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UVOD 

Strateški načrt Knjižnice Domžale za obdobje 2014–2019 izhaja iz naslednjih predpisov: 
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in spremembe), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 111/13), 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03), 
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03), 
Odlok o ustanovitvi Knjižnice Domžale. Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/05, 
Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/04, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/07, Uradni vestnik 
Občine Moravče št. 2/04, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/04; 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale. Uradni vestnik Občine Domžale št. 
6/09, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/09, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 4/09, Uradni vestnik 
Občine Moravče št. 3/09, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/09. 
 
Načrt strategije, ki določa vizijo in načrt delovanja knjižnične dejavnosti Knjižnice Domžale, temelji na 
analizi stanja,  izkušnjah in tradiciji. Načrtovanje izhaja iz strokovnih zahtev ter analize notranjega in 
zunanjega okolja. Strateški načrt opredeljuje strokovne zahteve za knjižnično dejavnosti na celotnem 
območju delovanja Knjižnice Domžale. Usmerja njeno delovanje v usklajenost med zakonodajo, 
zahtevami okolja in pričakovanji kadrov. Osnovni cilj teh usmeritev je povečanje prepoznavnosti in 
dostopnosti knjižničnih storitev.  

Knjižnica Domžale je sodobno multimedijsko informacijsko središče.   

Dejavnost na območju je na visokem nivoju in zadovoljuje potrebe občanov. Knjižnica poleg 
knjižničnega gradiva zagotavlja tudi raznovrsten kulturni program.  

Letni proračuni občin ustanoviteljic bodo pogojevali uresničevanje načrtovanih strokovnih zahtev. 

Občine ustanoviteljice v svojih strategijah in načrtih pišejo, da bodo tudi v prihodnje zagotavljale 
ustrezne materialne in prostorske pogoje za široko ponudbo vsebin.  
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Knjižnica Domžale je splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti na 
območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. 

 

Število prebivalcev v občinah ustanoviteljicah Knjižnice Domžale narašča. 

Knjižnična dejavnost je ena izmed najstarejših organiziranih kulturnih oziroma informacijskih 
dejavnosti tako na Slovenskem kot tudi na Domžalskem, kjer v različnih oblikah deluje že od leta 
1904. 

V institucionalni obliki je knjižnica v Domžalah začela delovati šele po drugi svetovni vojni, najprej pri 
Delavsko prosvetnem društvu Svoboda (1952), leta 1960 je bila preimenovana v Občinsko matično 
knjižnico Domžale, priključeni sta ji bili tudi društveni knjižnici v Mengšu in Moravčah, ki sta tako 
postali njeni organizacijski enoti. Leta 1968 je knjižnica postala del Delavske univerze Domžale. 
Skupščina kulturne skupnosti je 24. novembra 1986 knjižnico ustanovila kot samostojno ustanovo s 
polno pravno subjektiviteto. Od julija 1987 knjižnica posluje kot samostojni javni zavod. Jeseni 2005 
se je Knjižnica Domžale preselila v nove prostore. 

1. POSLANSTVO KNJIŽNICE 

Knjižnica je vozlišče lokalne skupnosti. Ustanova ima pomembno vlogo v lokalnem okolju. Vse 
spremembe in novosti podpirajo osnovne vloge sodobne knjižnice: kulturno, informacijsko, 
izobraževalno, s poudarjeno udeležbo v procesu vseživljenjskega učenja ter socialno in 
komunikacijsko. Domžalska knjižnica je zasnovana na najboljši možni združitvi klasičnih nalog 
(izposoja knjižničnega gradiva, spodbujanje in promocija branja), sodobnih potreb uporabnikov in 
zahtev okolja. Uporabnikom nudi prijazno in spodbudno okolje za raznovrstne dejavnosti. Knjižnica s 
svojim delovanjem pomembno prispeva k družbenemu, gospodarskemu, kulturnemu in socialnemu 
razvoju okolja. 

Delovanje knjižnice narekuje izpolnjevanje določil zakonov, podzakonskih aktov, standardov, lokalnih 
predpisov in zavodskih pravilnikov. 

1.2. Poslanstvo in vizija Knjižnice Domžale 

Smo središče lokalne skupnosti; hiša branja, znanja, sprostitve in kraj vseživljenjskega učenja. Smo  
komunikacijsko in informacijsko središče na območju.    

Sodelujemo in se povezujemo z društvi, organizacijami, ustanovami in zavodi na lokalnem in širšem 
slovenskem območju.  

Smo dobra ekipa zaposlenih, ki zna reagirati na potrebe okolja in slediti razvoju stroke. Skupaj 
ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje občanov.  

Domžale; 
61,0% 

Lukovica; 
9,8% 

Mengeš; 
13,3% 

Moravče; 
9,1% 

Trzin; 6,8% 
Delež prebivalcev po občinah 

   



   
Smo kolektiv, ki uspešno zadovoljuje potrebe tako obiskovalcev kot zaposlenih po informacijah, 
znanju, vseživljenjskem učenju, kulturi in druženju. 

1.3. Javni interes   

V javni interes na področju knjižnične dejavnosti sodijo: 
optimalna ponudba knjižničnega gradiva 
ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in 
socialne potrebe okolja 
informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju 
zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, pridobivanja informacij in 
smotrne izrabe prostega časa v knjižnici 
omogočanje dostopa do domoznanske zbirke za lokalne študije 
omogočanje dostopa do svetovnih virov informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij in 
internet 
medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic 

 
Javni zavod Knjižnica Domžale opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju 
knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi druge naloge. 

ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu 
nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo 
skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi 
opravlja domoznansko dejavnost 
utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke 
z dejavnostjo potujoče knjižnice zagotavlja na svojem območju dostop do knjižničnega gradiva, kjer 
ni krajevnih knjižnic 
se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem 
sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva 
vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti 
izvaja biliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti 
pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko 
dejavnost 
se vključuje v vseživljenjsko učenje 
izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu 
zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih 
ter drugih hudih nesrečah 
varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik 
zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva 
opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi 

 
2. KNJIŽNIČNA MREŽA 

Danes ima knjižnica skladno z Odlokom o Knjižnici Domžale naslednje organizacijske enote:  
osrednja knjižnica Domžale  
krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš 
krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče 
krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici  
krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin 
potujoča knjižnica za območje Občin Lukovica in Domžale  
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Mreža knjižnic je objavljena kot priloga Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ur. l. RS 73/2003). 

Mreža Knjižnice Domžale je oblikovana tako, da omogoča primerno izvajanje knjižnične dejavnosti v 
vseh občinah ustanoviteljicah.  

2.1. Cilji Knjižnice Domžale 

Knjižnica Domžale zagotavlja racionalen dostop do informacij in knjižničnega gradiva, čemur najlažje 
sledimo s prepletanjem osnovnih dejavnikov: vodstva, knjižničnih storitev, knjižničnega osebja in 
vrednotenja. 

Vodstvo mora zagotavljati, da bodo storitve knjižnice skladne z njenim poslanstvom ter strateškimi in 
kratkoročnimi cilji. 

Cilji                                                                                                                                 usklajenost dejavnikov 
dostop do informacij in knjižničnega gradiva skladno s poslanstvom in vizijo knjižnice  

 
Aktivnosti                                                                     zaposleni v Knjižnici Domžale - knjižnične storitve 
ugotavljanje potreb uporabnikov in zagotavljanje relevantnih informacijskih virov za zadovoljevanje 
potreb uporabnikov 
omogočanje enostavnega, brezplačnega in učinkovitega dostopa do informacijskih virov 
zagotavljanje individualne pomoči, podpore in nasvetov uporabnikom pri zadovoljevanju 
informacijskih potreb 
izvajanje izobraževanja uporabnikov pri iskanju informacij 
doseganje 40% včlanjenosti prebivalstva 
doseganje 5-kratnega obrata knjižnične zbirke 
razvijanje ustrezne knjižnične mreže, ki bo primerljiva s standardi za splošne knjižnice; doseganje 
primerne in primerljive strokovne razvitosti vseh organizacijskih enot 

 
Aktivnosti                                                                 vodstvo Knjižnice Domžale - motiviranje zaposlenih 
zagotavljanje spodbudnega delovnega okolja 
motiviranje osebja za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji knjižničnih storitev 
motiviranje osebja tako, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe knjižničnih storitev  
motiviranje osebja za pisanje prispevkov in za aktivno sodelovanje na konferencah 
vzbujanje čuta za odgovornost in pripadnost knjižnici 
pomoč pri uveljavljanju vloge knjižničarja kot strokovnjaka 
razvijanje profesionalnega odnosa osebja do dela in uporabnikov 
doseganje zasedenosti delovnih mest skladno s standardi  

 

3. OKOLJE DELOVANJA KNJIŽNICE DOMŽALE 

Knjižnica Domžale pokriva pet občin, in sicer Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, s skupno 
površino 240 km2 in 56.812 prebivalci. Iz primerjave poseljenosti (prebivalci/km2) lahko ugotovimo, 
da gre za tri občine z zgoščeno poselitvijo, in sicer Domžale, Mengeš in Trzin (300-460 prebivalcev/ 
km2) ter dve občini z redkejšo poselitvijo, in sicer Lukovica in Moravče (70 oz. 80 prebivalcev/ km2). 
Slednji dve imata značilnosti dispergirane poselitve in posledično ruralnega značaja.  

Statistični kazalniki potrjujejo dejstvo, da se zaradi ugodnejših cen nepremičnin in neposredne bližine 
Ljubljane v predmetne občine naseljuje več mladih parov in družin, kar je razvidno tudi iz kazalnika 
povprečne starosti, ki se giblje med 37,9 let (Moravče) in 41,1 leto (Mengeš), pri čemer je slovensko 

   



   
povprečje 42,0 leta. Tudi indeks staranja (razmerje med številom prebivalcev nad 65 let in številom 
prebivalcev pod 15 let) je precej ugodnejši od slovenskega povprečja, saj znaša med 67 (Moravče) in 
105 (Mengeš), pri čemer je slovensko povprečje 118. 

Kazalniki se odražajo tudi v številu tako vrtcev in osnovnih šol kot tudi številu otrok v vrtcih, osnovnih 
šolah, pa tudi dijakov in študentov. Na območju petih občin je veliko vrtcev in osnovnih šol, srednja 
šola in gimnazija ter izpostava Biotehniške fakultete. V Domžalah uspešno deluje tudi Univerza za 
tretje življenjsko obdobje – Lipa. 

Na območju je tudi Osnovna šola Roje, kjer izvajajo vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Na območju Občine Mengeš je tudi Samostojni socialno-varstveni zavod Varstveno 
delovni center INCE Mengeš. 

Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v RS (Ur. L. št. 19/99) določa, da 
ima Občina Domžale 9 takih naselij, Občina Lukovica 29 in Občina Moravče 17. 

Največja skrb osrednje knjižnice je koordinacija dela vseh tipov knjižnic na svojem območju, ki naj bi 
zagotavljala racionalen dostop do informacij in knjižničnega gradiva po načelu: pravo gradivo v pravi 
obliki, pravemu uporabniku, ob pravem času, na pravo mesto. 

Pri svojem delu se Knjižnica Domžale povezuje s Centrom za razvoj knjižničarstva pri NUK, z osrednjo 
območno knjižnico Mestna knjižnica Ljubljana, Združenjem splošnih knjižnic in ZBDS. 

4. KNJIŽNIČNO GRADIVO 

Cilj Knjižnice Domžale je pokrivanje obstoječih in nastajajočih informacijskih potreb in pričakovanj 
okolja, ki ga operacionaliziramo skozi:  

- zagotavljanje pogojev za razvoj ustanove v smislu optimizacije njene ponudbe 
- usmerjanje razvoja knjižnice, ki bo krepilo njen množični značaj. 

Cilji                                                                                                  optimizacija in razvoj ponudbe knjižnice 
                                                                                                                                         informacijsko središče 
s knjigami, brošurami, revijami in časniki, članki, katalogi, enciklopedijami in leksikoni, z 
zakupljenimi in javnimi podatkovnimi viri na internetu posreduje splošne informacije o občinah 
ustanoviteljicah in širšem področju ter tudi specialne informacije za posamezne vrste uporabnikov, 
od otrok do podjetij 
                                                                                                                            aktualna domoznanska zbirka 
zbira in hrani gradivo ter omogoča dostop do njega za lokalne študije 
                                                                                                                                                   kulturno središče 
prireditve za otroke, mladostnike in odrasle; vse dejavnosti skupaj s knjižničnim gradivom 
omogočajo drugačno, kvalitetno preživljanje prostega časa 
                                                                                                                                         izobraževalno središče  
poljudno in strokovno gradivo z različnih področij, priročniki, jezikovni tečaji, učbeniki in možnost 
uporabe osebnih računalnikov za pisanje in tiskanje besedil podpirajo izobraževanje na vseh 
stopnjah ter omogočajo vseživljenjsko učenje 
                                                                                                                                                   socialno središče  
knjižnično gradivo, prireditve, dostop do elektronskih podatkovnih virov, interneta in elektronske 
pošte ter uporaba osebnih računalnikov so namenjeni vsem prebivalcem občin ne glede na starost, 
spol, socialno pripadnost ali ekonomsko moč, s čimer se zmanjšujejo socialne razlike med bogatimi 
in revnimi prebivalci. Posebno pozornost bomo še naprej posvečali otrokom in mladostnikom, pa 
tudi starejšim, ki zaradi bolezni ali invalidnosti knjižnice ne morejo obiskati 

   



   
 
4.1.  Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja  

Pri dopolnjevanju naše zbirke v največji meri upoštevamo informacijske, izobraževalne, raziskovalne 
in kulturne potrebe našega okolja. 

Cilji                                                                                                                                                 potrebe okolja 
knjižnica pri svojem delu sledi informacijskim, izobraževalnim, raziskovalnim in kulturnim 
potrebam okolja 

 
Aktivnosti                                                  dopolnjevanje zbirke za informacijske potrebe uporabnikov 
nakup splošnih informativnih gradiv 
nakup splošnega slovenskega informativnega periodičnega tiska 
nakup najpomembnejših tujih časnikov 
nakup gradiv z informacijami za poznavanje lokalnega okolja in informacijami javnega značaja 

 
Aktivnosti                                                 dopolnjevanje zbirke za izobraževalne potrebe uporabnikov 
nakup gradiva najrazličnejših strokovnih področij in različnih stopenj zahtevnosti 
nakup temeljnih del posameznih strokovnih področij v slovenskem jeziku 
nakup tujejezičnega strokovnega gradiva, s katerim nadgrajujemo ponudbo v slovenščini 
nakup poučnega gradiva, ki je prilagojeno osvajanju novih znanj mladih bralcev 
nakup strokovnega gradiva, s katerim knjižnica podpira vseživljenjsko neformalno izobraževanje in 
koristno preživljanje prostega časa 

 
Aktivnosti                                                    dopolnjevanje zbirke za raziskovalne potrebe uporabnikov 
dopolnjevanje in zbiranje domoznanskega gradiva s področja petih občin, ki jih pokriva knjižnica in 
nakup gradiva z različnih strokovnih področij, ki teme obravnavajo bolj poglobljeno 

 
Aktivnosti                                                           dopolnjevanje zbirke za kulturne potrebe uporabnikov 
nakup  kvalitetnega leposlovja domačih in prevedenih tujih avtorjev 
nakup nagrajenega leposlovje (ki ga tudi posebej označujemo z ustreznimi nalepkami), svetovne 
klasike 
nakup  leposlovja v tujih jezikih (angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem, 
ruskem, hrvaškem, srbskem…)  
nakup mladinskega leposlovja z višjo literarno in ilustracijsko vrednostjo 
nakup kvalitetnega filmskega in glasbenega gradiva različnih zvrsti in žanrov  
nakup aktualnih domačih in tujih revij ter časnikov z literarnimi in strokovnimi besedili 

4.2. Posebne in značilne potrebe okolja 

Značilne potrebe ustvarjajo uporabniki glede na starostno, izobrazbeno in socialno strukturo. Pri 
nakupu gradiva knjižnica upošteva te skupine, spremlja želje in potrebe uporabnikov ter se prilagaja 
njihovim posebnim značilnostim. 

4.3. Nabava in izbor gradiva 

Knjižnično gradivo obsega knjižno in neknjižno gradivo, serijske publikacije in elektronske vire. 

Cilji                                                                                                                           izbor knjižničnega gradiva  
izbor in nakup knjižničnega gradiva vključujeta raznovrstnost gradiva in upoštevanje starostne, 
izobrazbene ter socialne strukture uporabnikov 

 
 

   



   
Aktivnosti                                                                                                                izbor knjižničnega gradiva 
informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja 
značilne in posebne potrebe okolja 
razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti 
aktualnost knjižničnega gradiva 
zastopanost knjižničnega gradiva na različnih medijih 
zastopanost različnih tematskih področij 
načrtovano število enot gradiva na prebivalca 
enako dostopnost gradiva za vse prebivalce na območju 

 
Aktivnosti                                                                                                     izbor neknjižnega gradiva - filmi 
evropski nagrajeni filmi  
visokokvalitetni hollywoodski filmi  
klasični filmi vseh obdobij  

 
Aktivnosti                                                                                                    izbor neknjižnega gradiva – CD-ji 
zbirka »večne« glasbe: klasična glasba, jazz, etno, ter ostala kakovostna popularna glasba 

 
4.3.1. Darovi 

Knjižnica Domžale dopolnjuje svojo zbirko tudi z darovi uporabnikov.  

Na ta način nadomešča poškodovano, izgubljeno ali odpisano gradivo z bolje ohranjenimi darovanimi 
izvodi. 

4.4.   Obdelava gradiva 

Nujna je strokovna obdelava različnih vrst knjižničnega gradiva, s posebnim poudarkom na obdelavi 
člankov s področja domoznanstva. 

Poleg obdelave je potrebno oglaševanje, da se z gradivom uporabniki lahko seznanijo. 

Cilji                                                                                                                    obdelava knjižničnega gradiva  
takojšnja in učinkovita obdelava pridobljenega gradiva ter zagotavljanje hitre in popolne 
informacije o virih 

 
Aktivnosti                                                                                                        obdelava knjižničnega gradiva 
zagotavljanje sprotne obdelave gradiva 
odpravljanje zaostankov pri obdelavi gradiva 
izobraževanje zaposlenih za obdelavo različnih vrst gradiva 

 
 
 
4.5. Odpis gradiva 

Knjižnica z odpisom vsako leto izloči zastarelo, izrabljeno ali uničeno knjižnično gradivo. Večinoma 
odpisuje poškodovano in zastarelo gradivo ter gradivo, ki ga bralci izgubijo. 

Redno odpisuje tudi gradivo, ki ga je imela v večjem številu izvodov enega naslova in ni več aktualno. 
Ohrani en izvod. 

Tudi v prihodnjem obdobju bo knjižnica sledila začrtanim strokovnim ciljem odpisa knjižničnega 
gradiva. 

   



   
4.6. Hranjenje, varovanje in zaščita gradiva 

Gradivo je dragoceno, zato se najprej zavije oziroma zaščiti. Gradivo, ki je poškodovano, knjižnica 
popravi in ponovno zaščiti. Gradivo posebne vrednosti (pretežno domoznansko gradivo) knjižnica 
hrani na posebnem mestu, kjer so primerni klimatski pogoji. 

Cilji                                                                                                                                 upravljanje z gradivom  
knjižnično gradivo se primerno hrani, varuje in ščiti 

 
Aktivnosti                                                                                                                     upravljanje z gradivom 
skrb in občutek zaposlenih za varovanje in zaščito gradiva 
skrb pri zaščiti vseh vrst gradiva 
vključevanje zaposlenih v izobraževanje s področja ohranjanja pisne kulturne dediščine 

 
5. DOSTOPNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  

Knjižnična javna služba je namenjena temu, da na celotnem območju delovanja zagotovi enakomeren 
in enakopraven dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev, zato skuša knjižnica organizirati 
odprtost posameznih knjižnic in izposojevališč tako, da je ta časovno in po obsegu prilagojena 
potrebam večine ljudi v posameznem okolju. 

Cilji                                                                                                              zagotavljanje dostopnosti gradiva      
knjižnica bo zagotavljala dostop do vseh vrst gradiva in za vse skupine uporabnikov 

 
Aktivnosti                                                                                                  zagotavljanje dostopnosti gradiva 
brezplačen dostop do knjižnične zbirke v prostorih knjižnice in izposojo na dom 
dostop do gradiva iz drugih knjižnic po medknjižnični izposoji 
brezplačen dostop do interneta 
brezplačen dostop elektronskih podatkovnih zbirk 
brezplačen dostop do knjižničnih katalogov 

 
Knjižnica uporabnikom zagotavljala odlično dostopnost knjižnične zbirke in drugih informacijskih 
virov ter kakovostne storitve tako v fizičnih prostorih kot tudi preko oddaljenih dostopov. S ciljem 
hitrejšega obrata knjižničnega gradiva, namerava postaviti po enotah vračalnike gradiva za čas, ko so 
enote zaprte. 

5.1.  Medknjižnična izposoja 

Uporabnikom bo zagotovila dostop tudi do tistega gradiva, ki ga nima in ga zato pridobiva od drugod. 

S pomočjo medknjižnične izposoje si bo pomagala pri zagotavljanju gradiva, saj bo knjige, ki jih 
uporabniki potrebujejo, pa jih knjižnica nima, izposodila preko medknjižnične izposoje. 

6. IZPOSOJA GRADIVA 

Izposoja knjižničnega gradiva je nad slovenskim povprečjem, kar Knjižnico Domžale še dodatno 
zavezuje k povečanemu in pretehtanemu nakupu. Pričakuje se, da se bo obrat izposojenega gradiva 
nekoliko znižal. S ciljem enostavnejše izposoje za uporabnike namerava knjižnica po enotah uvesti 
RFID sistem in knjigomate za samostojno vračilo in izposojo knjižničnega gradiva. 

 

   



   
7. ČLANSTVO 

Trend včlanjevanja se počasi ustavlja in pričakuje se, da bo tako tudi v nadaljevanju. Članstvo je nad 
slovenskim povprečjem in je veliko zaradi potreb po izposoji knjižničnega gradiva, kot tudi zaradi 
izvajanja dejavnosti (prireditve za otroke, mladino in odrasle) ter informacijskih razlogov (uporaba 
baz podatkov).   

Določen odsotek obiskovalcev prireditev ni vpisan v knjižnico. 

7.1.  Obisk 

Obisk knjižnice prerašča občinske meje soustanoviteljic, kar zahteva iskanje dodatnih virov 
financiranja nakupa in vzdrževanja knjižničnega gradiva ter ohranjanje stopnje razvitosti.  

Število obiskovalcev zaradi izposoje in uporabe knjižničnega gradiva v knjižnici, posredovanja 
informacij, uporabe osebnih računalnikov za iskanje informacij na spletu in obiska prireditev je 
konstantno. Pričakuje se, da se bo obisk navedenih aktivnosti nekoliko zmanjšal.  

Število vseh obiskovalcev knjižnice se še vedno povečuje. Razlog je v izvedbi številnih dogodkov 
promocije branja, knjige in vseživljenjskega učenja.  

Tudi v bodoče bodo otroci in mladina vključeni v aktivnosti promocije branja in obiskovanja knjižnice, 
odraslim pa se bo nudilo kvalitetne in iskane vsebine. 

Pričakuje se ohranjanje števila obiskovalcev. 

7.2. Izobraževanje uporabnikov 

Izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenih virov je eno od osnovnih  poslanstev 
knjižnice. Knjižnica Domžale v svoje bibliopedagoške aktivnosti vključuje celotno mrežo vrtcev in šol 
na območju delovanja. Izvaja informacijsko opismenjevanje odraslih uporabnikov in uporabnikov s 
posebnimi potrebami.  

Cilji                                                               izobraževanje na področju informacijskega opismenjevanja                           
Knjižnica Domžale bo svojim uporabnikom nudila izobraževanje informacijskega opismenjevanja z 
namenom usposobitve uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice 

 
Aktivnosti                                                   izobraževanje na področju informacijskega opismenjevanja 
iskalna baza COBISS  
elektronska knjižnica 
brskanje za splošnimi informacijami po spletu 

 

7.3. Razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti  

Cilji                                                                                                                                                 člani knjižnice 
razvijanje branja 
dvigovanje ravni bralne kulture 
spodbujanje informacijske pismenosti 

 

   



   
Knjižnica uresničuje cilje z ustrezno nabavno politiko in številnimi dejavnostmi za otroke, mladostnike 
in odrasle uporabnike. Z dejavnostmi1 promovira branje v različnih starostnih obdobjih, še posebej pa 
branje kakovostne literature.  

Aktivnosti                                                                             promocije branja za otroke, mlade in odrasle 
delo z otroki in mladino: knjižna in knjižnična vzgoja  
kreativne delavnice, lutkovne predstave  
pravljične urice  
knjižni kvizi  
igralne urice za predšolske otroke 
predavanja  
predstavitve  
strokovna srečanja  
literarni večeri  
razstave 
knjižna uganka  
slovenski kulturni praznik v februarju 
dnevi slovenske knjige v aprilu 
organizacija dogodkov in sodelovanje na prireditvah ob tednu otroka 
dan splošnih knjižnic v novembru 
Ta veseli dan kulture v decembru 
bibliopedagoško delo (obiski skupin iz vrtcev, osnovnih šol (lastni programi in projekt Ministrstva za 
kulturo ter Ministrstva za šolstvo »Rastem s knjigo«), srednje šole in šole s prilagojenim 
programom) 
sodelovanje v projektih šol in vrtcev na območju 

 
Aktivnosti                                                                                                           promocije knjige in knjižnice 
pridobiti več sponzorskih ali evropskih sredstev  
skrb za promocijo 
zaposlovanje brezposelnih oseb preko javnih del za pomoč pri izvedbi prireditev 
del kadrovskega primanjkljaja zapolniti s prostovoljci, ki imajo izkušnje na področju organizacije  
dogodkov 

 
Knjižnica Domžale bo z namenom organizacije kulturnih dogodkov in dogodkov promocije knjige 
osredotočena na različna področja. 

Cilji                                                                                                                                  organizacija dogodkov 
selekcija storitev 
opredelitev ciljnih skupin potencialnih uporabnikov  
določanje prioritet pri uresničevanju potreb uporabnikov 

 
Aktivnosti                                                                                                                      organizacija dogodkov 
uglasbena poezija  
dramske predstave 
literarni večeri 
pogovori z ustvarjalci 
izobraževalne delavnice 
vseživljenjsko učenje 

 
 
 

1Opis aktivnosti je naveden v prilogi 1.  

   

                                                           



   
8. DOMOZNANSTVO 

Domoznanstvo obsega zbiranje, hranjenje, arhiviranje in posredovanje domoznanskega gradiva 
ter  posredovanje domoznanskih informacij.  

Domoznanska zbirka vsebuje vse, kar je novega ali pomembnega v zvezi z občinami Domžale, 
Mengeš, Moravče, Trzin in Lukovica. S tem gradivom knjižnica organizira zbirko lokalno obarvanega 
znanja.  

Domoznansko gradivo  knjižnico tesno povezuje z lokalnim okoljem. To gradivo omogoča 
uporabnikom danes in v prihodnosti spoznati kraje in ljudi, njihovo življenje in običaje. Z 
digitaliziranim gradivom knjižnica želi domoznansko gradivo predstaviti predvsem mlajši generaciji, ki 
ji je virtualni svet bližji kot tiskana beseda.  

Cilj je vzbuditi v lokalni skupnosti zavest, da lahko vsakdo, ki išče informacije ali želi poglabljati svoje 
znanje o svojem življenjskem okolju, najde uporabne informacije v knjižnici, ki deluje v tej lokalni 
skupnosti. Za dosego tega cilja bo knjižnica tudi v bodoče promovirala domoznansko zbirko ob 
organiziranih obiskih učencev, dijakov in ostalih organiziranih skupin. 

Cilji                                                                                                              predstavitev domoznanske zbirke 
spletna stran Knjižnice Domžale  
dLib 
Kamra 

 
Aktivnosti                                                                                                                                    domoznanstvo 
projekt Moja ulica: sodelujejo tudi sodelavci iz lokalnega okolja. Rezultat dela bo prikazan na Kamri 
ter kot razstava v knjižnici  
pomladni cikel razstav domoznanskih umetnikov 
zbirka starih razglednic - zbiranje in razvrščanje  slikovnega gradiva z območja današnje Občine 
Domžale: sodelujejo zunanji sodelavci in zasebni zbiralci. 
arhiviranje časopisnih člankov 
zbiranje raziskovalnih nalog, ki so vsebinsko vezane na naše področje, in objava na spletni strani 

 
Na osnovi darilne pogodbe je Knjižnici Domžale dano v hrambo filmsko gradivo Nenada Jovičića. 
Obsežno gradivo pomeni potrebo po dodatnih sredstvih za strokovno ureditev, postavitev in 
predstavitev filmskega gradiva Nenada Jovičića (Donatorska pogodba iz leta 2004). 

9. PROJEKTI 

Knjižnica Domžale je razvojno naravnana.  

Cilji                                                                                                                                            razvoj in projekti 
izvedba dobrih idej, predlogov, spoznanj in projektov, ki jih že izvaja ali jih ima v pripravi 

 
Aktivnosti                                                                                                                                 razvoj in projekti 
nadgrajevanje projektov promocije branja  
vključevanje večjega števila zaposlenih in zunanjih sodelavcev v izvajanje projektov 
določitev novih projektov za spodbujanje bralne kulture 
prijave na projekte, ki jih financirajo evropski skladi 

 
 
 

   



   
Aktivnosti                                                                                                                               strokovni projekti 
predstavitev projektov s področja domoznanstva na spletni strani knjižnice ter portalu Kamra 
projekt oživitve prostovoljnega dela v knjižnici 
UDK napisi na policah in nove usmerjevalne table prijaznejše uporabnikom knjižničarskih storitev 
strokovna ureditev  zbirke filmskega gradiva Nenada Jovičića 
nadaljevanje vključevanja v projekt Biblos – elektronska knjiga v slovenskem jeziku 
urejanje knjižnične zbirke in prilagoditev za uporabnike z motnjo v senzornem zaznavanju 
elektronska knjižnica 
uvajanje novih tehnologij, računalniške in komunikacijske opreme 

 
10. ZALOŽNIŠTVO IN MARKETINŠKE AKTIVNOSTI 

Knjižnica bo načrtno izgrajevala javno podobo, skrbela za promocijo svoje dejavnosti in celostni 
marketing storitev in dejavnosti. 

Prepoznana bo v celotnem svojem okolju ter uporabnikom in širšemu okolju postala še bolj blizu. 
Informacije bo posredovala ustno, pisno, preko telefona in preko spleta.  
V prihodnjem obdobju bo čim več informacij posredovala preko spleta in nudila strokovno pomoč pri 
računalniškem poizvedovanju in iskanju knjižničnega gradiva v sistemu COBISS ter pri osnovah 
uporabe interneta. 

Cilji                                                                                                                                                         marketing 
sprotno ažurirati spletno stran Knjižnice Domžale 
permanentno izobraževanje zaposlenih in uporabnikov 
skrbeti za promocijo informacijskih storitev 

 
Aktivnosti                                                                                                                                             marketing 
zagotavljanje storitev in dejavnosti, ki bodo upoštevali potrebe različnih skupin uporabnikov 
redno ugotavljanje potreb sedanjih in potencialnih uporabnikov 
odpravljanje fizičnih, jezikovnih in kulturnih ovir, ki ovirajo uporabo knjižnice in njenih storitev 
izboljšanje veščin komuniciranja tistih zaposlenih, ki delajo neposredno z uporabniki in povečanje 
njihove občutljivosti za potrebe uporabnikov 
promocija bo temeljila na poudarjanju vloge knjižnice kot dejavnika odprte in demokratične družbe 
skrb za zunanjo podobo in vedenje zaposlenih (urejenost, komunikativnost, prijaznost) 
organizacija obiskov znanih osebnosti in srečanj s ključnimi zunanjimi osebami 

 
Cilji                                                                                                                                             knjižnična zbirka 
za večjo uporabo knjižnične zbirke in podobo ter vidnost knjižnice v javnosti, bomo načrtno skrbeli 
za predstavljanje širši javnosti  

 
 

Aktivnosti                                                                                                                                 knjižnična zbirka 
izvedba knjižnične in knjižne vzgoje za skupine otrok in odraslih 
predstavljanje zbirke s klasičnimi razstavami, ogledi zbirke in virtualne razstave 
predstavljanje knjižnične zbirke v okviru prireditev v knjižnici 
predstavljanje knjižnične zbirke, dogodkov ter razstav knjižnice v lokalnih medijih 

 
Cilji                                                                                                                                           odnosi z deležniki 
Knjižnica Domžale odnose vzpostavlja z vsemi deležniki v okolju in komunicira z različnimi 
javnostmi 

 
 

   



   
Aktivnosti                                                                                                                               odnosi z deležniki 
skrb za obveščanje lokalnih in ostalih množičnih medijev in javnosti o dogodkih, ki se izvajajo v 
knjižnici 
aktivno sodelovanje s ključnimi knjižničnimi institucijami 
aktivno sodelovanje z ustanovami, društvi in šolami v okolju 
sodelovanje  z različnimi javnostmi 

 
urejanje domače spletne strani 
urejanje profila na družabnih omrežjih 

 
11. KADROVSKI NAČRT 

Na podlagi 36. člena Zakona o knjižničarstvu, 14. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe, Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov delovanja krajevnih knjižnic, Pravilnika o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Domžale (2008), knjižnica oblikuje 
kadrovsko strukturo: 
a) strokovni delavci: 
bibliotekar (VII): 12 
višji knjižničar (VI): 4 
knjižničar (V): 6,5 
b) manipulativni in administrativno-tehnični delavci: 
računovodja  (VII): 1 
strokovni delavec (V): 1 
knjižnični manipulant (IV): 2 
informatik (V): 1 
c) direktor: 1 
SKUPAJ: 28,5 sistemiziranih delovnih mest 

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe je za 56.044 
prebivalcev predvideno: 22,82 strokovnih delavcev, 5,60 upravnih delavcev. Za obratovanje 
bibliobusa do 40 ur tedensko je potreben 1 voznik in 1,5 strokovnega delavca. Skupaj je glede na 
veljavno zakonodajo potrebno: 
a) strokovni delavci: 24,32 
b) manipulativni in administrativno-tehnični delavci: 6,65  
c) direktor: 1 
 
Skupaj veljavna zakonodaja določa 31,97 zaposlenih. 

V knjižnici opravljajo delo skladno s Standardi za splošne knjižnice strokovni knjižnični delavci z 
visoko, višjo in srednjo izobrazbo.  

Po izračunu glede na standard za splošne knjižnice, je za Knjižnico Domžale primerna zaposlitev 28,24 
strokovnih delavcev, 5,65-ih manipulativnih delavcev, dveh strokovnih delavcev za razvoj 
računalniške mreže, komunikacij in programske opreme (informatik) in 3,90 upravnih delavcev; torej 
skupaj 39,80 delavca. 

Cilji                                                                                                                                                  razvoj kadrov 
zaposleni pomenijo kapital, investicijo in naložbo knjižnice, zato bo ustreznemu kadrovanju 
namenjena posebna pozornost; knjižnica bo zagotavljala in skrbela za izobraževanje ter razvoj 
kadrov 

 
 

   



   
Aktivnosti                                                                                                                                       razvoj kadrov 
stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za nove tehnologije in načine dela v digitalni knjižnici in 
spletnem okolju 
načrtno izgrajevanje organizacijske kulture knjižnice (usmerjenost zaposlenih na uporabnike, 
odprtost za spremembe, vzpodbujanje iniciativnosti zaposlenih, integracija in identifikacija ter 
odpravljanje oddelčne odtujenosti 
spremljanje delovne uspešnosti, nagrajevanja in napredovanja za kakovostno in vestno opravljanje 
dela ter sistema motivacije z uporabo motivatorjev 
izboljšanje komunikacije na vseh ravneh ter vzpodbujanje osebnih oziroma neformalnih stikov med 
zaposlenimi 

 
Zaposleni v knjižnici se bodo udeleževali različnih oblik izobraževanja, ki lahko pomagajo pri boljšem 
delu v knjižnici. Letni program izobraževanja sledi začrtani strategiji. Poseben poudarek bo knjižnica 
namenila izobraževanju zaposlenih na področju projektnega dela. IZUM in NUK objavita razpisane 
programe za tekoče leto. Pri načrtovanju izobraževanj v naslednjem letu bodo imeli prednost delavci, 
ki se niso udeleževali izobraževanj v predhodnem letu. 

12. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE 

 

Cilji                                                                                                                              investicije in vzdrževanje 
Knjižnica Domžale si bo v prihodnjem prizadevala za ohranitev oz. izboljšanje pogojev delovanja v 
vseh organizacijskih enotah 

 
Potrebna so redna vzdrževalna dela in investicijsko vzdrževanje. 
Enota v Šentvidu je premajhna, zato je nujna razširitev oz. selitev na novo lokacijo. 
Knjižnica potrebuje skladišče v bližini osrednje knjižnice. 
Na postajališčih potujoče knjižnice je nujna signalizacija oz. označevalne table. 
Po posameznih enotah je potrebno zagotoviti: 
 

Aktivnosti                                                                                                                   investicije in vzdrževanje 
kakovostno vzdrževanje in upravljanje računalniške in komunikacijske infrastrukture za uporabnike 
in zaposlene 
nadomeščanje zastarele IKT opreme 
redno vzdrževanje 
licence za programske in strojne opreme 
redno posodabljanje programske opreme 
redno vzdrževanje prostora in opreme potujoče knjižnice 
ustrezna signalizacija postajališč potujoče knjižnice 
drobni inventar 
prilagoditev opreme knjižnice za vizulno komunikacijo z uporabniki 
AV oprema 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



   
POVZETEK  
 

Cilji                                                                                      sodobno multimedijsko informacijsko središče 
ohranjanje sedanjega nivoja storitev 
pospešeno dopolnjevanje in razvijanje uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije  

 
Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic do leta 2020 izpostavlja štiri strateška področja: 

organizacijo, delovanje in mrežo splošnih knjižnic; 
razvoj obstoječih in ustvarjanje novih storitev; 
pridobivanje ustreznih znanj, ki so potrebna za delovanje v prihodnosti; 
knjižnica kot aktivni dejavnik v okolju – možnosti za sodelovanja, partnerstva in promocijo splošnih 
knjižnic 

 
Knjižnica izhaja iz trajnostne razvojne paradigme. Trajnostni razvoj pomeni dolgoročno načrtovanje, 
ki upošteva dolgoročne učinke posameznih aktivnosti. Zato izbira takšne poti, ki čim manj 
obremenjujejo vire in delujejo dobro na življenje občanov.

   



   
PRILOGA 1 

DEJAVNOSTI RAZVIJANJA BRANJA IN BRALNE KULTURE 

Dejavnosti za otroke in mladino 

PRAVLJIČNI PALČEK 
predšolska bralna značka Knjižnice Domžale, ki jo oblikujejo bibliotekarji mladinskega oddelka in vanj 
vključijo kakovostno gradivo za to starost. V ta projekt se že nekaj let vključujejo skoraj vsi vrtci in 1. 
razredi osnovnih šol iz vseh občin  
PRAVLJIČNI POTEPIN  
oblika približevanja kakovostnega gradiva najmlajšim  uporabnikom knjižnice, saj si v pravem 
otroškem nahrbtniku izposodijo različne knjige po izboru strokovnih delavcev 
RASTEM S KNJIGO  
sodelujemo v nacionalnem projektu za sedmošolce 
BRALNI KLUB  
pripravljamo skupaj z osnovnimi šolami za učence tretjih razredov. Otroci se vsak teden posvečajo v 
šoli branju in knjigam, enkrat mesečno pa jim v knjižnici pripravimo srečanje s pisateljem/ico, 
pesnikom/ico ali ilustratorjem/ko 
ZAPLEŠIMO V PRAVLJICO 
projekt, ki smo ga zasnovali skupaj s Plesno šolo Miki. Namenjen je predšolskim otrokom in otrokom 
prve triade osnovne šole. Otroci najprej poslušajo pravljico, nato pa pravljico pod vodstvom plesnega 
animatorja še zaplešejo in jo tako na novo ustvarijo 
GIBALNA IGRALNICA 
poteka v sodelovanju s Plesno šolo Miki. Namenjena je malčkom od 18. meseca do tretjega leta. 
Malčki se naučijo novih gibov in orientacije v prostoru, knjižnico pa spoznajo kot prostor druženja. 
Staršem po končani igralnici pripravimo knjige v povezavi z vzgojo najmlajših in  knjige, ki jih 
priporočamo otrokom njihove starosti 
DRUŽINSKA LUTKOVNA USTVARJALNICA 
 je namenjena mlajšim otrokom in njihovim staršem. Temelj je vedno pravljica, ki jo animatorki 
uprizorita z lutkami. Sledi ustvarjalnica, kjer otroci skupaj s starši izdelajo lutke, nato pa pravljico tudi 
poustvarijo 
ZLATE HRUŠKE 
 označili smo knjige z nalepko »zlata hruška«, ki so jo prejele najkakovostnejše knjige za otroke in 
mladino po izboru Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL 
RAZSTAVE 
 pripravljamo različne razstave po tematiki, pomembnih dogodkih v svetu književnosti in tako vabimo 
ljudi k izposoji teh knjig 
ČUDEŽNI KOVČEK 
 otrokom skušamo približati knjige na nekoliko drugačen način, skozi igro z lutkami. Pripravili smo tri 
kovčke z lutkami iz treh klasičnih pravljic. V kovčke smo poleg lutk iz omenjenih pravljic dodali še 
istoimenske knjige, DVD, zgoščenko in knjigo za starše. Čudežni kovček vabi tako otroke kot starše, 
da »pobegnejo« v svet pravljic in igre  
ŽELVINO BRALNO POTOVANJE in ŽELVINO POLETNO BRALNO POPOTOVANJE 
 s pomočjo vodenega programa otroke in družine motiviramo za obisk knjižnice, branje in dejavnosti, 
ki jih izvajamo 
BRALNICE POD SLAMNIKOM 
festival mladinske literature, ki ga organiziramo skupaj z založbo Miš in Društvom bralna značka 
Slovenije. Gre za srečanje z ustvarjalci po šolah, srečanje zlatih značkarjev, Besede na potepu – 
bralno rajanje v Češminovem parku, strokovno srečanje za mentorje, srečanje za srednješolce in 
starejše odrasle bralce, razstava ilustracij 
 
Dejavnosti za odrasle  

OKUSIMO BESEDO 
 bralna značka Knjižnice Domžale za odrasle, ki jo oblikujejo bibliotekarji odraslega oddelka in zajema 
leposlovno (romani, eseji in poezija) in strokovno gradivo 
OKUSIMO BESEDE 
 gre za sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Domžale. Skupaj smo pripravili bralno 
značko za njihove člane – v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, španščini in 
ruščini 

   



   
LITERARNA KAVARNA 
literarno-glasbeni večeri, kjer enkrat mesečno gostimo uveljavljene pesnike in pisatelje v prijetnem 
kavarniškem vzdušju 
FILOZOFSKI VEČERI 
sodelujemo z dr. Dušanom Rutarjem, ki s svojim podajanjem na filozofskih večerih promovira in 
približuje strokovno literaturo z različnih področij 
PRAVLJICE ZA ODRASLE 
branje in analiza pravljic odraslim poslušalcem je zelo dobro obiskana oblika naših dejavnosti. Ob 
vsakem srečanju se razvije prijeten pogovor vseh prisotnih 
BRALNI KROG 
zaključena skupina se srečuje in pogovarja o kakovostni slovenski in tuji literaturi 
V SOŽITJU S KNJIGO 
bralna značka za osebe z motnjo v duševnem razvoju 
RASTEM S KNJIGO 
sodelujemo v nacionalnem projektu za prve letnike srednjih šol 
LITERARNE NAGRADE 
v Sloveniji nagrajene knjige označujemo z nalepko na hrbtu knjige, ki opozarja naše uporabnike na 
kakovostno branje po mnenju literarne stroke 
SPLOŠNE RAZSTAVE NA TEMO LITERATURE 
redno spremljamo dogodke s področja literature in pomembne izpostavimo  v obliki male razstave in 
tako na ta način povabimo uporabnike k izposoji določene literature 
TEMATSKE RAZSTAVE 
Organiziramo števlne razstav eknjižnične zbirke. Razstavljamo knjige na različne teme ob različnih 
dogodkih, obdobjih, obletnicah in tako povabimo uporabnike k izposoji izpostavljenega gradiva 
KNJIŽNIČARJI PRIPOROČAMO 
pripravljamo izbor kakovostnega knjižnega gradiva za poletno branje 
S KNJIGO NA BAZEN 
v poletnih mesecih ponujamo manjšo zbirko knjig in revij na domžalskem kopališču vsem, ki 
preživljajo prosti čas ob bazenu 
S KNJIGO V PARK 
povezali smo se z Arboretumom Volčji Potok, kjer smo ustvarili zbirko literature za vse obiskovalce 
njihovega parka 
 

 

   


