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Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
V letu 2014 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin načrtuje izvajanje knjižnične dejavnost na območju
občin Tolmin, Kobarid in Bovec v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001) in Odlokom
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. 

Osnovna knjižnična dejavnost bo obsegala zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje
knjižničnega gradiva, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva ter omogočanje dostopa do
interneta in elektronskih publikacij. Kot splošna knjižnica bomo izvajali tudi dejavnosti, ki so
namenjene vseživljenjskemu izobraževanju ter spodbujanju bralne kulture, organizirali bomo
različne prireditve, skrbeli za domoznansko gradivo, namenjali posebno skrb skupinam s posebnimi
potrebami ter skrbeli za strokovno pomoč knjižnicam na našem področju.

1 Predvideni prihodki v letu 2014

1.1 Prihodki iz državnega in občinskih prora čunov

NAMEN Občina
Tolmin

Občina
Kobarid

Občina Bovec Ministrstvo
za kulturo

Skupno Glede na
2013

1. stroški dela

(+ poravnava 3/4)1

225.358,25 €

(10.407,60 €)

76.819,00 € 66.924,78 €

(2.867,60 €)

369.102,03 €

(13.275,2 €)

skupaj
382.377,23 €

0,38 %

4 %

2. nakup knjig 42.891,42 € 8.000,00 € 14.281,70 € 16.982,00 € 82.125,12 € -10,00%

3. materialni stroški 49.797,00 € 14.392,00 € 9.749,05 € 73.938,05 € 1,10%

4. projekti in
prireditve

18.463,00 € 1.800,00 € 2.675,00 € 22.938 € 3,00%

5 Investicije in 
inv. vzdrževanje

11.449,96 € 4.851,00 € 2.850,00 € 19.150,96 € 4,40%

6 potujoča knjižnica:

od tega nakup knjig

31.322,00 €

14.095 €

11.578,00 €

5.315 €

8.215,60 €

3.697 €

51.115,60 €

23.107 €

- 4,90 %

- 10,76 %

skupaj 389.689,23 € 117.440,00 € 107.563,73 € 16.982,00 € 631.644,96

brez ¾ 
618.369,76

0,8 %

-1,31  %

1Po pojasnilih Ministrstva za finance in Računskega sodišča se je izplačilo razlike zaradi odprave ¾
nesorazmerij v osnovnih plačah in pripadajoče zamudne obresti evidentiralo kot obveznst do
zaposlenih in stroške dela za leto 2013. Po dogovoru sta Občini Tolmin in Bovec sredstva
zagotovili v proračunu za 2014. Občina Kobarid je izdala sklep, da se za izplačilo porabijo
namenska sredstva iz preteklih let.
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1.2 Lastni prihodki
Knjižnica v letu 2014 načrtuje lastne prihodke iz:

− a.)izvajanja javne službe: vpisnine, zamudnine, opomini, fotokopiranje, fotografiranje,
          skeniranje, nadomestilo za izposojo neknjižnega gradiva, izpisi, drugo
− b.) prodaje blaga in storitev na trgu: oddaja galerije in opreme, tisk nalepk za gradivo
     za druge inštitucije, sponzorstvo, prodaja knjige o Gabrijeli Mrak, bibliografski
     zapisi, drugo 

a.) Lastne prihodke iz izvajanja javne službe bo knjižnica v letu 2014 namenila za:
− pokritje materialnih stroškov pri izvajanju javne službe
− za organizacijo prireditev, povezanih z bibliopedagoško dejavnostjo
− delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo

Sredstva, ki jih bo knjižnica pridobila s plačili za izgubljeno gradivo in s prodajo odpisanega
gradiva (v skladu s 15. členom Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva), bo namenila za
nakup novega gradiva.

Del dodatnih stroškov opremljanja in izposoje neknjižnega gradiva, ki niso zajeti v okviru
financiranja javne službe, bo knjižnica v letu 2014 (v skladu s 5. členom Uredbe o osnovnih
storitvah knjižnic) pokrila s prihodki od nadomestila za izposojo. Prihodki iz nadomestila za
izposojo (predvidoma 1.500 €) se bodo namenili za plačilo študentskega dela.

b.) Knjižnica bo pridobljena sredstva iz prodaje blaga in storitev na trgu namenila za:
− pokritje materialnih stroškov, ki nastanejo z izvajanjem tržne dejavnosti
− študentsko delo
− delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo

Presežek prihodkov nad odhodki iz izvajanja javne službe in tržne dejavnosti se po zaključnem
računu na predlog knjižnice in po potrditvi Sveta knjižnice razporedi za investicije.

2 Knjižni čno gradivo

2. 1 Nabava
Knjižnično gradivo
Glede na sredstva, ki jih bo knjižnica dobila na neposrednem pozivu za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva Ministrstva za kulturo, in sredstev za gradivo, ki jih bodo odobrile vse tri
posoške občine, ter glede na načrtovano povprečno ceno gradiva v letu 2014 načrtujemo nakup
5.264 enot gradiva. 

Knjižnica bo gradivo kupovala v skladu s priporočenimi strokovnimi standardi in ga razporedila v
vse svoje enote. Obseg in razporeditev nakupa gradiva sta podrobneje predstavljena v Letnem
načrtu nakupa2.

2 Dosegljiv na http://www.tol.sik.si/pdf/Nacrt-nakupa-knjiznicnega-gradiva-za-leto-2014.pdf.
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Serijske publikacije
V zadnjih dveh letih se je število naročenih serijskih publikacij po posameznih knjižnicah
zmanjšalo. V letu 2014 bomo število serijskih publikacij ohranjali na nivoju knjižničarskih
standardov (osrednja knjižnica najmanj 100 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska,
vsaka organizacijska enota 30 naslovov).

E-knjige
Od julija 2013 članom knjižnice omogočamo brezplačno izposojo e-knjig preko spletnega portala
Biblos. Spletni portal Biblos, katerega lastnica je Študentska založba, je trenutno največja e-
knjigarna in e-knjižnica (Biblos – LIB) v Sloveniji. Člani knjižnice si lahko e-knjige izposodijo s
svojimi prenosnimi napravami (e-bralniki, pametnimi telefoni, tablicami in računalniki). 

Januarja 2014 je bilo članom na voljo 310 naslovov e-knjig ali skoraj 60 % vseh knjig v Biblosu.
Knjižnica bo mesečno dokupovala e-novosti, ocenjujemo, da bo do konca leta v e-knjižnici okoli
470 naslovov.

V letu 2014 bomo izvedli večjo promocijo storitve med našimi uporabniki (letaki, plakati,
obveščanje preko lokalnih medijev, spletne strani,...). Na računalniških tečajih (E- knjige) bomo
uporabnike učili postopka izposoje e-knjig ter uporabe e-bralnika in tabličnega računalnika, ki smo
jih kupili leta 2013 v ta namen.

2.2 Darovi
V letu 2014 bo povečanje knjižnične zbirke zaradi darov odvisno od trenutne ponudbe. Knjižnica
od raznih darovalcev sprejme gradivo trajnejše vrednosti oz. še aktualno gradivo v skladu z
internim Pravilnikom o sprejemanju darov v knjižnično zbirko. Predvidevamo, da bomo v letu 2014
obdelali 500     darov.

2.3 Odpis gradiva
V letu 2014 bomo zaradi prostorske stiske predvidoma odpisali 3.800 enot gradiva. 

3 Izposoja
V letu 2014 načrtujemo, da bomo izposodili 242.000 enot gradiva.

4 Obiskovalci in člani
4.1 Obiskovalci
Za leto 2014 predvidevamo 93.000 obiskov. 

4.2 Aktivni člani
V letu 2014 načrtujemo 5  .950   aktivnih članov. 

4.3 Novi člani
Predvidevamo, da se bo v letu 2014 v knjižnico vpisalo približno 680 novih članov.
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5 Telefonske in e-storitve knjižnice

5.1 Bibliofon
Knjižnica bo bralcem tudi v letu 2014 omogoča storitve preko Bibliofona. Telefonskih podaljševanj
gradiva preko klicne številke Bibliofona je vsako leto manj. uporabniki bolj uporabljajo drugi dve
storitvi; tj. obveščanja o rezerviranem gradivu in gradivu pred iztekom izposoje.

5.2 Transakcije preko OPACa
Vse več bralcev uporablja e-možnosti naročanja in rezerviranja gradiva, predvsem pa podaljševanja
gradiva preko e-kataloga COBISS/OPAC. Tudi v letu 2014 bomo bralce izobraževali za uporabo
teh možnosti (Tečaj Iskanje gradiva in informacij v katalogu COBISS/OPAC).

5.3 Spletna stran
Skrbeli bomo za ažurnost obveščanja o dogajanju v knjižnici preko spletne strani. V drugi polovici
leta je predvidena prenova spletne strani.

5.4 Elektronske baze podatkov
V letu 2014 bodo uporabniki v knjižnici ali na daljavo lahko uporabljali: 
- podatkovne zbirke: Oxford Art Online, Oxford Reference Online, Oxford English Dictionary
Online in Encyclopedia Britannica, Ebsco Host ter IUS-INFO
- elektronske serijske publikacije:
Delo, Dnevnik, Finance, Knjižničarske novice, Sodobna pedagogika.

Dostop do podatkovnih zbirk članom severnoprimorskih knjižnic omogoča osrednja območna
knjižnica - Goriška knjižnica Franceta Bevka v okviru sredstev, ki jih dobi od Ministrstva za
kulturo za izvajanje nalog območnosti.

5.5 Omrežji Eduroam in Libroam
Tudi v letu 2014 bomo skrbeli za vzdrževanje in delovanje omrežji Eduroam in Libroam.
Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz
izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko
uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Libroam (library roaming) pa
je podobno omrežje v slovenskih knjižnicah, do katerega lahko z varovanimi gesli dostopajo člani
knjižnic.

6 Odprtost
Načrtujemo, da bodo naše enote v letu 2014 uporabnikom na voljo 5.700 ur (povprečno Tolmin 53
ur, Kobarid 28 ur in Bovec 28 ur tedensko).

Letni in poletni (julij/avgust) urniki za posamezne knjižnice ter dnevi, ko je običajen urnik
prilagojen zaradi praznikov, so navedeni v prilogi Odprtost knjižnic v letu 2014. 

Zaradi zamenjave strehe in stavbnega pohištva na stavbi knjižnice Tolmin ter ostalega
vzdrževalnega dela (beljenje, čiščenje) bo Knjižnica Tolmin predvidoma zaprta tri tedne v juliju
2014 (105 ur). 

Potujoča knjižnica in Dostavna knjižnica bosta svoje bralce obiskovali po letnem razporedu
(prilogi). 
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6 Posamezne enote

7.1 Potujoča knjižnica
Potujoča knjižnica bo v letu 2014 obiskovala 80 postajališč v treh posoških občinah. 

7.2 Dostavna knjižnica
Dostavna knjižnica bo enkrat mesečno s kombijem obiskovala 5 vasi v občini Tolmin (Stržišče,
Logaršče, Zadlaz-Žabče, Čadrg, Zadlaz-Čadrg). 

8 Ostale dejavnosti 
8.1 Organiziranje dejavnosti za vseživljenjsko učenje (informacijsko opismenjevanje)

V letu 2014 bomo izvajali računalniške tečaje z e-vsebinami (E – Tečaji). Uporabnike želimo
naučiti samostojnega iskanja informacij (Iskanje gradiva in informacij v katalogu COBISS/OPAC,
E- podatkovne zbirke) ter uporabe nove tehnologije in e-gradiv (Urejanje digitalnih fotografij, E –
pošta in internet, E – knjige; uporaba e- bralnika in tablice). 

Kratki dveurni tečaji, ki jih bo vodil zunanji sodelavec, bodo potekali v Knjižnici Tolmin (jan., feb.
in mar. ter nov. in dec.), Knjižnici Kobarid (1 x letno) in Knjižnici Bovec (feb. in dec.). 
V vseh knjižnicah bodo uporabniki imeli možnost uporabe študijskega računalnika z dostopom do
svetovnega spleta in elektronskih baz podatkov. 

Med letom bomo organizirali različna predavanja oz. omogočili izvedbo drugim organizatorjem
(priloga), na katerih bodo uporabniki lahko pridobivali nova znanja.

8.2 Bibliopedagoško delo in spodbujanje bralne kulture za otroke in mlade
V mesecu juniju bomo na vse osnovne šole in vrtce ter njihove podružnice ponovno poslali letak s
programom storitev in dejavnosti, ki jih za otroke in mladino ponuja knjižnica, ter učitelje in
vzgojitelje povabili, da obisk knjižnice vključijo svoj program za šol. leto 2014/2015.

Obiski predšolskih otrok
Obiski iz vrtcev bodo potekali po predhodnem dogovoru.

Obiski šolskih skupin
Obiski šolskih skupin bodo potekali po predhodnem dogovoru. 

Ure pravljic z Lisico Mico
Pravljice bodo dvakrat na mesec od oktobra do marca potekajo v knjižnicah Tolmin, Kobarid in
Bovec. V koledarskem letu 2014 se v vsaki knjižnici načrtuje 11 pravljičnih ur, ki jih bodo izvajale
knjižničarke oz. zunanje sodelavke.

Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
Akcija, ki je namenjena učencem 3. razredov, se začne na svetovni dan otrok (prvi ponedeljek v
oktobru) in se zaključi konec aprila. Z akcijo želimo devetletnike spodbuditi k samostojnemu branju
in rednemu obiskovanju knjižnice. Za branje jih bomo motivirali s privlačnimi nagradami.
K sodelovanju bomo tako kot vsako leto povabili tudi varovance VDCja in učence Podružnične šole
za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin. 
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Knjižna uganka
V knjižnici bomo vsak mesec pripravljali knjižne uganke za otroke ter vsak mesec nagradili po
enega izžrebanega iz vsake knjižnice. 

Rastem s knjigo za OŠ in SŠ
V okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo za 7. razrede devetletke in dijake 1. letnikov
srednjih šol bomo izvedli bibliopedagoške dejavnosti po navodilih Ministrstva za kulturo. 

Mega kviz
Vseslovenski Mega kviz, ki se rešuje preko svetovnega spleta, bomo predstavljali skupinam šolskih
otrok, ki bodo obiskale knjižnico. 

2. april, mednarodni dan knjige za otroke 
Mednarodni dan knjige za otroke že nekaj let zapored obeležujemo z gledališko predstavo. 

Bralnice pod slamnikom... ob Soči
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin bo skupaj z ostalimi organizatorji (Miš založba in Knjižnica
Domžale) letos že tretje leto zapored organizirala festival mladinske literature Bralnice pod
slamnikom. 
Festival, ki bo potekal od 7. do 14. maja 2014, smo v Posočju podnaslovili Bralnice pod slamnikom
… ob Soči. Namen festivala je nagovarjanje k branju kakovostne literature, še posebej takšne, ki
spodbuja strpnost in medsebojno razumevanje. Letošnji osrednji temi festivala ... ob Soči bosta
slepota in slabovidnost. Strokovno podporo bo zagotovilo Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Nova Gorica, ki bo od februarja do maja po šolah in vrtcih izvajalo delavnice, ki so
namenjene osveščanju prešolskih in osnovnošolskih otrok o okvarah vida, specifičnih potrebah
slepih in slabovidnih ter pravilnemu pristopu do slepe ali slabovidne osebe.
V festivalskem tednu je predvidenih 15 dogodkov na 7 lokacijah, podrobneje v prilogi.

Ustvarjalne delavnice
V dogovoru s Centrom za socialno delo bo knjižnica poskrbela za počitniške dejavnosti otrok v
času zimskih počitnic, Center pa v času krompirjevih in poletnih počitnic. Dejavnosti v prvomajskih
počitnicah bomo skušali izpeljati skupaj. 

Tematske razstave
Za mlade bralce bomo pripravljali razstave gradiva na določeno temo. Na ta način želimo povečati
izposojo poučnega gradiva. 
S priložnostnimi razstavami jih bomo obveščali tudi o literarnih nagradah ter predstavljali knjižne
novitete in kvalitetna dela.

Zlata hruškaNOVO v letu 2014NOVO v letu 2014

V letu 2014 bomo v vseh knjižnicah knjige, ki so si od leta 2004 prislužile naziv Zlata hruška,
polepili z nalepko Zlata hruška. Na ta način bomo starše in otroke usmerili h kvalitetnim knjigam.
Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo vsako leto pripravi Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig.
V njem so predstavljene in ocenjene knjige, ki so izšle v preteklem letu. Knjige, ki po vsebini in
izvedbi izstopajo, so uvrščene med odlične izdaje leta in pridobijo pravico do znaka Zlata hruška.
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8.3 Spodbujanje bralne kulture za odrasle

Primorci beremo
Projekt se bo 23. aprila začel že osmo leto zapored. Ker v Knjižnici Tolmin ob svetovnem prazniku
knjige že peto leto organiziramo Bukvarno, bo uvodno prireditev Primorci beremo organizirala
Knjižnica Bovec. Gost prireditve bo eden izmed avtorjev na priporočilnem seznamu Primorci
beremo 2014.
Primorsko branje se bo zaključilo okoli 3. decembra s prireditvami po vseh sodelujočih knjižnicah,
na katerih bomo podelili priznanja bralcem, ki bodo v tem času uspeli prebrati 5 proznih in 1
pesniško zbirko. Knjižnica Tolmin bo ponovno poskušala dobiti sponzorja za nagrado nekomu
izmed sodelujočih.

Poletje pod brezo
V poletnih mesecih bomo pod breze v atriju Knjižnice Tolmin zopet postavili stole in mize, da bodo
uporabniki lahko posedali in listali dnevno časopisje (Beri pod brezo). 
V atriju bodo poleti potekale tudi: Bukvarna, zaključek Pohoda po Kosmačevi učni poti, Kosmačev
etno festival in druge prireditve v dogovoru z organizatorji. 

Tvoja, moja, naša knjižnica
Tudi v letu 2014 bomo v oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica, ki je na programu lokalne radijske
postaje vsakih štirinajst dni, poslušalce obveščali o dogodkih na področju knjig, nagrajenih knjigah,
dogodkih v knjižnici, knjižnih novitetah… 

Slovenski knjižničarji priporo čajo
Knjižničarji skušamo promovirati kvalitetnejše slovensko in tuje leposlovje. Na posebnih policah
vsakih 14 dni predstavljamo novo literarno delo. Bralcem je na voljo seznam knjig, ki so bile
dosedaj predlagane, knjige pa so označene s posebno nalepko.

Priporočamo
Knjižne novosti, ki so predstavljene v radijski oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica, so tudi v knjižnici
razstavljene na posebnih policah.

Tematske razstave
Pripravljali bomo razstave gradiva na določeno temo. Z razstavami želimo bralce opozoriti  na
zanimivo gradivo, ki pa ni pogostokrat izposojeno. 
Priložnostne razstave gradiva bomo pripravljali tudi ob prireditvah v galeriji knjižnice.

Razni seznami
Za odrasle bralce bomo pripravljali tudi sezname Knjižnih novosti, Glasbenih novosti in Filmskih
novosti, seznami so objavljen itudi na spletni strani knjižnice. 

Povezano s knjigami
Knjižnica bo obeležila tudi pomembnejše praznike, povezane s knjigo in branjem. Ob svetovnem
dnevu knjige bomo skupaj s Turistično Zvezo Gornjega Posočja organizirali Bukvarno, sejem
rabljenih knjig in turistične literature. 

Uporabnike bomo s plakati v knjižnici in razstavljenimi knjigami opozarjali na literarne nagrade in
obletnice pomembnih ustvarjalcev.
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Naj vam predstavim
Od leta 2012 imajo obiskovalci knjižnice možnost, da se na manjšem razstavnem prostoru na
izposoji v Knjižnici Tolmin predstavijo s svojimi izdelki. 
To priložnost imajo od leta 2013 tudi obiskovalci Knjižnice Kobarid v svoji knjižnici.

Razstave Mala galerija
Na dodatnem razstavnem prostoru na vrhu stopnišča v Knjižnici Tolmin bodo v letu 2014 svoje
izdelke lahko pokazali ilustratorji, učenci osnovnih šola na našem področju, posamezniki....
Razstave nimajo uradne otvoritve.

8.4 Prireditve

Knjižnica Tolmin
V letu 2014 bo knjižnica v galerijskem in atrijskem prostoru organizirala več prireditev in
dogodkov (podrobneje priloga).

Načrtovane
knjižnica

Načrtovane 
drugi organizatorji

skupaj

Prireditve za odrasle 32 13 45

bralna kultura 9 1 10

razstave 5 1 6

dokumentarne razstave 1 1 2

gledališke predstave

filmske projekcije

glasbeni večeri 3 1 4

potopisna predavanja 5 7 12

predavanja 8 1 9

ustvarjalne delavnice 

ostalo 1 1 2

Prireditve za otroke 7 2 9

bralna kultura 4 1 5

razstave

ustvarjalne delavnice

gledališke predstave 1 1

ostalo 2 1 3

skupaj 39 15 54

Poskrbite za svoje zdravje
NOVO v letu 2014NOVO v letu 2014

V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Tolmin bomo v letu 2014
organizirali predavanja na različne zdravstvene teme. Predavanja bodo potekala ob torkih zvečer,
predavali  bodo zdravniki  iz ZD Tolmin in strokovnjaki  od drugod.  Teme spomladanskega niza
bodo: predstavitev programa SVIT,  menopavza, boleznih,  ki  jih prenašajo klopi  ter  prehrana v
starosti.

10



Plan dela knjižnice v letu 2014

Kosmačev etno festival (KEF) 
Konec avgusta bo knjižnica skupaj z Andrejem Maver organizirala drugi poletni festival etno in
ljudske glasbe. Nastopili bodo lokalni izvajalci ter glasbene zasedbe iz ostale Slovenije.

Povratna vozovnica
Potopisna predavanj potekajo od novembra do marca zadnji petek v mesecu. V koledarskem letu
2014 bo pet predavanj. 14 dni pred vsakim potopisom bomo pripravili razstavo gradiva o izbrani
deželi.

Knjižnica Kobarid 
bo ob slovenskem kulturnem prazniku že tretje leto zapored organizirala knjižni sejem, v jeseni je
predvidena predstavitev knjige.

V Knjižnici Bovec 
je spomladi predvidena literarna prireditev Bovčani pišejo zgodbe ter začetek septembra Bovški
knjižni sejem. Knjižnica Bovec bo 23. aprila z uvodno prireditvijo začela projekt Primorci beremo.

8.5 Domoznansko gradivo
Tako kot v preteklih letih se bomo trudili, da čim bolj dopolnimo zbirko domoznanskega gradiva. V
letu 2014 bomo poleg zbiranja in nakupa tekočih in starejših knjižnih izdaj domoznanskega gradiva
zbirali tudi fotografije in razglednice z motivi iz naših krajev.

Za potrebe digitalizacije domoznanskega oddelka bomo poskenirali vse razglednice, ki jih hranimo.

Primorci.si    
V biografski spletni leksikon Primorci.si bomo dodali 20 novih zapisov o zaslužnih osebah iz
Posočja.

8.6 Oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
Nadaljevali bomo sodelovanje s Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami Tolmin in Varstveno delovnim centrom Tolmin v okviru akcije Moja
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.Obiski skupin učencev in varovancev bodo potekali
po predhodnih dogovorih. 

8.7 Strokovna pomoč in sodelovanje
V letu 2013 bomo še naprej sodelovali s knjižnicama v Tolminskem muzeju in Fundaciji Poti miru
v Posočju ter nudili strokovno pomoč šolskim knjižničarkam na našem področju.

Knjižnica ponuja tudi storitev vodenja bibliografij raziskovalcev in raziskovalnih skupin.

Knjižnica pri različnih dejavnostih, projektih in prireditvah sodeluje s številnimi posamezniki in
inštitucijami.
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8.8 Ostalo

Prehod na COBISS3/Katalogizacija
V začetku leta bodo štirje katalogizatorji pridobili licence za katalogiziranje gradiva s programom
COBISS3/Katalogizacija, kar bo omogočilo prehod na izboljšan program za katalogizacijo gradiva.

Brisanje neaktivnih članov
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu bo knjižnica predvidoma oktobra 2014 iz vseh svojih
evidenc izbrisala podatke o članih, ki knjižnice niso obiskali že več kot eno leto in so poravnali vse
obveznosti do knjižnice. 

Izterjava gradiva in dolgov
Konec leta 2014 bomo s pomočjo izterjevalske agencije poskusili izterjati nevrnjeno gradivo in
neporavnane dolgove naših članov.

Redna letna inventura
V začetku leta 2014 smo vsa večja osnovna sredstva opremili z nalepkami s črtnimi kodami, tako da
bomo redno letno inventuro januarja 2015 lahko prvič  opravili  s  pomočjo  čitalca in SAOP-im
programom za inventuro.

Izvedba notranje revizije
100. člen Zakona o javnih financah zahteva, da proračunski uporabniki vzpostavijo ustrezen sistem
notranjega nadzora. Del tega sistema je tudi notranja revizija poslovanja, ki jo morajo javni zavodi
opraviti vsaka tri leta. V letu 2013 smo izbrali revizorja, notranja revizija se bo predvidoma izvajala
v jeseni 2014. 

Načrt integritete
S 7. 3. 2014 so začele veljati  nove Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, po
katerih načrta integritete ni potrebno prenavljati na dve leti. Ob spremembi okoliščin je potrebno
spremembe tveganj vključiti v e-register. Komisija za preprečevanje korupcije bo navodila, obrazec
za poročila in priporočljiv vzorec načrta integritete sprejela do 7. 4. 2014.

Oddaja dokumentarnega in arhivskega gradiva 
Na podlagi  Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih mora knjižnica
svoje dokumentarno  in  arhivsko gradivo oddati  v  trajno hranjenje  Pokrajinskemu arhivu Nova
Gorica. 
Ksenija Krivec Komac je decembra 2013 pripravila delovno gradivo z naslovom Ravnanje z
dokumentarnim gradivom in ureditev arhiva v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu. 
Na sestanku 18. 12. 2013 s predstavnico PANGa smo se dogovorili, da najprej pripravimo  pisno
strokovno  navodilo,  v  katerem  se  določi  seznam  dokumentarnega  gradiva,  ki  ima  lastnost
arhivskega gradiva. Pregleda in za predajo se odbere arhivsko gradivo iz obdobja 1980-1991. 
Predajo arhivu naj bi izvedli v novembru 2014.

Imenovanje novega Sveta zavoda
V skladu s 15. členom Odlokom o ustanovitvi mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Devet članski
svet sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljic, trije predstavniki delavcev zavoda in trije
predstavniki uporabnikov. Dosedanjim predstavnikom se mandat izteče julija 2014. Knjižnica bo
pravočasno pozvala občine, da imenujejo svoje predstavnike in jim v potrditev poslala imena
predstavnikov uporabnikov.
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Strateški načrt Knjižnice Cirila Kosma ča Tolmin
V skladu s 35. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. št. 111/2013) mora knjižnica v letu 2014 sprejeti Strateški načrt za
obdobje petih let, h kateremu mora po novem pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja in
financerja. Strateški načrt knjižnice mora biti usklajen z loklanim programom za kulturo.
Lokalna skupnost mora v skladu s tem zakonom do avgusta 2014 sprejela svoj lokalni program za
kulturo za obdobje štirih let, če le tega nima opredeljenega že v drugem dokumentu razvojnega
načrtovanja lokalne skupnosti.
Knjižnica ima dokument Strategija razvoja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 2013-20203 z dne 10.
1. 2013, ki temelji na Strategiji razvoja splošnih knjižnic Slovenije in je usklajen z Razvojnim
programom Občine Tolmin za 2012 – 2020. V letu 2014 je potrebno dokument uskladiti z navodili
ZIPRS14/15 in Uredbe ter zanj pridobiti soglasje ustanoviteljev. 

Sprejemanje  Odloka o spremembah in  dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda
Knjižnice Cirila Kosma ča Tolmin
Knjižnica je 17. 1. 2013 na vse tri ustanoviteljice poslala predlog sprememb Odloka. Ker Odlok še
ni bil sprejet jeseni 2013, kot je bilo predvideno, se postopek sprejemanja nadaljuje v letu 2014.

Prenova tolminske knjižnice
V poletnem času bomo poleg investicij na izposoji (pult, novi sedeži, tepih,...) z reorganizacijo
postavitve gradiva, z odpisi in preusmerjanjem gradiva skušali izboljšati izgled tolminske knjižnice.

8.9 Promocija knjižnice in dejavnosti
Priporočamo v Novicah iz Tolmina 
Poleg redne radijske oddaje  na lokalni  radijski  postaji  bo knjižnica štirikrat  na leto  o knjižnih
novostih obveščala tudi gledalce internega TV-kanala TV Tmin. 

Na spletni strani bomo objavljali novice o dogajanju v knjižnici.
Informacije o dogodkih in dejavnostih v knjižnici ter vabila na prireditve bomo pošiljali različnim
medijem.

Sodelovali bomo s predstavitvami naših dejavnosti na strokovnih srečanjih.

Skupina za promocijo knjižnice bo izbrala in izvedla nekaj ukrepov za boljšo informiranost o
knjižničnih storitvah (npr. promocija e-knjig, univerzalni plakat, mesečni koledar pireditev,...). 

Zaradi varčevalnih ukrepov bomo v letu 2014 prešli na e-obveščanje in omejili pošiljanje tiskanih
vabil.

3 Dosegljivo na: http://www.tol.sik.si/pdf/Strategija_razvoja_kck_2013-2020.pdf.
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9 Sredstva in investicije

9.1 Sredstva, pridobljena na razpisih
V letu 2014 se bo knjižnica prijavila na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za
sofinanciranje nakupa gradiva.

Prijavili se bomo tudi na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT v
splošnih knjižnicah, ki bo predvidoma objavljen v aprilu 2014.

9.2 Sponzorstva in donacije
Za izvedbo posameznih akcij in projektov bo knjižnica iskala možne sponzorje in donatorje.

9.3 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Knjižnica Tolmin
V letu 2012 je bila v knjižnici s sredstvi Švicarskega prispevka in Občine Tolmin prenovljena
kotlovnica na biomaso. Ker je v projektu Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ki ga vodi
GOLEA, ostalo še nekaj neporabljenih sredstev, so lahko sodelujoče občine javne stavbe, ki so že
bile vključene v energetsko sanacijo, prijavile za pridobitev nepovratnih sredstev tudi za nadaljnje
energetske sanacije.
Občina Tolmin je v letu 2013 prijavila zamenjavo stavbnega pohištva (84.000 €) in rekonstrukcijo
strehe z izolacijo (40.000 €) na stavbi knjižnice. Skupaj s pripravo dokumentacije in malimi
investicijskimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti znaša skupna vrednost investicije na
objekt 140.420 €, od tega je 15 % delež občine 21.422 €.
Javni razpis za izbiro izvajalca bo potekal predvidoma v začetku leta, dela pa v juliju 2014.

Po gradbenih oz. montažnih delih bo potrebno beljenje prostorov in čiščenje knjižnice. V tem času
bomo glede na razpoložljiva sredstva prenovili tudi notranjost tolminske knjižnice; nov
izposojevalni pult, novi fotelji, nov tepih, označevalne table, stojala za zemljevide, pleksiji za
novitete, cvetlični lonci, pregrada čitalnice..., 
V stavbi Knjižnice Tolmin bodo v letu 2014 izvedeni tudi ukrepi za požarno varnost (povezava
požarnih loput, klimata ter vhodnih vrat s požarno centralo) ter manjša popravila in dokončanje del
(dokončanje depoja za slike, namestitev reflektorjev za Malo galerijo, popravilo moškega WCja,
namestitev obešalnikov, ...). 
Glede na razpoložljiva sredstva ter potrebe bo knjižnica v skladu s Planom nakupa IKT opreme
(priloga) tekom leta nadomestila oz. dokupovala IKT opremo.

Knjižnica Kobarid 
Namenska sredstva Občine Kobarid se bo v letu 2014 v glavnem namenilo za odplačevanje kredita
za varovalni sistem RFID. Morebitni ostanek in lastna sredstva pa za najnujnejše investicije
(računalniška oprema).

Knjižnica Bovec
Zagotovljena sredstva Občine Bovec se bodo namenila za nakup računalniške opreme ( računalnik,
tablice) ter preureditev razsvetljave nad pultom in skladišča. 

Tolmin, 15. 4. 2014 Jožica Štendler, direktorica

Plan dela knjižnice za leto 2014 je Svet knjižnice Cirila Kosmača Tolmin obravnaval in potrdil na
svoji 19. redni seji, dne 22. 4. 2014.
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