzdrževanje poslovnih objektov in opreme, najemnine za
poslovne prostore, najem OFFICE, intelektualne storitve (storitve pooblaščene osebe za varstvo
podatkov, predstavitve, …), članarine,…

Stroški dela predstavljajo plače, regres za letni dopust, povračila za prehrano in prevoz, prispevke
delodajalca za socialno varnost ter premije za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence zaposlene v knjižnici ter zaposlene preko javnih del. Med stroški
dela so tudi jubilejne nagrade ter odpravnina za odhod v pokoj.

Amortizacija je obračunana v višini 8.593 € ter zmanjšana v breme obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje v višini 5.172 €.

TRBOVLJE, 11.2.2020
Pripravila: Mihaela Forte
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11 Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka v obdobju 1. 1.
2019 – 31. 12. 2019
Razpredelnica in obrazložitev
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI

333.006 €

1. Prihodki za izvajanje javne službe
A. Prihodki iz sredstev javnih financ

304.436

B. Drugi prih. za izvaj. javne službe

2. Prihodki od prodaje storitev na trgu

28.570

II. SKUPAJ ODHODKI

328.584 €

1. Odhodki za izvajanje javne službe
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

184.406

B. Prispevki delodajalcev za socialo

29.179

c. Izdatki za blago in storitve

85.214

J. Investicijski odhodki

1.596

2. Odhodki iz naslova prodaje storitev na trgu
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

17.397

B. Prispevki delodajalcev za socialo

2.753

C. Izdatki za blago in storitve

8.039

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
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Delitev odhodkov na del za izvajanje javne službe in del za izvajanje prodaje na trgu je bila opravljena na podlagi
Pravilnika o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu Splošna knjižnica Toneta Seliškarja
Trbovlje. Delež prihodkov pridobljenih na trgu znaša 8,6 %, prihodki iz javnih financ pa predstavljajo 91,4 %.
Zakon o računovodstvu ter Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava določata da se med odhodke iz naslova prodaje storitev na trgu uvrščajo samo plače in
drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca ter izdatki za blago in storitve. Investicijski odhodki pa spadajo
med odhodke za izvajanje javne službe.
Skupaj plačani odhodki so za 4,1 % nižji od planiranih in za 6,0% višji od plačanih v preteklem letu. Plačani
prihodki so glede na plan nižji za 2,8 %, glede na preteklo leto pa so višji za 0,3 % . Presežek prihodkov je
predvsem zaradi računov plačanih v letu 2020.

Trbovlje, 10.2.2019

Pripravila
Mihaela Forte
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12 Bilanca stanja na dan 31. 12.
2019
Razpredelnica in obrazložitev
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmet. sredstva – sedanja vrednost
Nepremičnine – sedanja vrednost
Oprema in druga opredmet. OS – sed.vrednost

66.079 €
617
59.353
6.109

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
Denarna sredstva v blagajni
Dani predujmi
Terjatve do uporabnikov EKN
Aktivne časovne razmejitve

42.197 €
212
674
40.369
942

SKUPAJ AKTIVA
Izvenbilančno – terjatve do članov

108.276 €
8.084 €

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti do zaposlenih
Obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti
Obveznosti do uporabnikov EKN

25.672 €
16.291
6.912
2.441
28

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti za osnovna sredstva
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
SKUPAJ PASIVA
Izvenbilančno – terjatve do članov

82.604 €
80.295
2.309
108.276 €
8.084 €

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju vključujejo vsa osnovna sredstva ter drobni inventar in
knjižnično gradivo po sedanji vrednosti.
Kratkoročna sredstva vključujejo denarna sredstva v blagajni, dane predujme za v letu 2019 plačane
naročnine za leto 2020, terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (terjatve do občine
Trbovlje za sredstva za plače december 2019 ) ter terjatve za sredstva na podračunu na dan
31.12.2019. Med kratkoročnimi sredstvi so tudi aktivne časovne razmejitve, ki predstavljajo
kratkoročno odložene odhodke za knjige Med hauzi in Bukmandeljc namenjene prodaji.
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Kratkoročne obveznosti so obveznosti do zaposlenih za plače, davke in prispevke ter druge izdatke
zaposlenim za december 2019, ki so bile izplačane v januarju 2020. Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja predstavljajo obveznosti za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki so bili za december
2019 plačani v letu 2020. Kratkoročne obveznosti so tudi obveznosti do dobaviteljev oz. do
uporabnikov EKN, ki so svoje račune za leto 2019 poslali v januarju 2020.

Pripravila: Mihaela Forte
Trbovlje, 3.2.2020
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13 Odprte terjatve
Katera terjatev je najstarejša, kako poteka postopek izterjav, koliko je terjatev do zunanjih … kako stare so …
predlogi za izterjavo dolga v prihodnjem letu.
Koliko terjatev je nastalo v preteklem letu?

Knjižnica Trbovlje terjatev nima in posledično postopkov izterjave ni. V letu 2019 smo uzdali
račune v skupni vrednosti 1.998 ,00 €.
Vodimo izvenbilančno evidenco terjatev do članov, ki so v letu 2019 znašale 8.084€. Terjatve
do članov so zamudnine in neplačane članarine, ki jih imajo člani Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje na dan 31. 12. 2019 neporavnane. Na dolgove opozarjamo ob vsakem posamičnem
obisku člana-dolžnika, o stroških zamudnine obveščamo z opomini, ki se mesečno pošiljajo na
dom.
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14 ZAKLJUČEK
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
̶

Iz poročila je razvidno, da na knjižnično dejavnost pomembno vpliva višina finančnih sredstev,
namenjenih delovanju knjižnice. Knjižnica kljub »ne rožnati« situaciji glede finančnim
sredstvev vsakoletno ohranja delovanje v lokalnem okolju na visoki strokovni ravni in skrbi za
prepoznavnost knjižnice kot kulturne ustanove v lokalnem okolju in širše. Člani in uporabniki
ter tudi lokalna skupnost na splošno imajo o knjižnici, zaposlenih in njeni dejavnosti dobro
mnenje, a si seveda želijo, da bi jim knjižnica v svoji prvobitni nalogi (izposoja gradiva)
ponudila več – večji in bolj pester izbor knjižničnega gradiva. Žal je le-to v okviru omejenih
finančnih sredstev za knjižnično gradivo nemogoče. Marsikaj pa lahko (in v letu 2019 tudi smo)
naredimo s strokovnostjo, etičnostjo in predanostjo zaposlenih, z dobro voljo in podajanjem
roke lokalni skupnosti.
V letu 2019 smo tako v okviru nalog svoje osnovne dejavnosti zaznavali in beležili potrebo po
gradivu, zbirali in dopolnjevali knjižnično zbirko, strokovno obdelovali gradivo s pomočjo
računalniško podprte obdelave v sistemu COBISS, oblikovali kataloge informacijskih virov o
gradivu in iz gradiv (računalniški katalogi in on–line evidence), opremljali in postavljali
gradivo v prostem pristopu, izločali uničeno, neuporabno, neaktualno in zastarelo gradivo ter
gradivo zaščitili in hranili.
Izven okvirov redne dejavnosti knjižnice kot javne službe smo se vključevali v knjižnični
informacijski sistem (katerega polnopravni član smo) in sodelovali z drugimi splošnimi
knjižnicami ter bibliotekarskimi strokovnimi združenji v Sloveniji. Podajali smo roko lokalni
skupnosti in izvajali številne dejavnosti in projekte za naše člane in obiskovalce, tako
samostojno, kot v sodelovanju z drugimi akterji znotraj lokalne skupnosti.
Ocena uspeha pri doseganju sredstev na trgu
̶

V letu 2019 so bili naši prihodki v primerjavi z letom 2018 višji, s čimer smo zadovoljni.
LETO 2018 – 27.275,95 €
LETO 2019 – 28.569,81 €
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti (ali so se zbirale tri ponudbe pri iskanju zunanjih izvajalcev ali so
večji del opravili s svojimi zaposlenimi)
̶

Upoštevali smo navodila ustanoviteljice ter zakonodajo in delovali skladno s sprejetim
finančnim načrtom za leto 2019. Pri iskanju zunanjih izvajalcev smo vedno pridobili najmanj
tri ponudbe, kar smo lahko, pa smo postorili sami.
Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora
̶

Notranja revizija je bila maja 2018 v knjižnici opravljena za leto 2017 s strani Občine Trbovlje
in revizorke Irene Kreča. Tudi v letu 2019 smo delovali po navodilih ustanoviteljice in
revizorskega poročila iz prejšnjih obdoija ter v skladu z zadnjim poročilom.
̶

Pojasnila glede morebitnih izzivov
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Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je ves čas (tako je bilo tudi v letu 2019) 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 se 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 knjižnica
s svojimi zaposlenimi 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 zaposleni zavedamo dejstva,
da obstoj knjižnice, ki je nihče ne potrebuje, nima pomena. Zavedati se moramo še, da knjižnice,
ki ne gre v korak s časom in svojih nalog ne opravlja dobro, prav tako nihče ne potrebuje.
Zaposleni v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje svoje delo opravljamo dobro, odlično, v smeri
nenehnega razvoja, optimizacije in trendnosti (tako je bilo tudi v letu 2019) – kljub temu
poročilo zaključujem z mislijo, da bi bili še boljši, če bi vsaj delno rešili prostorsko in kadrovsko
pomanjkanje. Živimo v obdobju, ko je knjiga postala dobrina, ki si je ne more privoščiti vsakdo,
socialni stik pa redkost za marsikoga med nami – naj ljudje oboje še naprej in nenehno
»najdejo« v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.
Naj dodam le še, da zaposleni želimo in gradimo na tem, da bo trboveljska knjižnica prostor,
kjer se bo vsakdo počutil dobrodošlega in bo našel nekaj, kar mu bo polepšalo vsakdan –
posledično težimo k ideji gospoda Tineta Lenarčiča, ki nam je leta 2017 v zahvalnem pismu ob
podelitvi doživljenjskega častnega članstva v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje napisal:
»Upam, da bo pomembnost te institucije naraščala v vseh pogledih … tako, da bo knjižnica
postala nekaka bralna trboveljska univerza.«
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Poročilo so pripravili:

Odgovorna oseba:

Katra Hribar Frol, mag., direktorica

Katra Hribar Frol, mag., direktorica

Mihaela Forte, računovodkinja
Žig
Podpis predsednika sveta zavoda:
_________________________________
Datum, kdaj je svet zavoda potrdil poročilo: 27. 2. 2020

DODATNO
Zaposleni
Kratka obrazložitev (ali so bile kakšne spremembe, odpovedi, vzroki za to itn.)
Z oktobrom 2019 se je upokojila delavka na delovnem mestu ekonom. V letu 2020 načrtujemo nadomestno
zaposlitev na delovnem mestu bilbiotekar VII/1 – pripravnik.
Naziv
delovnega
mesta

Št.
zaposlenih
na tem del.
mestu v
tekočem letu

Št. zaposlenih
na tem del.
mestu v
predhodnem
letu

Za določen ali
nedoločen
čas

Kdaj poteče
pogodba o
zaposlitvi
pri del.
mestih za
določen čas

Vir
financiranja
plače

Plačni
razred

ekonom

1

0

nedoločen

/

Občina Trbovlje

26

SKUPAJ

1

0

/

/

/

/
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