
  

 

 
 

 

FINANČNI NAČRT 

ZA PRORAČUNSKO LETO 2014 
 
 

 

 

 

 

I. Predviden strošek za plače in investicijsko vzdrževanje: 

 
PRAVNE PODLAGE 

Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001 –v nadaljevanju zakon) v 36. členu postavlja pogoje 

za izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe. Med drugim določa: 

''Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:  

… 

– ustrezen prostor in opremo''. 

Minister, pristojen za kulturo, sprejme, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo 
in znanost, pravilnik, s katerim podrobneje določi pogoje iz prejšnjega odstavka za 
posamezne vrste knjižnic.  

V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (v nadaljevanju odlok) je 
v 26. členu zapisano da ''sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe zavoda…, ki 
jih zagotavlja ustanovitelj iz proračuna, pokrivajo stroške za plače, materialne 
stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje 
prostorov in opreme''.  

 

 

1. Ureditev sanitarij za zaposlene 

 

Knjižnica Črnomelj se je v sedanje prostore preselila 1986 leta. Takrat so bile urejene tudi 

sanitarije. Po tolikih letih so stvari dotrajale. Odstopajo ploščice, potrebno bi bilo 

zamenjati vodovodno instalacijo, odtočno instalacijo, montirati bojler za ogrevanje 

sanitarne vode… 

Iz priloženih fotografij v prilogi je viden le delček stanja. 

 

Predviden strošek: 6.399,18€ 



2. Klančina za invalide 

Knjižnica zadnja 4 leta skuša urediti dostop za invalide in prav tako za starše majhnih 

otrok, ki v knjižnico dostopajo z otroškimi vozički. Pri tem morajo 2X skozi višinsko 

oviro (stopnice).  

Pričakujemo, da v letu 2014 ne ostane samo pri obljubah, pač pa da se občina, ki je 

ustanovitelj knjižnice, dejavno vključi v reševanje problematike in k temu pritegne 

tudi Dijaški dom. Pri tem je knjižnica pripravljena tudi na rešitve, ki bi vsaj za silo 

spremenile zadeve na bolje. Ključno je, da se omenjenim skupinam omogoči nemoten 

dostop do knjižnice, kar zahteva tudi zakonodaja. 

 

 

 

 SKUPAJ ZA INVESTICIJE: 6.399,18€ 
 

 

 

II. KADER 
 

PRAVNE PODLAGE 

a) Zakon v 36. členu postavlja pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe. 

Med drugim določa: 

''Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:  

… 

– ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev''. 

Minister, pristojen za kulturo, sprejme, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo 
in znanost, pravilnik, s katerim podrobneje določi pogoje iz prejšnjega odstavka za 
posamezne vrste knjižnic.  

 

b) V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (v nadaljevanju odlok) 
je v 26. členu zapisano da ''sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe zavoda…, 
ki jih zagotavlja ustanovitelj iz proračuna, pokrivajo stroške za plače''… 

 

c) Pravilnik o pogojih za izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (73/2003 in 
70/2008 –v nadaljevanju Pravilnik o pogojih…) v 3. in 4. alineji 14. člena opredeljuje 
predpisano število zaposlenih. 

 

To število se preračuna glede na število prebivalcev (2. člena zakona) ter glede na število 

nalog, ki jih morajo splošne knjižnice še dodatno opravljati (16. člen zakona).  

Glede na 2. člen zakona bi morala Knjižnica Črnomelj imeti 6 strokovnih delavcev ter glede 

na 16. člen zakona še 2 strokovna delavca, torej skupno 8 strokovnih delavcev.  

Kot je zapisano v Pravilniku o pogojih… (1. člen) morajo knjižnice te pogoje trajno 

izpolnjevati. 



Trenutno knjižnica zaposluje 6 strokovnih delavcev, kar ne zadostuje za opravljanje nalog, 

ki jih določa zakon.  

Tukaj je potrebno izpostaviti da knjižnica v celoti ne opravlja nalog, ki jih nalaga 16. člen 

zakona. Predvsem obseg nalog 1., 2. ter 3. alineje prej omenjenega člena se ne izvaja na 

predpisanem nivoju. 

Predviden strošek zaposlenih v knjižnici 162.014,18 € 
 

Meseca oktobra smo v knjižnico prejeli Prošnjo za opravljanje pripravništva. V primeru 

odobritve s strani ustanovitelja bi bil predviden strošek za plače zaposlenih višji. 

Predviden strošek pripravnice 21.025€ 
 

Predviden skupen strošek za plače in prispevke 

zaposlene: 183.039€ 
 

 

III. Predviden strošek za nabavo knjižničnega gradiva za 

proračunsko leto 2014: 
Občina Črnomelj vsako leto zagotavlja delež sredstev za nabavo knjižničnega gradiva, 

kar je predpisano v 26. členu odloka o ustanovitvi...   

Po Pravilniku za izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe, bi bilo potrebno s 

strani občine zagotoviti 32.700€ sredstev za doseganje minimalnih pogojev.  

V letu 2013 je Občina Črnomelj zagotovila 16.735,85EUR za nabavo gradiva. To 

pomeni, dobro polovico potrebnega.  

Največji padec pri financiranju nabave gradiva se je zgodil v letu 2012, ko je občina 

znižala sredstva iz 28.690 na 16.735,85 EUR (znižano za 42%).  

To pomeni, da knjižnica ne uspe pokriti potreb po zadostnem številu gradiva glede na 

število različnih naslovov, kot tudi zadostnega števila izvodov posameznega naslova.  

 

 

Predviden znesek 32.700 € 
 

 

 

IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI (širjenje bralne kulture, 

domoznanstvo, prireditve…) 
 

1. Širjenje bralne kulture 

 

 

Zakon v 16. členu opredeljuje, da ''Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena 

tega zakona tudi:  

… 

– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture,  

– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 
potrebami, … 



V knjižnici bomo v naslednjem koledarskem letu z namenom širjenja bralne kulture 

izvajali naslednje dejavnosti: 

  

a) Bralni klub »Knjižni moljček« (predšolska stopnja)  

b) Pravljični potujoči kovček   

c) Srečanja s knjižničarko (1. triada osnovne šole) 

d) Bralni klub Ni nam dolgčas, beremo (3. triada osnovne šole) 

e) Rastem s knjigo (7. razred osnovne ter 1. letnik srednje šole) 

f) Bralni klub Branje je žur… 

g) Bralni klub za odrasle  

h) Literarni natečaj Lepota besede  

 

Prav tako bomo knjižnici tudi v naslednjem koledarskem letu z namenom širjenja 

bralne kulture organizirali dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami. 

 

a) Drugačne pravljice (uporabniki s posebnimi potrebami) 

 

 

Predviden znesek 1.500 € 
 

 

2. Prireditve za promocijo knjižnice in njenega gradiva 

Knjižnica Črnomelj je glede na Zakon o knjižničarstvu dolžna izvajati tudi prireditve   

- 16. člen, 6. alineja: 

''Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:  
… 
– organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo'', 

… 

Uredba o osnovnih storitvah (Ul. l. 29/03) knjižnice zavezuje, da morajo biti 
prireditve brezplačne. S tem so knjižnice postavljene v neenak položaj glede 
na ostale kulturne zavode (muzeji, gledališča, galerije…), ki lahko prireditve 
zaračunavajo.  

Predviden znesek 1.200 € 
 

 

SKUPEN ZNESEK  2.700€ 
 

 

 

 

V. IZOBRAŽEVANJA 
 

Glede na Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v RS (člena 42. in 44.) imajo 

delavci pravico in dolžnost izobraževanja za potrebe zavoda. 

Tukaj so upoštevana redna strokovna izobraževanja ter izobraževanje za potrebe 

varstva pri delu. 



Tudi v naslednjem letu želimo nadgrajevati znanje strokovnih delavk, ne samo na 

področju uporabe sistema COBISS, pač pa tudi na drugih področjih (delo z 

uporabniki ipd.).  

 

 

 

SKUPEN ZNESEK 600 € 
 

 

 

VI. STROŠEK MATERIALA, BLAGA IN STORITEV  
 

 

 

1. Strošek materiala, blaga in storitev zagotovljen po dvanajstinah 

 

Predviden znesek 6.000 € 

 

 

2. Stroški tehničnega varovanja prostorov
1
 

 

 

3. Strošek računovodskega servisa
2
 

 

 

 

SKUPEN ZNESEK 6.000 € 
 

 

  

SKUPAJ VSE POSTAVKE: 231.438,18€ 
 

 

 

Pripravil: 

Andrej Črnič, direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na osnovi izstavljenega računa pošljemo zahtevek za refundacijo.  

2
 Na osnovi izstavljenega računa pošljemo zahtevek za refundacijo. 



PRILGE: 

 

1. Fotografije poškodb pri sanitarijah 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Prošnja za pripravništvo (Simona Butala) 


