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Knjižnica Cirila Kosma ča Tolmin 
V letu 2016 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 92/2015) 
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.

Plan dela knjižnice za leto 2016 temelji na veljavni zakonodaji, upošteva priporočila knjižničarske 
stroke in izhaja iz internih aktov knjižnice, ki urejajo posamezna področja delovanja (Odlok o 
ustanovitvi, Letni načrt nakupa gradiva, Dokument o nabavni politiki knjižnice, Kadrovski načrt, 
Strateški načrt 2015-2020) ter na podlagi rezultatov Raziskave med člani, uporabniki in 
neuporabniki Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin2.

1 Predvideni prihodki in odhodki v letu 2016

Tudi v letu 2016 se bo glavni vir sredstev za delovanje knjižnice zagotavljal iz javnih virov za 
opravljanje javne službe. V manjši meri tudi iz lastnih prihodkov knjižnice3.

2 Dosegljivo na http://www.tol.sik.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/.
3 Vrste in cene storitev, ki jih knjižnica zaračuna uporabnikom v skladu s predpisi, so določene s Cenikom storitev 

knjižnice za leto 2016, ki ga je Svet knjižnice potrdil na svoji 7. redni seji 21. decembra 2015.  
3

PRIHODKI TOLMIN KOBARID BOVEC SKUPAJ

Državni proračun 10.928 4.770 3.913 19.611

Občinski proračuni 360.842 114.246 96.294 571.382

Prihodki javne službe 29.400 9.340 10.920 49.660

Prihodki na trgu 200 200

SKUPNO 401.370 128.356 111.127 640.853

ODHODKI TOLMIN KOBARID BOVEC SKUPAJ

Zaposleni 238.932 80.107 67.357 386.396

Materialni stroški 60.646 17.985 13.286 91.917

Potujoča knjižnica 25.414 9.582 6.666 41.662

Projekti in prireditve 13.310 2.731 3.179 19.220

Nakup gradiva 49.611 13.050 17.605 80.266

Investicije in obnove 9.510 4.185 2.240 15.935

SKUPNO 397.423 127.640 110.333 635.396



Knjižnica v letu 2016 načrtuje lastne prihodke:

a.)  iz nejavnih virov za opravljanje javne službe: 
članarine, zamudnine, opomini, tiskanje, fotografiranje, ...

Pridobljena sredstva bo knjižnica namenila za pokritje:
− materialnih stroškov pri izvajanju javne službe
− stroškov za projekte in prireditve
− študentsko delo

b.) iz dejavnosti na trgu, ki niso javna služba: 
oddaja prostorov in opreme, tisk nalepk za gradivo za druge inštitucije, sponzorstvo, prodaja knjige 
o Gabrijeli Mrak, bibliografski zapisi, drugo 

Pridobljena sredstva bo knjižnica namenila za:
− pokritje materialnih stroškov, ki nastanejo z izvajanjem tržne dejavnosti
− študentsko delo

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.

Morebitni 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 oz. 
razvoj dejavnosti.

2 Knjižni čno gradivo

2. 1 Nabava gradiva
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Glede na sredstva Ministrstva za kulturo, ki jih bo knjižnica pridobila na Neposrednem pozivu za 
sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah (NP-NKG-2016), sredstva občin 
in lastna sredstva načrtujemo nakup 5  .265 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 nakupa4. 

Serijske publikacije  5

V letu 2016 bo število serijskih publikacij v približno enakem obsegu kot v letu 2015. To je 
Knjižnica Tolmin 150, Knjižnica Kobarid 44, Knjižnica Bovec 67 in Potujoča knjižnica 37. 

Elektronske knjige
Članom knjižnice bomo omogočali izposojo e-knjig slovenskih založb preko spletnega portala 
Biblos. Knjižnica bo mesečno dokupovala e-novosti, načrtujemo, da bo do konca leta 2016 v e-
knjižnici okoli 450 naslovov, od tega 75 kupljenih v letu 2016.

Bralci si bodo lahko izposojali tudi e-knjige v angleškem jeziku iz zbirke (eBook Public Library 
Collection) ponudnika EBSCO hosta. Zbirka obsega okoli 40.000 knjig.

V letu 2016 bomo promovirali e-knjige6 med našimi uporabniki (letaki, plakati, obveščanje preko 
spletne strani,...). Na računalniških usposabljanjih bomo uporabnike učili postopka izposoje e-knjig.

2.2 Darovi
V letu 2016 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 
nabavno politiko knjižnice in internim Pravilnikom o sprejemanju darov v knjižnično zbirko. 
Predvidevamo, da bomo v letu 2016 v knjižnično zbirko dodali 550   darov.

2.3 Odpis gradiva
V skladu s strateškimi ukrepi7 bomo v letu 2016 izločali in preusmerjali knjižnično gradivo po 
strokovnih kriterijih in v skladu z zakonodajo. Predvidoma bomo odpisali 3.500 enot gradiva. 

2.4 Knjižnična zbirka
Nabavna politika knjižnice je opredeljena v Dokumentu o nabavni politiki Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin za obdobje 2016 – 20208. Obstoječo zbirko skušamo z letnim nakupom dopolniti, 

4 Dosegljiv na http://www.tol.sik.si/wp-content/uploads/2014/11/Nakup-gradiva-za-leto-20161.pdf.
V primeru zmanjšanja  sredstev se načrtovano število enot proporcialno zmanjša. 

5 Število naslovov serijskih publikacij je sicer nad priporočenimi standardi, vendar kot so pokazali tudi rezultati 
Raziskave med člani, uporabniki in neuporabniki knjižnice je predvsem pri starejših neuporabnikih med različnimi 
storitvami knjižnice še največ zanimanja za revije in časopise.

6 Ukrep 1 Promocija e-knjig in usposabljanje uporabnikov za dosego CILJa 2: Povečanje uporabe e-storitev knjižnice 
je v skladu s Strateškim načrtom Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2016-2020. Dosegljiv na 
http://www.tol.sik.si/wp-content/uploads/2014/11/Strate%C5%A1ki-na%C4%8Drt-Knji%C5%BEnice-Cirila-
Kosma%C4%8Da-Tolmin-2015-2020.pdf.

7 Ukrep 2 Izločanje in preusmerjanje knjižničnega gradiva (v skladišče) po strokovnih kriterijih in v skladu z 
zakonodajo za doseganje CILJa 1 Povečanje uporabe knjižnične zbirke. Na istem spletnem naslovu.

8 Dokument je dosegljiv na: http://www.tol.sik.si/wp-content/uploads/2014/11/Dokument-nabavne-politike-2016-
2020.pdf.
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posodobiti in prilagodi, da bo v čim večji meri odgovarjala potrebam in interesom potencialnih 
uporabnikov.

3 Izposoja
V letu 2016 načrtujemo, da bomo izposodili 245.000 enot gradiva.

4 Obiskovalci in člani

4.1 Obiskovalci
Za leto 2016 predvidevamo 93.000 obiskov. 

4.2 Aktivni člani
V letu 2016 načrtujemo 5.700 aktivnih članov. 

4.3 Novi člani
Predvidevamo, da bo v letu 2016 v knjižnico na novo vpisanih 60  0 članov.
5 Telefonske in e-storitve knjižnice

5.1 Bibliofon
Knjižnica bo bralcem tudi v letu 2016 omogoča storitve preko Bibliofona. Telefonskih podaljševanj
gradiva preko klicne številke Bibliofona je vsako leto manj. Uporabniki pogosteje uporabljajo drugi
dve storitvi; tj. SMS obveščanje o rezerviranem gradivu in SMS obveščanje o gradivu pred iztekom 
izposoje.

5.2 Transakcije preko OPACa
Vse več bralcev uporablja e-možnosti naročanja in rezerviranja gradiva, predvsem pa podaljševanja 
gradiva preko spletne storitve Moja knjižnica. Tudi v letu 2016 bomo bralce izobraževali za 
uporabo e-storitev knjižnice.

5.3 Spletna stran
V letu 2016 bomo spletno stran redno osveževali z novicami o dogajanju v knjižnici, s knjižnimi 
novostmi, z informacijami o dejavnostih, ki jih ponujamo, vabili na prireditve, ...

5.4 Elektronske baze podatkov
V letu 2016 bomo uporabnikom omogočali prost dostop do zakupljenih e-podatkovnih zbirk (IUS-
INFO in FinD-INFO, Encyclopedia Britannica, eBook Public Library Collection ter SeJa) in dostop
do e-serijskih publikacij (Delo, Dnevnik, Finance, Knjižničarske novice, Sodobna pedagogika,...)
Stroške dostopa do podatkovnih zbirk članom severnoprimorskih knjižnic večinoma pokrije  
osrednja območna knjižnica iz Nove Gorice v okviru sredstev, ki jih dobi od Ministrstva za kulturo 
za izvajanje nalog območnosti. Le manjši del sredstev prispevamo tudi knjižnice Tolmin, 
Ajdovščina in Idrija.

5.5 Omrežji Eduroam in Libroam
Tudi v letu 2016 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 s 
svojimi gesli 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.
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6 Odprtost
Načrtujemo, da bodo naše enote v letu 2016 uporabnikom na voljo 5.868 ur (povprečno Tolmin 53 
ur, Kobarid 28 ur, Bovec 28 ur, Potujoča knjižnica 51 ur tedensko). 

Letni in poletni (julij/avgust) urniki za posamezne knjižnice ter dnevi, ko je običajen urnik 
prilagojen zaradi praznikov, so navedeni v Prilogi 3: Odprtost knjižnic v letu 20169. 

Potujoča knjižnica in Dostavna knjižnica bosta svoje bralce obiskovali po letnem razporedu (Prilogi
3 in 4). 

7 Posamezne enote

7.1 Potujoča knjižnica
Potujoča knjižnica bo v letu 2016 obiskovala 84 postajališč v treh posoških občinah. 
V letu 2016 bo na novo začela obiskovati 3 postajališča: Koseč, Jezerca in Magozd.

Potujoča knjižnica je v letu 2016 prešla na on-line izposojo. Podatki o gradivu in članih se med 
oddelki sočasno usklajujejo.

7.2 Dostavna knjižnica
Namenjena je prebivalcem občine Tolmin, ki živijo v težje dostopnih, demografsko ogroženih 
vaseh, do katerih ne vozijo javna prevozna sredstva, ter invalidom in bolnikom. Tretjina prebivalcev
teh vasi je starejših od 65 let in sami ne morejo do matične knjižnice v Tolminu ali do postajališča 
bibliobusa. 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 2016 bomo v skladu s strateškim načrtom10 izvajali dve vrsti informacijskega 
opismenjevanja:  

− usposabljanja za uporabo storitev knjižnice preko spleta (izposoja e-knjig, samostojno 
iskanje gradiva in informacij, iskanje po e-bazah podatkov...)

− različne računalniške tečaje (Spoznajmo računalnik, Oblikovanje besedila v Wordu, 
PowerPoint, Iskanje po internetu in e-pošta, Facebook in Skype, Urejanje digitalnih 
fotografij,...)

9 Urnik krajevnih knjižnic v Kobaridu in Bovcu je bil s 1. 1. 2016 prilagojen glede na želje, ki so jih izrazili člani in 
uporabniki v Raziskavi med člani, uporabniki in neuporabniki Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.

10 Ukrep 2: Promocija e-virov in usposabljanje uporabnikov za dosego CILJa 2: Povečanje uporabe e-storitev 
knjižnice. Tudi rezultati Raziskave med člani, uporabniki in neuporabniki knjižnice so pokazali, da so e-storitve 
knjižnice manj poznane in jih bo potrebno oglaševati določenim ciljnim skupinam.
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Tečaji bodo potekali v Knjižnici Tolmin (jan., feb. in mar. ter nov. in dec.), Knjižnici Kobarid (1 x 
letno) in Knjižnici Bovec (feb. in dec.).  Kratki tečaji bodo za člane knjižnice brezplačni. Vodili jih 
bodo tudi zunanji sodelavci. 

Predvidoma spomladi 2016 bomo izpeljali računalniški tečaj z vsebino po dogovoru za Društvo 
upokojencev Tolmin.

V vseh knjižnicah bodo uporabniki imeli možnost uporabe študijskega računalnika z dostopom do 
svetovnega spleta in elektronskih baz podatkov. 

8.2 Bibliopedagoško delo in spodbujanje bralne kulture za otroke in mlade

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 potekale dvakrat na mesec od oktobra 2016 do marca 2017. V koledarskem letu 
2016 se v Knjižnici Tolmin načrtuje 10 pravljičnih ur, v Knjižnici Kobarid in Bovec pa 12 pravljic. 
Ure pravljic 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 s podelitvijo priznanj in nagrad na mednarodni dan knjig za otroke 2. 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. 

Knjižna uganka
V knjižnici bomo vsak mesec pripravljali knjižno uganko za otroke. Ob koncu meseca bomo iz 
vsake knjižnice izžrebali enega nagrajenca. Mladi bralci lahko uganko rešujejo tudi preko spletne 
strani knjižnice. Vsak mesec bomo izžrebali tudi po enega spletnega reševalca in mu podarili 
nagrado.

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. 

Bralnice pod slamnikom... ob Soči
mladinski literarni festival bo od 11. do 25. maja 2016 v Posočju potekal že petič zapored.  Festival,
katerega glavni organizator je Založba Miš, k sodelovanju vabi otroke v vrtcih, učence osnovnih in 
dijake srednjih šol ter njihove vzgojitelje in mentorje. Z branjem kvalitetnih knjig mlade bralce 
vzgajamo k strpnosti, multikulturnosti in medgeneracijskemu sodelovanju. 
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Festival bo tudi v 2016 potekal pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Osrednja
tematika festivala bo medkulturno razumevanje in sprejemanje različnosti.
Letošnji festivalski dogodki:

− literarni in likovni natečaj za učence 2. in 3. triletja OŠ ter za dijake srednjih šol, ki ga 
organizira Založba Miš. Naslovili so ga s citatom iz knjige Nekoč, ki jo je napisal avstralski 
avtor Morris Gleitzman Vsakdo si zasluži, da se mu nekoč v življenju zgodi nekaj dobrega, 
ki je obenem slogan festivala. 

− striparska delavnica za mentorje
− srečanja s slovenskimi in dvema tujima ustvarjalcema: poleg avstralskega pisatelja Morrisa 

Gleitzmana (njegove knjige Nekoč, Potem, Zdaj, Tedaj) tudi nizozemska pisateljica Anna 
Woltz (Dekle z Marsa)

− razstave izdelkov otrok
V Posočju se načrtuje šest prireditev na različnih lokacijah v organizaciji knjižnice in drugih 
organizatorjev.

Ustvarjalne delavnice in ostale prireditve za otroke
V sodelovanju z Društvom Mala hiša bodo enkrat mesečno potekale ustvarjalne delavnice v 
Knjižnici Tolmin.
Prireditve za otroke bodo potekale tudi v dogovoru z drugimi organizatorji (Vrtec Tolmin, DPG 
Tolmin, Šahovsko društvo Posočje,...)
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 jih s predstavitvijo 
knjižnih novitet in kvalitetnih del usmerjali k branju kvalitetne literature.

8.3 Spodbujanje bralne kulture za odrasle11

Primorci beremo
je najobsežnejši projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle v Sloveniji, v katerem sodeluje osem 
slovenskih knjižnic ter knjižnici v Gorici in Trstu. Namen projekta je spodbujanje branja slovenskih
avtorjev. Projekt se vsako leto začne 23. aprila, na svetovni dan knjige, in se zaključi 3. decembra, 
na Ta veseli dan kulture. Bralci iz priporočilnega seznama 60 proznih in 10 pesniških del izbirajo 
dela slovenskih avtorjev. Primorsko branje se bo zaključilo okoli 3. decembra s prireditvami v vseh 
sodelujočih knjižnicah, na katerih bomo podelili priznanja bralcem, ki bodo v tem času uspeli 
prebrati 5 proznih in 1 pesniško zbirko s priporočilnega seznama. Knjižnica Tolmin bo ponovno 
poskušala dobiti sponzorja za nagrado nekomu izmed sodelujočih.
Projekt bo potekal že deseto leto zapored.

Dobre knjige.si
je portal, na katerem knjižničarji priporočajo kvalitetne knjige. Zasnovali sta ga knjižnici iz Nove 
Gorice in Kopra, kasneje pa so se jima pridružile tudi ostale slovenske knjižnice. V letošnjem letu 
bodo tolminski knjižničarji prispevali vpise o prebranih kvalitetnih knjigah.

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). 

11 Naštete dejavnosti izhajajo iz Ukrepa 1 Načrtovanje in izvajanje dejavnosti za promocijo knjižničnega gradiva, s 
katerimi bomo skušali doseči strateški CILJ 1: Povečanje uporabe knjižnične zbirke.
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V atriju bo poleti potekal tudi zaključek Pohoda po Kosmačevi učni poti in prireditve v dogovoru z 
drugimi organizatorji. 

Tvoja, moja, naša knjižnica
Tudi v letu 2016 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… 

Priporočamo
Knjižničarji skušamo promovirati kvalitetnejše slovenske in prevedene knjige. Knjige so označene s
posebnimi nalepkami in razstavljene na posebnih policah, kjer je tudi zgibanka s preteklimi predlogi
za kvalitetno branje. Priporočene knjige bodo objavljene tudi na spletni strani knjižnice ter v 
radijski oddaji Tvoja, moja, naša knjižnica.

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 (Povratna 
vozovnica, Poskrbite za svoje zdravje, ...).

Obveščanje o novostih
Za odrasle bralce bomo pripravljali tudi zgibanke s seznami novosti, ki bodo dostopni tudi na 
spletni strani knjižnice. 

Dnevi, povezani s knjigami
Knjižnica bo obeležila tudi pomembnejše dneve, 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.

8.4 Prireditve

Knjižnica Tolmin
V letu 2016 bo knjižnica v galerijskem in atrijskem prostoru organizirala več prireditev in 
dogodkov. 

Načrtovane 

Prireditve za odrasle 42

bralna kultura 8

razstava 5

dokumentarna razstava 3

predstava 0

film 1

glasba 0

potopis 11

predavanje 10
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delavnica 0

ostalo 4

Prireditve za otroke 18

bralna kultura za otroke 3

Razstava za otroke 2

ustvarjalna delavnica za otroke 7

predstava za otroke

prireditev za otroke 6

skupaj 60

Poskrbite za svoje zdravje (2016/2017)
V sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Tolmin bomo organizirali 
predavanja na različne zdravstvene teme. Predavanja bodo potekala enkrat mesečno od jeseni 2016 
do pomladi 2017, predavali bodo zdravniki iz ZD Tolmin in strokovnjaki od drugod. 

Povratna vozovnica (2016/2017)
Potopisna predavanja bodo potekala od novembra do marca zadnji petek v mesecu. V koledarskem 
letu 2016 načrtujemo pet predavanj. 14 dni pred vsakim potopisom bomo pripravili razstavo gradiva
o izbrani deželi.
Razstave Mala galerija
Na razstavnem prostoru na vrhu stopnišča v Knjižnici Tolmin bodo v letu 2016 svoje izdelke lahko 
pokazali ilustratorji, učenci osnovnih šol na našem področju, posamezniki.... Razstave nimajo 
uradne otvoritve.

Knjižnica Kobarid 
prireditve in ostale dejavnosti podrobneje v Prilogi 5: Plan dela in investicij v Knjižnici Kobarid.

Knjižnica Bovec 
prireditve in ostale dejavnosti podrobneje v Prilogi 6: Plan dela in investicij v Knjižnici Bovec.

8.5 Domoznansko gradivo
Domoznanski oddelek tolminske knjižnice hrani gradivo, ki z različnih vidikov obravnava področje 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin, in dela avtorjev s tega področja. Domoznansko zbirko sestavljajo 
različne vrste gradiv; knjige, časopisi, raziskovalne in diplomske naloge, avdio in video gradivo, 
fototeka (stare razglednice in fotografije) ter drobni tisk (vabila, plakati, prospekti, katalogi in drugo
informativno gradivo). 

To gradivo (razen knjig) ni računalniško obdelano, hrani se v ustreznih škatlah, registratorjih in 
mapah, zato je najdljivo le ob strokovni pomoči bibliotekarja domoznanca. Izgradnja zbirke 
digitaliziranega domoznanskega gradiva (DEPO) z uporabniškim vmesnikom, ki bo v skladu s 
strateškim načrtom12 za uporabnike dosegljiva predvidoma v letu 2017, bo bistveno izboljšala 
najdljivosti in dostopnosti domoznanskega gradiva. 
V letu 2016 bomo nadaljevali s pripravami platforme OMEKA in s skeniranjem dokumentov.

Tako kot v preteklih letih se bomo trudili, da čim bolj dopolnimo zbirko domoznanskega gradiva. V
letu 2016 bomo poleg zbiranja in nakupa tekočih in starejših knjižnih izdaj domoznanskega gradiva
zbirali tudi fotografije in razglednice z motivi iz naših krajev. 

12 Ukrep 1 Izgradnja zbirke DEPO z uporabniškim vmesnikom -  zbirka digitaliziranega  domoznanskega gradiva za 
doseganje CILJa 3: Izboljšanje najdljivosti in dostopnosti domoznanskega gradiva.
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Na obletnice znanih oseb iz Posočja bomo opozorili s priložnostnimi razstavami. 
V spletni leksikon Primorci.si se bo dodalo zapise o zaslužnih osebnosti iz Posočja.
Podrobneje o delu domoznanskega oddelka v Prilogi 7. 

8.6 Oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
K sodelovanju v akciji Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki je namenjena 
učencem 3. razredov, bomo kot vsako leto povabili tudi učence posebne šole in varovance VDCja 
Tolmin. Pravila akcije bomo prilagodili njihovim bralnim sposobnostim. 
Po dogovoru jim bomo pripravili tudi predstavitev knjige ali knjižnice oz. jih obiskali tudi na šoli 
oz. v stavbi VDCja. Varovance VDCja bo enkrat mesečno obiskovala tudi Potujoča knjižnica.

8.7 Strokovna pomoč in sodelovanje
V letu 2016 bomo še naprej sodelovali s knjižnicama v Tolminskem muzeju in Fundaciji Poti miru 
v Posočju ter sodelovali s šolskimi knjižničarkami na našem področju.

Knjižnica ponuja tudi storitev vodenja bibliografij raziskovalcev in raziskovalnih skupin.

Pri različnih dejavnostih, projektih in prireditvah sodelujemo s številnimi posamezniki, društvi, 
zavodi in inštitucijami.
8.8 Ostalo
Sprejemanje  Odloka  o  spremembah in  dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda
Knjižnice Cirila Kosma ča Tolmin
Knjižnica je že 17. 1. 2013 na vse tri ustanoviteljice poslala predlog sprememb Odloka.  Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
so v prvem branju že potrdile vse tri občine (Tolmin in Kobarid aprila 2013, Bovec februarja 2015).
Ker so se po lokalnih volitvah 2014 zamenjali občinski sveti,  sta občini Kobarid in Tolmin dali 
Odlok ponovno v prvo branje. Občina Kobarid ga je z vsebinskimi predlogi sprejela 22. 10. 2015, 
Občina Tolmin 28. 1. 2016. Drugo branje oz. sprejetje Odloka na vseh treh občinskih svetih se 
načrtuje v prvi polovici leta 2016.

Statut
Knjižnica nima Statuta, zadnji je Statutarni sklep iz 1984.
V skladu s 30. členom Zakona o zavodih in 16. členom Odloka o ustanovitvi statut knjižnice 
sprejema Svet knjižnice v soglasju z ustanoviteljicami. Po 12. členu Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ga je potrebno predložiti v soglasje ustanoviteljicam v roku šestih 
mesecev od sprejetja novega Odloka. 

Brisanje osebnih podatkov članov
V skladu s 15. členom Zakona o knjižničarstvu in 55. členom Pravilnika o splošnih pogojih 
poslovanja se osebni podatki o članih vodijo še največ leto od poteka članstva v knjižnici, potem se 
zbrišejo. Če ima član neporavnane obveznosti, se njegovi podatki izbrišejo, ko so obveznosti 
poravnane. Knjižnica izbris osebnih podatkov članov načrtuje v jeseni 2016.

Izterjava gradiva in dolgov
Konec leta 2016 bomo s pomočjo izterjevalske agencije poskusili izterjati že dlje časa nevrnjeno 
gradivo in neporavnane dolgove naših članov.

Brisanje zastaranih dolgov članov knjižnice
V skladu s 347. členom Obligacijskega zakonika, ki določa, da  pravica zahtevati izpolnitev 
pogodbene obveznosti za občasne terjatve preneha  v roku treh let, je Svet knjižnice na svoji 8. seji 

12



dne 25. 2. 2016 sklenil, da se članom odpišejo in iz evidenc izbrišejo dolgovi, ki so nastali pred 31. 
12. 2012. Knjižnica bo zastarane dolgove in podatke članov brisala iz svojih evidenc jeseni 2016.

Izdelava idejne zasnove za prizidek knjižnice
Knjižnica Tolmin v obstoječi stavbi deluje od leta 1980. V 35 letih se je močno povečal fond 
gradiva pa tudi obseg dejavnosti, ki jih izvajamo. V prvotnih načrtih je bila predvidena večja 
tlorisna površina knjižnice, vendar je bila zaradi pomanjkanja sredstev izvedena le prva faza 
gradnje. V kasnejših letih so se pojavljale različne idejne zasnove prizidka oz. II. faze knjižnice.
V letu 2016 je predvideno, da knjižnica ob pomoči zunanjega strokovnjaka pripravi idejno zasnovo 
knjižnice13, ki bo temeljila na obstoječih in predvidenih dejavnostih knjižnice v prihodnosti in bo 
podlaga za arhitekturni idejni načrt (predvidoma v 2017). Idejna zasnova je prvi korak, da knjižnica 
pridobi uporabno projektno dokumentacijo, s katero se bo lahko prijavila na morebitne razpise za 
gradnjo prizidka.

8.9 Promocija knjižnice in dejavnosti

Objave v lokalnih medijih
Poleg redne radijske oddaje Tvoja, moja, naša knjižnica na lokalni radijski postaji bo knjižnica
štirikrat na leto o knjižnih novostih obveščala tudi gledalce internega TV-kanala TV Tmin. 

Informacije o dogodkih in dejavnostih v knjižnici ter vabila na prireditve bomo pošiljali različnim 
medijem. Vsak mesec bomo v tovarne, javne ustanove, mesta, kjer se zbira večje število ljudi, 
pošiljali plakate s koledarjem prireditev za tekoči mesec.

Na spletni strani in Facebooku bomo objavljali novice o dogajanju v knjižnici. Širšo javnost bomo o
dogajanju v knjižnici obveščali predvsem preko e-pošte.

Sodelovali bomo s predstavitvami naših dejavnosti na strokovnih srečanjih.

9 Sredstva in investicije

9.1 Sredstva, pridobljena na razpisih
Knjižnica se je prijavila na neposredni javni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa 
gradiva v letu 2016 ter pridobila 19.350 € sredstev iz državnega proračuna.

Knjižnica se bo prijavila na neposredni poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT.

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

Knjižnica bo švicarski fundaciji oddala vlogo za donacijo za dvigalo v Knjižnici Tolmin.

13 Ukrep 1 za doseganje strateškega CILJa 5: Izdelava projektne dokumentacije za prizidek Knjižnice Tolmin.
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9.3 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Glede na razpoložljiva sredstva ter potrebe bo knjižnica v skladu s Planom nakupa IKT opreme 
(Priloga 8) tekom leta nadomestila oz. kupovala IKT opremo v vseh oddelkih.

Knjižnica Tolmin
V primeru prejema donacije bo knjižnica izvedla postavitev dvigala14. 
Projektant bo po skici arhitekta zgradbe Igorja Skulja pripravil popis vseh potrebnih del in 
materiala. Stroški za pripravo dokumentacije (arhitekt in projektant) niso upravičeni stroški pri 
donaciji in jih bo morala pokriti knjižnica. Izbrani izvajalec bo delo predvidoma opravil konec leta 
2016 oz. v začetku naslednjega leta. Da bi invalidi lahko neovirano prišli do gradiva, bo potrebno 
zamenjati tudi vhodna vrata v 1. nadstropju. Investicija ni bila predvidena v proračunskih sredstvih 
za leto 2016.
V primeru investicije bo potrebno knjižnico zapreti za kakšen dan. 

Ker je postavitev dvigala povezana tudi s popravilom dostopne poti in popravilom zunanje 
kanalizacije, se bo s tema dvema investicijama počakalo, dokler ne bo znana odločitev glede 
donacijskih sredstev. 
Ostale predvidene investicije:
- popravilo dostopne poti do knjižnice15

- popravilo zunanje kanalizacije
- zamenjava talne obloge v pisarnah (53,5 m2)16

- zamenjava klima naprave v računalniški sobi

V primeru, da bodo še sredstva na razpolago, tudi nov izposojevalni pult.

Tekom leta bo potekalo redno investicijsko vzdrževanje (košnja trave, beljenje galerije, manjša 
popravila, …).

Knjižnica Kobarid 
Sredstva Občine Kobarid se bodo večinoma namenila za nakup računalniške opreme (podrobneje v 
Prilogi 5).
Z občino se bodo nadaljevali pogovori glede možnosti dodatnega prostora17, kamor bi se lahko 
preusmerilo manj izposojeno in dragoceno gradivo.

Knjižnica Bovec
Sredstva Občine Bovec se bodo večinoma namenila za nakup računalniške opreme (podrobneje v 
Prilogi 6). 

Tolmin, 22. 3. 2016 Jožica Štendler, direktorica

14 Tudi anketirani v Raziskavi med člani, uporabniki in neuporabniki knjižnice so dvigalo postavili na 1. mesto med 
investicijami v prihodnosti.

15 Ukrep 1 Zasaditev dreves in ureditev okolice za doseganje CILJa 4: Obnova in vzdrževanje stavbe Knjižnice 
Tolmin
16 Ukrep 2 Zamenjava parketa z novo talno oblogo v pisarnah za doseganje CILJa 4: Obnova in vzdrževanje stavbe

Knjižnice Tolmin
17 Strateški CILJ 8: Pridobitev dodatnih prostorov za Knjižnico Kobarid
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Plan dela Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin za leto 2016 je Svet knjižnice obravnaval in potrdil na 
svoji 9. redni seji dne 31. 3. 2016.
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