FINANČNI NAČRT ZA PRORAČUNSKO LETO 2016
EUR
STROŠEK DELA

Sredstva za plače zaposlenih z vsemi dodatki1

168.298,59

Sredstva za plačo pripravnice (do 7. 6. 2016)

6.725,117

Sredstva za novo zaposlitev (8. 6. 2016 – 31. 12. 2016)

12.100,882

SKUPAJ

187.124,59

STROŠKI ZA IZOBRAŽEVANJE

Posvetovanje Zveze bibliot. društev Slovenije – sekcije za splošne
knjižnice; Cobiss izposoja, medknjižn. izposoja, statistika(Izum,
MB.), redni sestanki območnosti in direktorjev, strokovne srede v
MKL, varstvo pri delu
STROŠKI ZA DEJAVNOSTI, PROJEKTE

Dejavnost

2.500,00

4.000,00

Bralni klub »Knjižni moljček« (predšolska stopnja)
Pravljični potujoči kovček
Kamišibaj
Počitnice pod čudežnim drevesom
Moje počitnice v knjižnici
Srečanja s knjižničarko (1. triada osnovne šole)

Predviden
strošek
EUR
400
300
300
200
200
100

Rastem s knjigo (nacionalni projekt)
Mega kviz
Počitniški paketi (štiri starostne skupine)
Talenti – razstave mladih likovnikov v Knjižnici Črnomelj

/
200
100
100

1

Znesek je na podlagi ocene stroškov dela za leto 2016; izdelano v računovodstvu Breza-plus d.o.o

v

Bralni klub za odrasle
Bralna značka za odrasle
Literarni natečaj Lepota besede
Bralna srečanja in bralna značka v DSO Črnomelj
Drugačne pravljice
Ostale prireditve, literarni večeri, glasbeni večeri, potopisna predavanja,
razstave, srečanja s pisatelji…
Prireditev ob sklopu kulturnega in občinskega praznika, Jurjevanja,
Črnfesta, Martinovanja
Skupaj:

300
200
500
100
200
500
300
4000,00

STROŠEK MATERIALA, BLAGA IN STORITEV
Materialni stroški in stroški storitev
6.000,00
2

Stroški tehničnega varovanja prostorov znaša
Strošek računovodskega servisa3

1410,00
14298,22

KNJIŽNO GRADIVO
Sofinanciranje nakupa Knjižnega gradiva za leto 2016 4

14.000,00

INVESTICIJE
Klimatska naprava – mladinski oddelek
Investicijsko vzdrževanje (popravilo rolet, parketa,
pleskanje…)
Izdaja domoznanskega gradiva Tobolček Martina Malneriča5

1.300,00
1.000,00
2.000,00

SKUPAJ

SREDSTVA SKUPAJ

233.632,81

Klančina za invalide
Konec leta 2009 smo bili s strani MZK-ja pozvani, da poročamo ali ima knjižnica urejen
dostop za invalide. V letu 2010 je bilo s strani knjižnice sproženo vprašanje ureditve
dostopa za invalide do prostorov knjižnice. Knjižnica zadnja leta skuša urediti dostop za
invalide in za starše majhnih otrok, ki v knjižnico dostopajo z otroškimi vozički. V letu
2010 je je bil narejen tudi projektantski predračun za sanacijo zunanjih stopnic in
ureditev klančine za dostop v knjižnico, ki znaša 20.755,88 EUR.

2

Na osnovi izstavljenega računa pošljemo zahtevek za refundacijo.
Na osnovi izstavljenega računa pošljemo zahtevek za refundacijo.
4
Na podlagi Izjave Občine Črnomelj.
5
Bil je rojen 1885 v Črnomlju, umrl pa je 1958 v Dubrovniku. Knjižnica ima namen ponovno izdati njegovo
edino knjižno delo ''Tobolček'', ki ga je omenjeni izdal v samozaložbi, leta 1925. V tem delu je avtor zbral
podatke o delih in avtorjih, ki so v svojih delih pisali o Beli krajini. Gre za dela, ki so bila objavljena do leta
1925.
3

