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POSLOVNO POROČILO 

 

 

PREDSTAVITEV ZAVODA IN OSNOVE DELOVANJA 

 

Podatki o zavodu 

Naziv:      Knjiţnica Črnomelj 

Naslov:    Ulica Otona Ţupančiča 7, 8340 Črnomelj 

Matična številka:   1924559000 

Št. proračunskega uporabnika: 38202 

Šifra dejavnosti:   91,011 

Davčna številka:   86832751 

Številka podračuna:   01217-6000001080 

Telefon:    07/3051364 

Elektronski naslov:   knjiznicacrn@crn.sik.si 

Spletna stran:    http://www.crn.sik.si 

 

Organi knjiţnice 

 

Funkcija:   Direktor 

Ime in priimek:  Andrej Črnič 

Izobrazba:  prof. zgodovine in univ. dipl. bibliotekar 

Imenovanje:  1. 10. 2009 

Mandat:  5 let 

Omejitve:  Zastopa brez omejitev 

 

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in 
strokovnost dela zavoda. Pri vodenju poslov mora ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo 
vestnega gospodarja.  
 

Svet Knjiţnice Črnomelj (od 23. 3. 2009) 

Imenovanje za čas: od 23. 3. 2009 do 3. 2. 2014 

Mandat:  5 let 

Predsednica:  Marija Špringer 

Člani:   Darja Konda, Milena Jontes, Nada Štrucelj, Breda Kočevar 

mailto:knjiznicacrn@crn.sik.si
http://www.crn.sik.si/
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Svet knjiţnice je nadzorni organ, ki nadzoruje delo direktorja in knjiţnice. V letu 2010 se 
sestava sveta zavoda ni spremenila. Svet se redno sestaja in obravnava predvsem letni 
program in poročilo o delu, sprejetje in spremembe internih aktov, sprejetje cenika in 
delovnega časa ter sklepe o uspešnosti direktorja, ter druga vprašanja v skladu z odlokom o 
ustanovitvi zavoda.  
V letu 2010 je sprejel dopolnjen Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Knjiţnici. Pravilnik je 
osnova za politiko kadrovanja in zagotavlja zaposlovanja ustreznih kadrov. Konec leta je svet 
sprejel predlagani Program dela za leto 2011. 
 

 

Velikost zavoda 
 

Knjiţnica Črnomelj kot osrednja splošna knjiţnica opravlja svojo dejavnost na območju 
občine Črnomelj, ki je njen ustanovitelj. Pogodbeno pa opravlja dejavnost tudi v občini 
Semič, kjer ima v upravljanju Krajevno knjiţnico Semič.  
 
Število prebivalcev obeh občin: 18.568 

Število krajevnih knjiţnic: 1 
Stalne zbirke: OŠ Stari trg, OŠ Adlešiči, OŠ Dragatuš 
Premične zbirke: 4 (PZ1, PZ2, PZ3, PZ4) 
Število redno zaposlenih: 9 (2 s polovičnim delovnim časom) 

 

 

Opis razvoja 

 1868 leta v Črnomlju ustanovljena narodna čitalnica. Namenjena je bila 

druţbenemu ţivljenju in branju domačih časnikov, 

 1918 – 1941 delujejo razne društvene splošne knjiţnice pri osrednjih prosvetnih 
organizacijah. V letih 1941 – 1945 so knjiţnice prenehale delovati. Večji del knjiţne 
zaloge je izginil ali propadel, 

 med leti1946 – 1950 vlada prava manija ustanavljanja knjiţnic, rezultat tega pa je bil, 
da so knjiţnice razpolagale z zelo majhnim številom knjiţnega gradiva. 

 1876 ustanovili Okrajno učiteljsko knjiţnico, 

 1948 ustanovljena sindikalna knjiţnica Okrajnega sindikalnega sveta Črnomelj, 

 1961 je bil sprejet prvi Slovenski zakon o knjiţnicah, po katerem morajo biti v 
takratnih 62 občinah ustanovljene matične knjiţnice, ki naj bi bile steber slovenskega 
knjiţničarstva, 

 19. januarja 1962,  ustanovljena Občinska matična knjiţnica, 

 1967 selitev v Dijaški dom,  

 1969 registrirana kot samostojni zavod, ki ga je upravljal s pomočjo upravnika – 
knjiţničarja svet knjiţnice, sestavljen iz zunanjih predstavnikov, 

 1973 selitev na Griček, uradno pa je pričela delovati februarja1974 v okviru 
praznovanja občinskega praznika, 

 1974 zdruţila z Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj (današnjim 
Zavodom za izobraţevanje in kulturo), zaposlili še drugega knjiţničarja, 

 1974 otvoritev krajevne knjiţnice v Semiču, od leta 2000 deluje v prenovljenih 

prostorih, 

 1976 drugo knjiţno izposojevališče na Vinici, 

 1986 selitev knjiţnice v prostore Dijaškega doma 

 1992 tretje knjiţno izposojevališče v Dragatušu, 

 1993 knjiţnica dobila  prvo računalniško opremo, 

 1995 se knjiţnica vključi v računalniško vzajemno bazo COBISS, 

 1997 pričeli z računalniško izposojo gradiva,  
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 1999 prenova in posodobitev knjiţnice, 

 2001 je bil sprejet nov zakon o knjiţničarstvu, ki določa, da knjiţnice postanejo 
samostojni javni zavodi, 

 16. decembra 2003 sprejet Odlok o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda 
Knjiţnica Črnomelj,  

 1. aprila 2004 Knjiţnica Črnomelj prične delovati kot samostojna knjiţnica, 

 2006 prenova dodatnih prostorov, 

 20.11.2007 otvoritev e-knjiţnice v Krajevni knjiţnici Semič, 

 21.11.2007 otvoritev e-knjiţnice v Knjiţnici Črnomelj, 

 1. 9. 2008 pridobitev dodatnih prostorov za Knjiţnico Črnomelj  

 24. 10. 2008 otvoritev novih prostorov Krajevne knjiţnice Semič, 

 3. 11. 2008 začetek dela v novih prostorih Knjiţnice Črnomelj, 

 3. 12. 2008 otvoritev novih dodatnih prostorov. 
 

 

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO 

POROČILA IN DELOVANJA KNJIŢNICE 

 

Posredni uporabniki morajo pripraviti letno poročilo upoštevaje: 
 

- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999),(Ur.l. RS, št. 30/2002-ZJF-C) člen 
21. in 51.  

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 

127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009) drugi oziroma tretji odstavek 
62. člena in 99. člen, 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Ministrstvo za finance Ur l. RS, št. 12-
743/2001, Ur l. RS št. 8-345/2007). 

 

 

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje 

- Zakon o knjiţničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001) 
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991) 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 93/2002) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993)  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Črnomelj (Ur. l. RS št. 6/04 in 75/08), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe (Ur. l. RS, št. 

73/2003) 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjiţnične 

dejavnosti kot javne sluţbe (Ur. l. RS, št. 70/2008) 
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo 

knjiţnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjiţnic (Ur. l. RS, št. 
6/2003) 

- Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)  
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne 

sluţbe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/2002) 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200714&stevilka=600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008109&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200949&stevilka=2428
http://www.ius-software.si/IusWeb/Content.aspx?Type=Document&DocName=Novi%20UL%20Triglav&XSLType=Novi%20UL%20Triglav.xsl&SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001022300|RS-12|1248|743|O|
http://www.ius-software.si/IusWeb/Content.aspx?Type=Document&DocName=Novi%20UL%20Triglav&XSLType=Novi%20UL%20Triglav.xsl&SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001022300|RS-12|1248|743|O|
http://www.ius-software.si/IusWeb/Content.aspx?Type=Document&DocName=Novi%20UL%20Triglav&XSLType=Novi%20UL%20Triglav.xsl&SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007012900|RS-8|751|345|O|
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Naloge splošne  knjiţnice: 
 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiţničnega gradiva, 
- zbiranje, obdelovanje, varovanje ter posredovanje domoznanskega gradiva, 
- zagotavljanje dostopa do knjiţničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
- pridobivanje, urejanje in posredovanje informacij, 
- izdelovanje knjiţničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
- svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi knjiţničnega gradiva ter informacij, 
- pridobivanje in izobraţevanje uporabnikov, 
- informacijsko opismenjevanje, 
- sodelujejo v vseţivljenjskem izobraţevanju, 
- oblikovanje knjiţnične mreţe (krajevne knjiţnice v manjših krajih), 
- organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle ter ljudi s 

posebnimi potrebami, 
- organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane dejavnostjo knjiţnice, 
- spremljanje in uvajanje novosti (od načina dela, do nove opreme…) v knjiţnici, 
- konstantno izobraţevanje strokovnega kadra, 
- sodelovanje z ostalimi knjiţnicami v informacijskem sistemu, 
- merjenje uspešnosti delovanja knjiţnice, priprava poročil in planov dela. 

 
 

Dolgoročni cilji 
 
- Vzpostavitev knjiţnične mreţe in s tem povezana širitev dostopnosti knjiţničnih 

storitev. 
- Ureditev primernih prostorov za knjiţnico. 
- Sodelovanje v vseţivljenjskem izobraţevanju in aktivnem preţivljanju prostega časa. 
- Posodobitev prostorov in nakup ustrezne opreme za osrednjo knjiţnico v Črnomlju. 
- Delo s kadri: permanentno izobraţevanje za posamezne strokovne segmente in 

sklope dela. 
 

 

 

IZPOLNJEVANJE NALOG, KI IZHAJAJO IZ ZAKONSKIH 

DOLOČIL 

 

Zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiţničnega gradiva 

Knjiţnica je pridobivala knjiţnično gradivo (knjiţno in neknjiţno) z nakupom in darovi. Nakup 
je bil glede na pretekla leta manjši, kar ne preseneča, saj je Ministrstvo za kulturo zmanjšalo 
obseg financiranja, občina Črnomelj je zagotovili enak deleţ, občina Semič pa le nekoliko 
višji. Je pa knjiţnica povečala obseg financiranja nabave iz lastnih sredstev (5.632,30 EUR). 
Skorajda vse gradivo je bilo inventarizirano v programskem okolju COBISS, pojavljajo pa se 
teţave pri gradivu, ki ni obdelano v programskem okolju COBISS. Gradivo je bilo ustrezno 
opremljeno in hranjeno v osrednji knjiţnici v Črnomlju, Krajevni knjiţnici v Semiču, stalnih 
zbirkah OŠ Stari trg, OŠ Adlešiči, OŠ Dragatuš ter premičnih zbirkah.  
V prihodnje si ţelimo, da se trend padanja nakupa gradiva ne bi nadaljeval in temu navkljub 
bomo večali udeleţbo lastnih sredstev pri nakupu knjiţničnega gradiva.  
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Zagotavljanje dostopa do knjiţničnega gradiva in elektronskih publikacij 

Vse gradivo, ki ga je knjiţnica v preteklem letu kupila je bilo postavljeno v odprtem pristopu, 
torej na voljo vsem uporabnikom knjiţnice. Člani knjiţnice si gradivo (z izjemo referenčnega 
gradiva) lahko izposojajo na dom. Dostop do elektronskih publikacij omogoča knjiţnica preko 
spletne strani, ki je bila letos, tudi na pobudo sveta zavoda, postavljena na novo. Knjiţnica 
tudi omogoča dostop do nekaterih podatkovnih baz. Za gibalno ovirane osebe v pretekle letu 
ni bil urejen dostop do prostorov v osrednji knjiţnici v Črnomlju in to kljub prizadevanju 
knjiţnice, da bi do tega prišlo. Glede na dogovor z občino Črnomelj smo pričakovali da bomo 
ta problem rešili v tekočem letu, temu navkljub se je izdelala predvidena varianta poteka 
klančine in predviden strošek ureditve klančine. Ker občina ni zagotovila zadostnega 
financiranja projekta do realizacije ni prišlo.  Dostop za gibalno motene osebe je zagotovljen 
v krajevni knjiţnici v Semiču. 

 

Izdelovanje knjiţničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih 

virov 

Podatki o gradivu knjiţnice so v okviru javno dostopnega kataloga COBISS/OPAC dostopni 
preko interneta na osebnih računalnikih tako v osrednji, kot tudi krajevni knjiţnici. Ker gre v 
tem primeru za javno dostopni katalog, so podatki dostopni povsod tam, kjer je omogočen 
dostop do interneta.  
Kar se tiče podatkovnih zbirk knjiţnica, tudi zaradi pomanjkanja kadra, ni izdelovala le teh. Si 
pa ţelimo, da bi v bodoče začeli z izdelovanjem podatkovnih zbirk povezanih z 
domoznanstvom.  
 

Posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev 
 

Knjiţnica je posredovala bibliografske podatke iz gradiva knjiţnice, kot tudi iz baz COBISS-a 
(baza knjiţnice, COBIB, CONOR), v naročenih elektronskih virih ali katerih drugih baz 
podatkov. Na spletni strani je knjiţnica promovirala naslednje baze podatkov: 
EBSCOhost/eIFL.direct; dLIB.si; IUS-info; Uradni list RS; Kamra; Oxford Reference Online 
Premium Collection; Oxford Music Online/Grove Music Online; Oxford Art Online/ Grove Art 
Online; TAX, FIN, LEX. 
Prav tako so strokovni delavci svetovali in pomagali pri izbiri ter uporabi knjiţničnega gradiva 
ter informacij.  
  

Sodelovanje v medknjiţnični izposoji in posredovanje informacij 
 
Knjiţnica Črnomelj je za svoje člane posredovala gradivo iz drugih knjiţnic, ki so vključene v  
sistem medknjiţnične izposoje (MKI) ter posredovala svoje gradivo drugim knjiţnicam.  
V letu 2010 smo dobili 103 zahtevke za medknjiţnično izposojo, v preteklem letu 202. To 
pomeni 36% manj zahtevkov glede na  preteklo leto. Predvsem se je zmanjšalo število 
naročenega gradiva iz drugih knjiţnic.  
 

Medknjiţnična izposoja 2009 2010 indeks 

Število zahtevkov 202 130 64 

Število prejetih gradiv iz drugih 
knjiţnic 

136 66 49 

Število posredovanih knjig v druge 
knjiţnice 

45 37 82 

Knjige 178 37 21 

Članki 3 0 / 

Skupaj realizacija 
medknjiţnične izposoje 

181 103 57 
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Pridobivanje in izobraţevanje uporabnikov ter informacijsko opismenjevanje  
 
Knjiţnica je svojo dejavnost promovirala s tiskanjem letakov, posredovanjem informacij v 
medije (tiskane in elektronske) ter na svoji spletni strani. To je ena od poti do dovih 
uporabnikov.  Prav tako z organiziranimi ogledi knjiţnice predšolskih, osnovnošolskih in 
srednješolskih skupin ter vključenih v formalno izobraţevanje na ZIK-Črnomelj.  
Knjiţnica nima ustreznega prostora in opreme za kvalitetno opravljanje informacijskega 
opismenjevanja. Zaradi tega se trudimo to dejavnost opravljati v okviru moţnega. Z 
nekaterimi osnovnimi šolami izvajamo izobraţevanje iskanja po katalogu COBISS/OPAC v 
računalniških  učilnicah šol za zaključne razrede in prav tako za nekatere skupine vključene v 
formalno izobraţevanje na  ZIK-Črnomelj. V knjiţnici izvajamo tudi projekt "Rastem s knjigo" 
za sedmošolce, ki pridejo na obisk v knjiţnico. V šolskem letu 2010/11 je Javna agencija za 
knjigo, v okviru projekta ''Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010'', razširila projekt 
Rastem s knjigo tudi na prve letnike srednjih šol. V letu 2010 še nismo realizirali obiska 
srednješolcev (v tem primeru se prilagajamo ţeljam šole). Obiske sedmošolcev izkoristimo 
tudi za informacijsko opismenjevanje učencev (prikaz iskanja po katalogu COBISS/OPAC, 
iskanje gradiva po policah, iskanje informacij iz gradiva).   
V letu 2009 smo v Semiču začeli z računalniškim opismenjevanjem odraslih in s to 
dejavnostjo nadaljevali tudi v letu 2010. Ugotavljamo da je interes večji, kot smo pričakovali 
na začetku. Odziv je takšen, da imamo ţe v naprej zasedene termine. 
 
 

Sodelovanje v vseţivljenjskem izobraţevanju 

V letu 2010 smo z nekaterimi predavanji naredili korak k temu, da se bolj dejavno vključimo v 
program vseţivljenjskega izobraţevanja. To so bila predavanja za osebnostno rast. 
Vsekakor  bomo tudi v naprej iskali moţnost za izvedbo takšnih predavanj, ki pa so za 
knjiţnico dodaten strošek. Zavedamo se tudi naše vloge pri nabavi gradiva, ki prinaša 
osnovo za formalno in tudi neformalno izobraţevanje odraslih.  

Po drugi strani pa smo z uvedbo tečajev za pridobitev znanj o uporabi IKT ter na splošno 
računalniških znanj ponudili moţnost širitve priloţnosti za samoizobraţevanje ob uporabi 
IKT. Ta izobraţevanja potekajo v računalniški učilnici Krajevne knjiţnice Semič. Veseli, da so 
termini polno zasedeni. Temu navkljub smo lansko leto računalniško učilnico še dodatno 
opremili z enim računalnikom in prav tako nabavili prenosni računalnik, ki ga sodelavka 

uporablja za projekcijo pri tečajih. 

 

Zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih oblasti, ki so splošno 
dostopna na elektronskih medijih 

Knjiţnica v preteklem letu ni zagotavljala dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti.  

Organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture 

Pri organiziranju dejavnosti namenjenih spodbujanju bralne kulture je knjiţnica v letu 2010 

izvajala naslednje projekte: 

1. Pravljični potujoči kovček, 

2. Bralni klub za predšolske otroke "Knjiţni moljček", 

3. Bralni klub ''Srečanja s knjiţničarko'' 

4. Slovenski knjiţnično-muzejski mega kviz "Znameniti Slovenci in njihove spominske 

hiše", 
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5. Bralni klub za osnovnošolce "Ni nam dolgčas beremo", 

6. Projekt "Rastem s knjigo" namenjen učencem sedmih razredov osnovne šole in prvim 

letnikom srednje šole 

7. Bralni klub za srednješolce "Branje je ţur, Reading is cool", 

8. Bralni klub za odrasle, 

9. Literarni natečaj "Lepota besede" v sodelovanju z JSKD –območna izpostava 
Črnomelj 

10. Drugačne pravljice 

11. Knjiţnica - utrip drugačnosti 

 

1. Pravljični potujoči kovček 

 
 

Bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK je projekt, ki ga izvajamo ţe štiri leta v 
sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami črnomaljske in semiške občine. Namenjen je 
predšolskim otrokom in učencem 1. razreda devetletke. Z njim ţelimo vzpodbujati 
druţinsko branje. Projekt je dobro zaţivel, saj se nam vsako leto pridruţijo nove skupine. 
Letos so se nam pridruţili tudi učenci OŠ Milke Šobar – Nataše. 
V letošnjem šolskem letu smo v knjiţnici  razdelili 23 kovčkov, ki vsebujejo 3 knjige za 
otroke (pesmice, ljudske pravljice) in 1 za starše (priročnik o vzgoji).  V kovčku je tudi   
zvezek za vtise  in letos prvič mehka pralna ljubkovalna igrača.   
Vsaki skupini otrok smo ob obisku predstavili našo knjiţnico in jim zaigrali tudi lutkovno 
pravljico. 
Da kovčke res napolnimo s kvalitetnimi knjigami, dokupimo dodatne izvode. Do konca leta 
bomo razdelili še 12 kovčkov, ki bodo potovali od druţine do druţine skozi vse šolsko leto 
in v juniju 2011 bomo v Kulturnem domu Črnomelj pripravili zaključno prireditev s 
pravljičnim programom,  druţine in sodelujoči mentorji pa bodo prejeli priznanja za 
sodelovanje.     
Vodja projekta: Breda Kočevar   Soizvajalka: Joţica Ţunič                
 
 
                                                                                                  

2. Bralni klub za predšolske otroke "Knjiţni moljček" 

 
 

Projekt deluje v knjiţnici ţe 14 let. Z njim ţelimo motivirati starše in otroke za obisk 
knjiţnice in za branje ţe v najzgodnejših letih. Namenjen je predšolskim otrokom od 3. do 
7. leta.  Deluje v Knjiţnici Črnomelj in v Krajevni knjiţnici Semič. Na naših srečanjih se 
druţimo ob poslušanju pravljic, ki jih bereta, pripovedujeta ali uprizarjata pravljičarki. 
Pravljice nato  podoţivljamo z risanjem, oblikovanjem, z lutkami, s petjem in s plesom.  
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Dobro sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci, ki občasno za naše otroke zaigrajo na 
glasbila,  pripravijo pravljico ali pa predstavo. 
 
Projekt je vezan na šolsko leto. V letu 2010 smo do sedaj  izpeljali  17 pravljičnih dogodkov  
ter skupno zaključno prireditev v mesecu juniju za šolsko leto 2009/2010. Otroci so si v 
Kulturnem centru v Semiču ogledali lutkovno predstavo z naslovom Lizika in Vila Tabletka 
v izvedbi lutkovnega gledališča KU KUC iz Lendave.    
  
V tem šolskem letu je v klub vpisanih 99 otrok. Do konca leta 2010 načrtujemo še 5 
srečanj, za 5 skupin otrok. Ob vpisu je vsak otrok prejel člansko izkaznico, v novembru 
mesecu 2010  smo pripravili tudi priporočilni seznam knjig, narejen na osnovi strokovnega 
priročnika. Vsak četrtek popoldne do konca šolskega leta imajo  otroci priloţnost 
pripovedovati pravljice.  Projekt bomo zaključili aprila 2011 s svečano prireditvijo. 

 
Vodja projekta: Breda Kočevar      Soizvajalka projekta: Joţica Ţunič 
 
 
 

3. Bralni klub SREČANJA S KNJIŢNIČARKO 

 
 
Bralni klub »SREČANJA S KNJIŢNIČARKO« je nov projekt, katerega smo v Knjiţnici 
Črnomelj začeli izvajati v šolskem letu 2010/2011.  
Gre za projekt razvijanja bralne kulture in vključuje otroke od osmega do dvanajstega leta 
starosti. 
S projektom ţelimo spodbuditi interes in motivacijo za branje, prispevati k izboljšanju 
medsebojnih odnosov, omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot 
zabavo in uţitek. 
Na naših srečanjih bomo brali pravljice, prebirali pesmice, ilustrirali pravljične junake, 
prepevali, plesali in se imeli lepo. Pravljice, ki jih bodo brali doma, bodo na naslednjem 
srečanju predstavili vsem zbranim na srečanju. Poleg tega, pa bodo iz pripovedovane 
knjige prebrali tudi odstavek, ki jim je bil najbolj všeč. Za povedano pravljico  bodo dobili 
nalepko. Vsi, ki bodo povedali pet pravljic in zbrali pet nalepk,  bodo dobili priznanje in se  
povzpeli na pravljični vlak, ki jih bo ob zaključku naših srečanj popeljal v čarobni svet 
pravljic na zaključni prireditvi. 
Do konca leta nameravamo izvesti še dve srečanji. 
O projektu smo javnost seznanili preko sredstev javnega obveščanja in na domači spletni 
strani: http://www.crn.sik.si.    
 
Pripravila Joţica Ţunič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crn.sik.si/
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4. Slovenski knjiţnično-muzejski mega kviz  

 

MEGA kviz spodbuja sodobne oblike učenja in poučevanja, ustvarjalnost in inovativnost, 
raziskovanje in branje, virtualne in dejanske obiske kulturnih ustanov ... spodbuja (kulturni) 
turizem. 
Učenci drugega in tretjega triletja osnovne šole ga lahko rešujejo samostojno, v šoli v 
okviru KIZ, šolskih predmetov, interesnih dejavnosti, branja za bralno značko idr.). 
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport osnovnim šolam priporočata 

reševanje kviza v sklopu projekta Rastem s knjigo. 

MEGA kviz v šolskem letu 2009/10 je sledil ciljem obeh koledarskih let: 

 leto 2009 - mednarodno leto kreativnosti in inovativnosti, mednarodno leto 
astronomije in Darwinovo leto; 

 leto 2010 - evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti; svetovna 

prestolnica knjige - Ljubljana 2010 idr. 

Namenjen je: predvsem učencem drugega in tretjega triletja osnovne šole, pa tudi: 
mentorjem reševalcev in njihovim druţinskim članom, prebivalcem v lokalnih skupnostih po 
vsej Sloveniji, ne le v urbanih okoljih, ampak tudi na podeţelju, in tam še posebej 
kmečkemu prebivalstvu, Slovencem izven Slovenije (v zamejstvu, v drugih evropskih 

drţavah in na drugih celinah). 

Cilji: 

 spoznavanje znamenitih Slovencev in njihovih spominskih hiš, 
 spoznavanje kulturne dediščine  
 spodbujanje sodobnih pismenosti,  
 spodbujanje branja (tudi branja za Bralno značko). 

S svojimi vsebinami ţeli prispevati tudi k turistični ponudbi in v mednarodnem prostoru 

prispevati k poznavanju Slovenije in medkulturnemu dialogu. 

V petih sklopih je kviz obravnaval znamenite Slovence in Slovenke ter njihove spominske 

hiše: 

 Oktober: Baron Jurij Vega in Vegova domačija v Zagorici  
 November: Fran Erjavec in razstavi v Ljubljani in Novi Gorici 
 December: Valentin Vodnik in Vodnikova domačija v Ljubljani 
 Januar: Alma Karlin in njeno spletno domovanje  

 Februar: Giuseppe Tartini in Tartinijeva hiša v Piranu 
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V šolskem letu 2009/2010 je v projektu »MEGA kviz« sodelovalo več kot 9.000 reševalcev 
iz vse Slovenije. Tudi Belokranjci smo bili pri reševanju uspešni, saj so se projektu 
priključile OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Stari trg, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ 
Vinica. Pri reševanju so jih spodbujale in motivirale knjiţničarke zaposlene v omenjenih 
šolah. Kviz je tako rešilo okoli 200 učencev, najbolj uspešni pa so bili v OŠ Mirana Jarca, 
saj je sodelovalo kar 140 učencev.  
Maja je bilo ţrebanje v katerem so sodelovali vsi sodelujoči ter izţrebali  23 učencev in 5 
mentoric, ki prejmejo nagrade. Med nagrajenci je bila tokrat tudi naša učenka iz  OŠ 
Komandanta Staneta Dragatuš ter knjiţničarka iz OŠ Mirana Jarca. Reševanje kviza smo 
organizirali tudi v Knjiţnici Črnomelj. Aktivnosti osnovnih šol in knjiţnice so razvidne iz 
tabele. 
 

Sodelujoče osnovne 
šole 

Kratko poročilo 

OŠ Loka, Črnomelj 
 

Na OŠ Loka Črnomelj je pri Mega kvizu sodelovalo 10 učencev. 
Kviz so reševali skupinsko, in sicer na mesečnih srečanjih.  

OŠ Mirana Jarca, 
Črnomelj 

 
 

Na šoli je potekalo reševanje kviza v okviru KIZ-a, sodelovalo pa 
je 140 učencev. Teţave so imeli s pridobitvijo ţiga, tako da je 
končno število sodelujočih v ţrebanju manjše; okoli 40.  
Opomba: točno število ni znano, ker so nekateri reševali preko 
spleta in doma, tako da učiteljica ni imela pregleda nad tem, kdo 
je ţige poslal in kdo ne.  
 

OŠ Stari trg 

 

MEGA kviz so učenci reševali takrat, ko so bili na obisku v 
Knjiţnici Črnomelj.  Sklop o Almi Karlinovi je reševalo 13 
učencev (7.-9. razred). 

OŠ Komandanta 
Staneta Dragatuš 

 
 

Na šoli je 8 učencev reševalo Mega kviz . Kviz so reševali v 
šolski knjiţnici enkrat mesečno - po sklopih. 

 
10. junija 2010 smo v Knjiţnici Črnomelj organizirali zaključek projektov Mega kviz, Moja 
najljubša knjiga in Bralni klub za mlade ter sodelujoče in mentorice nagradili z ogledom 
filma v Kulturnem domu Črnomelj. 

 
Z mesecem novembrom smo pričeli z novim ciklusom mega kviza. Računamo na 
sodelovanje z osnovnimi šolami.   

 

 

5. Bralni klub za osnovnošolce "Ni nam dolgčas beremo" 

 
 

Bralni klub za mlade je projekt, ki je namenjen mladim od sedmega do devetega razreda 
osnovne šole. Vezan je na šolsko leto in ga letos izvajamo drugo leto zapovrstjo. 
Mlade bralce smo povabili k branju kvalitetnega mladinskega leposlovja; leposlovja, ki govori 
o različnih problemih s katerimi se srečujejo mladostniki. 
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S projektom ţelimo vzpodbuditi bralni interes učencev, prispevati k izboljšanju medsebojnih 
odnosov, navajati učence na samostojno in kritično mišljenje ter prispevati k izboljšanju 
učenčeve pozitivne podobe ter tolerantnega odnosa do drugih. 
Cilji so tudi izmenjava mnenj in pogledov na prebrane knjige ter pogovor o njih. Ţelja je 
pribliţati mladim bralcem dobre knjige na način, da bodo vzljubili branje, o prebranem 
razmišljati, trditi, argumentirati, razpravljati…, kvalitetno preţivljati prosti čas. 
 
V letošnjem letu smo organizirali pet srečanj in zaključek. Na naših srečanjih smo se druţili s 
kvalitetnimi knjigami slovenskih mladinskih pisateljev. Tako smo prebirali dela Majde Koren, 
Irene Velikonja, Aksinje Kermauner. Prebrane knjige smo razstavili na vidno mesto na 
mladinskem oddelku naše knjiţnice in jih priporočili za branje tudi drugim obiskovalcem. 
Ob dnevih slovenske knjige smo v našo druţbo povabili Majdo Koren, učiteljico in 
uveljavljeno  otroško in mladinsko ustvarjalko, urednico spletne strani Ţupca in dobitnico 
nagrade Večernica 2006 za knjigo Eva in kozel. S svojo toplino in preprostostjo nam je 
predstavila svoja dela in nam polepšala  popoldne. 
V mesecu juniju smo se z vlakom odpeljali v Novo mesto, kjer smo si ogledali Knjiţnico 
Mirana Jarca. V knjiţnici nas je pričakala prijazna bibliotekarka, ki nam je na zanimiv način 
predstavila knjiţnico in nas popeljala po oddelkih le te.  
Priznanja, ki so jih bralke prejele ob zaključku naših srečanj in obisk Knjiţnice Mirana Jarca v 
Novem mestu , sta bili nagradi  za obiskovanje bralnega kluba. 
Do konca leta nameravamo izvesti še dve srečanji. 
O projektu smo javnost seznanili preko sredstev javnega obveščanja in na domači spletni 
strani: http://www.crn.sik.si.  
 
  Pripravila Joţica Ţunič         

  

                        

6. Projekt "Rastem s knjigo" namenjen učencem sedmih razredov osnovne 
šole 

 
 

Projekt »Rastem s knjigo« – izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu,  je 
projekt, ki ga ţe  četrto leto  izvaja Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Zveza splošnih knjiţnic, Javna agencija za knjigo in Društvo slovenskih pisateljev v 
sodelovanju z vsemi splošnimi knjiţnicami, z vsemi slovenskimi osnovnimi šolami in 
osnovnimi šolami s prilagojenim poukom. 
Projekt je namenjen spodbujanju branja in razvoju bralne kulture različnih ciljnih skupin, s 
poudarkom na spodbujanju branja otrok in mladine.  
Ta projekt je namenjen spodbujanju branja sedmošolcev. Razlog, da je projekt namenjen 
sedmošolcem, so raziskave, ki so pokazale, da v tem starostnem obdobju znatno upade 
bralna dejavnost učencev in njihova bralna motivacija. 

 
Projekt je zasnovan tako, da vsi učenci 7. razreda devetletke v okviru pouka obiščejo 
splošno knjiţnico. 
Vsakemu obisku knjiţnice smo namenili dve šolski uri. V tem času smo jim predstavili 
zgodovino knjiţnice, razporeditev in postavitev knjiţničnega gradiva, sam projekt ter  
pisatelja Dušana Čatra in njegov mladinski roman Pojdi z mano.. Predstavili smo jim tudi 
bazo COBISS/OPAC in jih naučili samostojnega iskanja gradiva tako v bazi kot na polici. 
Ob zaključku naših druţenj je vsak učenec dobil knjigo Pojdi z mano (prispeva Javna 

http://www.crn.sik.si/
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agencija za knjigo), zloţenko o knjiţnici in kazalko. Na kazalko smo natisnili naslove knjig 
iz priporočilnega seznama. 

 
Projekt se prične 8. septembra na Mednarodni dan pismenosti. 

 
Pri projektu so sodelovale vse osnovne šole črnomaljske občine. Knjiţnico Črnomelj je 
obiskalo 173 učencev  (dvanajst oddelkov), od njih je bilo 74 učencev ţe vpisano v 
knjiţnico, ostalim pa smo to še omogočili. 

     O projektu smo javnost seznanili preko sredstev javnega obveščanja in na domači spletni 
strani  http://www.crn.sik.si 

 
Pripravila Joţica Ţunič 

 

 

7. Bralni klub za srednješolce "Branje je ţur, Reading is cool" 

 

 
 

Bralni klub je namenjen srednješolcem, ki kot populacija manj posegajo po knjigi. Projekt je 
vezan na šolsko leto. O dejavnostih obveščamo tudi javnost, kar bomo tudi v prihodnje, 
seveda pa je javnost obveščena tudi o tem, da je projekt sofinanciran s strani občine 
Črnomelj. 
Projekt je zasnovan na način da mladi berejo angleško leposlovje in pri tem dvigujejo 
kvaliteto znanja jezika. Dela, ki jih izberemo segajo na področja, ki so mladim blizu. Po 
vsakem prebranem delu sledi srečanje na katerem poteka komunikacija o delu ter o temi, ki 
se prepleta skozi zgodbo. S tem v projektu posegamo tudi na področje izmenjave mnenj ter 
moţnost primerjave lastnih izkušenj z izkušnjami drugih.  
V projektu, s strani Srednje šole sodeluje tudi mentorica prof. angleškega jezik. Prav tako pri 
projektu sodelujemo tudi z nekaterimi slovenskimi splošnimi knjiţnicami in si izmenjujemo 
knjige v angleškem jeziku, ki jih je podaril British Council leta 2007. Namreč pomanjkanje 
večjega števila izvodov nadomestimo z medsebojno izposojo.  
 
Pripravil Andrej Črnič 
 
 

8. Bralni klub za odrasle 

 
V mesecu aprilu ob dnevih slovenske knjige leta 2004 smo v Knjiţnici Črnomelj ustanovili 
Bralna srečanja za odrasle. Namen teh srečanj je bil širiti bralno kulturo v naši lokalni 
skupnosti.  
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Na prvem srečanju smo ugotovili, da je branje nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva 
k razvoju in izboljšanju jezikovnih zmoţnostih.  
Da bi branje dobilo ustrezno mesto v naših ţivljenjih je najpomembnejše, da berejo odrasli. 
Če bodo uţivaški bralci odrasli, bodo posledično brali tudi otroci, ker bodo ţiveli v okolju 
razvitih bralnih navad in bodo potrebo po branju ponotranjili. 
Od prvih srečanj do danes narašča tudi število članic. Za dela, ki jih beremo se sproti 
dogovarjamo oz. včasih predstavimo na srečanju več različnih del.  
Povezujemo se tudi z drugimi bralnimi klubi iz Slovenije. Tako nas je obiskal bralni klub  iz 
Jesenic;  za drugo leto pa planiramo obisk vrniti. K nam se je ţe napovedal bralni klub iz 
Logatca.  
Obiski bralnih klubov iz drugih krajev niso namenjeni samo branju, temveč tudi spoznavanju 
Bele krajine, saj se po uradnem delu odpravijo na vodeno ekskurzijo po naši prelepi deţelici.  
 
V letu 2010 smo izvedli 8 srečanj, na katerih smo imeli 132 udeleţencev. 
 
 
Seznam prebranih del:  

Gilbert Elizabeth: Za vedno? 
Nicholasa Sparksa:  Dragi John 
Cirila Kosmača: Pomladni dan 
Bogomira Kure: Zgodbe ne moreš iz ţaklja zvrnit  
Janez Kramarič: Na spolzki brvi 
Tadej Golob: Svinjske nogice 
Najlepše ljubezenske pesmi (izbor pesmi) 
 
Pripravila Bernarda Matkovič 

 

 

9. Literarni natečaj "Lepota besede" v sodelovanju z JSKD –območna 
izpostava Črnomelj 

 
V letu 2010 smo praznovali peto obletnico literarnega natečaja Lepote besede.  V 
sodelovanju z JSKD Območna izpostava Črnomelj smo z natečajem k ustvarjanju privabili 
kar 23 še neuveljavljenih odraslih ustvarjalcev iz Bele krajine in prvič letos tudi iz širše 
Dolenjske, ki se ukvarjajo s pisanjem pesmi, in kratke proze.  
 
Maja 2010 smo objavili razpis javnega natečaja Lepota besede v vseh medijih in  ga poslali 
tudi v vse splošne knjiţnice Bele krajine in Dolenjske. Razpis je potekal do začetka 
septembra. Na literarni natečaj se je prijavilo 23 avtorjev, večinoma s poezijo, tudi nekaj  
kratke proze in aforizmov. Literarne prispevke smo dali v strokovni pregled in oceno Davidu 
Bedraču, mentorju literarnih skupin.  
 
27. novembra smo pripravili literarno delavnico in srečanje literatov v Knjiţnici Črnomelj ter 
zaključno prireditev v Cerkvi Sv. Duha, kjer so bili razglašeni 3 najboljši avtorji po izboru 
pesnika Davida Bedrača. V Kulturnem programu je sodelovala glasbena gostja s kitaristom 
in Gledališka skupina ZIK Črnomelj. Ob tej priloţnosti je izšla tudi knjiţica z izbranimi 
prispevki, ki smo jo zaloţili skupaj z  JSKD, Območna izpostava Črnomelj. Pripravili smo tudi 
pogostitev za udeleţence, nastopajoče in obiskovalce prireditve. 
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Ob jubileju smo obiskovalcem prireditve poleg knjiţic podarili tudi spominske svinčnike z 
novim logom, ki smo ga dali oblikovati ob letošnji peti obletnici. 
 
Pripravila Breda Kočevar 

 

Organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in 
odrasle s posebnimi potrebami 

 
10. Projekt ''Drugačne pravljice' 'za mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami 
 
Projekt »Drugačne pravljice« je namenjen mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami 
(osebe z duševnimi ali telesnimi motnjami) oziroma varovancem VDC Črnomelj in Vinica ter 
Bivalne enote Črnomelj. Namen in cilj projekta je promocija knjige in branja, pripovedovanja, 
druţenja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja. To ni klasično branje in 
pripovedovanje pravljice, temveč je igralna ura s knjigo in njenim besedilom.  
Pri projektu smo varovancem predstavili različne vrste knjig pri katerih smo uporabljali tudi 
druga čutila npr. tip (knjige z dodanimi različnimi materiali za otip), sluh (knjige z različnimi 
zvočnimi znaki) in ostale, ki so zanimive tudi za njih (trodimenzionalne), po leksikonih smo 
iskali odgovore na vprašanja, ipd.  
Varovanci so nad našimi srečanji navdušeni, zato je naš plan za naslednje  leto razširiti 
projekt še na OŠ Milke Šober Nataše s prilagojenim programom. Za novoletno darilo smo 
obema enotama podarili paket različnih  knjig za njihovo čitalnico. Projekt podpira in 
sofinancira tudi Občina Črnomelj.  

 
11. Projekt ''Knjiţnica - utrip drugačnosti / Library – beat of variety'' 

V tem projektu smo bili partnerji Knjiţnice Mirana Jarca, ki je bila nosilec projekta. Razpis je 
bil uspešen. Pet strokovnih delavcev (3  KMJ in 2 Knjiţnica Črnomelj) in eden vodstveni 
kader (KMJ) se je udeleţil 14 dnevnega strokovnega usposabljanja v Nacionalni Knjiţnici 
Ankara v Turčiji. Udeleţenci smo se usposabljali na različnih področjih delovanja knjiţnice od 
managementa, marketinga do strokovnega dela, s poudarkom na dejavnostih in storitvah za 
osebe s posebnimi potrebami. Najbolj nas je navdušil snemalni studio s 5 kabinami v katerih 
prostovoljci berejo knjige slepim osebam, ki lahko doma poslušajo ţeleno gradivo. Gradivo, 
ki se bere je različno, odvisno od potrebe uporabnika, od leposlovja do strokovnega gradiva, 
celo matematike. Za slepe uporabljajo tudi tako imenovani »Program Dasy«, s pomočjo 
katerega lahko slepa oseba bere, si označuje pomembne podatke in podobno. Udeleţenke 
pa smo predstavile naše delo v knjiţnici in programe, ki jih izvajamo za skupine s posebnimi 
potrebami. Skupaj z našim veleposlanikom g. Milanom Jazbecem smo se udeleţile sestanka 
pri direktorju Nacionalne knjiţnice Ankara in rezultat je bil, da so v za čas od 21.2. do 28.2. 
2011 rezervirali prireditveni prostor, kjer bodo potekali »Slovenski dnevi kulture v Ankari«, pri 
katerih bomo aktivno sodelovali naprej. Usposabljanje je bilo nadvse uspešno in navezali 
smo pristne stike tako z Nacionalno knjiţnico kot z našim veleposlaništvom v Turčiji.  
 
Pripravila: Irena Muc 
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NAKUP OPREME V LETU 2010 

 
 
Pregled nakupa opreme v letu 2010 

Naziv Kosov Lokacija 
Pohištvo pisarna 
(konferenčna miza, mobilni 
predalnik, predalnik) 

1 Črnomelj 

Omara za registratorje  2 Črnomelj 
Pohištvo skladišče  

(4 regali+drsna vrata ) 
1 Črnomelj 

Pohištvo zbornica  
(Delovna miza, omara, 
omara za fascikle) 

1 Črnomelj 

Digitalni fotoaparat 1 Črnomelj 

Stroj vrtalni 1 Črnomelj 

Barvni tiskalnik 1 Črnomelj 
Računalnik 1 Črnomelj 

Prenosni radio JVC 1 Črnomelj 

Stol medico novinar 6 Črnomelj 

Stol bionic max medico 1 Črnomelj 
Zavese + karnisa  
(pravljična soba) 

1 Črnomelj 

Knjiţni regali za periodiko 1 Semič 

Računalnik 1 Semič 

Prenosni računalnik 1 Semič 
Barvni tiskalnik 1 Semič 

Digitalni fotoaparat 1 Semič 

Aparat za vezavo 1 Semič 

 
 
 
 

KNJIŢNIČNO GRADIVO 
 

Dotok knjiţničnega gradiva 
 

Ugotavljamo, da se trend na področju prirasta knjiţničnega gradiva ni obrnil navzgor. Ţe 
preteklo leto se je nabavilo manj gradiva (leto 2009 4.320 enot), v letu 2010 pa je prirast 
gradiva 4.314 enot.  
 Če primerjamo povprečno ceno enote gradiva v letu 2009 je ta znašala 17,66 EUR, v letu 
2010 18,41 EUR. To pomeni, da je povprečna cena za enoto gradiva višja za 0,75 EUR. Ob 
zniţanju sredstev je tudi to še dodaten razlog za manjšo nabavo gradiva. 
Pri nabavi sodelujemo z več kot 100 dobavitelji knjiţničnega gradiva. Pomembni je poudariti 
da smo letos prejeli okoli 10.000 EUR manj sredstev s strani Ministrstva za kulturo ter vsaj 
delno omilili izpad z lastnimi sredstvi v višini 5.632,30 EUR. 
Skupna zalogo gradiva je konec leta 2010 znašala 85.543 izvodov. Zaradi neurejenega 
arhiva je 14. 100 enot gradiva nedostopnega v škatlah skladišča. To je tako imenovan "mrtvi 
fond". To gradivo smo v letu 2010 začeli odpisovati na osnovi pravilnika o odpisu. 
Odpisanega je bilo 1.033 enot gradiva. Naj omenim, da v preteklosti na tem področju 
strokovnega dela ni bilo vloţenega dovolj truda, vsekakor se bomo tudi v bodoče skušali 



 

 17 

temu segmentu posvetiti z zadostno mero pozornosti, kajti tudi predpisi nam nalagajo, da 
imamo knjiţnično zbirko, ki je aktualna in ne zastarela.  
 
Viri financiranja in višina sredstev za nakup knjiţničnega gradiva 

Vir financiranja EUR / 2009 EUR / 2010 

Občina Črnomelj 28.690,00 28.690,00 

Občina Semič 7.308,00 7.950,00 

Ministrstvo za kulturo 38.760,00 28.210,00 

Lastna sredstva 1.514,06 5.632,30 

Skupaj 76.272,06 70.482,30 

 
 

Prirast knjiţničnega gradiva 
 
Prirast izvodov 2010 
 
I. Knjiţnica Črnomelj 

 nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 2.373 124 19 2.516 

Neknjiţno gradivo 297 99 14 410 

Serijske publikacije 148 3 0 151 

Skupaj 2.818 226 33 3.077 

*zamena, stari fond 

 
 
II. Krajevna knjiţnica Semič 

 nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 875 127 0 1.002 

Neknjiţno gradivo 109 68 0 177 

Serijske publikacije 49 9 0 58 

Skupaj  1.033 204 0 1.237 

 

SKUPAJ I. + II. 3.851 430 33 4.314 

*zamena, stari fond 

 

 

Prirast naslovov 2010: 
 
I. Knjiţnica Črnomelj 

Naslovi nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 2.084 103 19 2.206 

Neknjiţno gradivo 264 55 4 323 

Serijske publikacije 140 4 0 144 

Skupaj 2.488 162 23 2.673 

*zamena, stari fond 

 
II. Krajevna knjiţnica Semič 

Naslovi nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 836 117 0 953 

Neknjiţno gradivo 103 28 0 131 

Serijske publikacije 47 1 0 48 

Skupaj   986 146 0 1.132 

*zamena, stari fond 

 



 

 18 

 
Kazalci prirasta gradiva v  knjiţnici za obdobje 2006 – 2010 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Nakup in dar 5.121 5.800 6.056 5.288 4.314 

 
 
Odpis gradiva  

 Črnomelj Semič Črnomelj Semič 

 2009 2009 2010  2010 

Knjige 147 4 761 0 

Neknjiţno gradivo 53 23 177 11 

Serijske publikacije 65 4 66 18 

Skupaj 265 31 1.004 29 

 

SKUPAJ  296 1.033 

 
Zaloga knjiţničnega gradiva je 31. 12. 2010 znašala 85.543 enot ali 41.807 naslovov.  
Knjiţnična zbirka je obsegala 78.335 enot knjig, 5.521 enot neknjiţnega gradiva in 1.687 

izvodov tiskanih serijskih publikacij. 
V primerjavi z letom 2009 se je temeljna zaloga knjig povečala za 3.538 enot, zaloga 
neknjiţnega gradiva pa za  586 enot. Zaloga serijskih publikacij je večja za 210 izvodov. 

 
Razmerje v prirastu naslovov med:  

-         strokovnim in leposlovnim gradivom je 59% : 41 %  (2.011: 1.560) (standard 60% : 
40%).  

Doseţen odstotek naslovov:  
- za odrasle in mladino je  72% : 28% (2.587 : 984) (standard 70%:30%). 
  

 
Kazalci knjiţnične zaloge gradiva v  knjiţnici za obdobje 2006 – 2010 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Zaloga 64.135 69.887 75.942 81.230 85.543 
  

 
Primerjava med zalogo gradiva in doseganjem standardov 

 Črnomelj Semič 

 standard stanje v % standard stanje v % 

Knjige 58.776 63.202 107 15.128 15.133 100 

Neknjiţno gradivo 5.877 4.458 75 1.512 1.063 70 

Serijske p. naslovi 100 110 110 30 34 113 

 
  

Premične zbirke 
 

Premične zbirke omogočajo, da knjigo pripeljemo čim bliţe k bralcu in tako omogočimo 
prebivalcem v bolj oddaljenih krajih stik z novostmi na knjiţnem trgu. Zbirke menjamo med 
seboj dvakrat letno oziroma po potrebi.  
 

Kraj št. gradiva, 
vključenega v PZ v l. 
2010 

število stalno 
dostopnega gradiva 

SKUPAJ 

enota Vinica 0 (1.291 v črn.  arhivu)     0  0 

OŠ Stari trg 201 687 888 
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OŠ Adlešiči 191 811 1.002 

OŠ Dragatuš 0 380 380 

OŠ Griblje 74 0 74 

*OŠ Štrekljevec 31 0 31 
Skupaj 497 1.878 2.375 

 
Izposoja knjiţničnega gradiva 
 
Kazalci uporabe gradiva v  knjižnici za obdobje 2006 – 2010 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Število transakcij in uporabe 
gradiva v knjižnici 

195.944 198.280 211.436 214.223 192.956 

Število izposoje 97.938 97.343 106.393 112.068 114.433 

 
 

Računalniško vodene transakcije (izposoja, vračanje, podaljšanje) 
 
I. Knjiţnica Črnomelj  

 Strokovne 
knjige 

Leposlovne 
knjige 

Neknjiţno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

Skupaj 

mladi 15.743 34.639 11.950 745 63.077 

odrasli 34.459 45.758 10.820 10.469 101.506 

Skupaj 50.202 80.397 22.770 11.214 164.583 

 
 
II. Krajevna knjiţnica Semič 

 Strokovne 
knjige 

Leposlovne 
knjige 

Neknjiţno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

skupaj 

mladi 3.960 9.049 5.287 171 18.467 

odrasli 1.768 5.075 798 2.265 9.906 

Skupaj 5.728 14.124 6.085 2.436 28.373 

 

SKUPAJ  
I. + II. 

55.930 94.521 28.855 13.650 192.956 

 
Pri delu z uporabniki je bilo opravljenih 192.956 transakcij (izposoja, vračanje, rezervacije, 
podaljšanje, itd.). Vsak izposojevalec je na knjiţne police v povprečju zloţil 19.072 enot 
izposojenega knjiţničnega gradiva (ne beleţimo vračanje gradiva na police, ki je bilo 
uporabljeno v čitalnici).  

 
KAZALCI USPEŠNOSTI 

 
V letu 2010 je knjiţnica realizirala zastavljene cilje, na mnogih področjih celo presegla. 
Tako se je: 

 2009 2010 indeks 

število obiskovalcev 52.770 54.334 102 

število izposojenega 
gradiva (brez 
čitalnice) 

 
112.068 

 
114.433 

 
102 

število prireditev 147 175 119 

število obiskovalcev 
prireditev 

3.942 5.506 140 

temeljna knjiţnična 81.230 85.543 105 
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zaloga 

odprtost 
 

3.010 3.073 102 

 

Pojasnila o doseţenih cilji  
 

V primeru dostopnosti (odprtosti) organizacijskih enot knjiţnice lahko ugotovimo, da je bil 
skupni čas odprtosti osrednje in krajevne knjiţnice daljši. Enoti sta bili za bralce odprti skupaj 
3.073 ur, kar je za 2 %  več kot leta 2009. Gre za to, da je bilo v letu 2010 nekaj prazničnih 
dni izven delovnega tedna. 
Temeljna zaloga se je glede na celoten fond povečala za 5%, kar pomeni 2% niţjo rast glede 
na leto 2009. Seveda je to pogojeno z dejstvom da je bil v letu 2009 odpis gradiva bistveno 
niţji (2009 odpisanih 296, v letu 2010 pa 1.033 enot gradiva).  
Nekoliko se je povečalo število izposojenega gradiva v knjiţnici. Letna izposoja je znašala 
114.433 enot gradiva (v letu 2009 112.680). Lahko bi rekli da po svoje to preseneča, kajti 
število aktivnih članov se je zmanjšalo. Toda podatek o številu aktivnih članov je zelo 
zavajajoč, saj je še vedno nerealen. Navada je, da v primeru, ko prihaja v knjiţnico celotna 
druţina, si vsi druţinski člani izposojajo na eno izkaznico (so tudi pozitivne izjeme).  
Dobra plat zgodbe je, da se izposoja ne manjša, kljub dejstvu da se sredstva za nabavo 
gradiva niţajo in s tem v povezavi tudi število enot nabavljenega gradiva.  
Število prireditev se je tudi v letu 2010 povečalo (175), kar pomeni pribliţno 3,4 na teden. To 
pomeni, da je bilo glede na leto 2009 za 19% več prireditev. S povečanim številom prireditev 
se je povečal tudi obisk teh prireditev, in sicer za 40%. 
Skupno število obiskovalcev knjiţnice v letu 2010 je bilo 54.334. V primerjavi z letom 2009 je 
to za 2% procenta več. 
Z organizacijo prireditev delamo promocijo knjiţnice in dejavnosti spodbujamo uporabo 
knjiţnice, uporabnike navajamo na uporabo informacijskih virov in širimo bralno kulturo.  
V lanskem letu smo pri organizaciji prireditev sodelovali s Kulturnim centrom Semič, z 
društvom KUD HIP HOP, z gledališko skupino ZIK-Črnomelj, z JSKD –območno izpostavo 
Črnomelj, z osnovnimi šolami ter vrtci v obeh občinah, s Srednjo in Glasbeno šolo, z 
Varstveno delovnim centrom, s Kulturno umetniški društvom Joţe Mihelčič iz Semiča ter s 
TIC Semič. 
Pri kadrovskem vprašanju lahko ugotovimo, da je bila konec leta 2009 s strani 
honorarno,zaposlenega hišnika odpovedana podjemna pogodba, z marcem 2010 smo za 
polovični čas zaposlili redno zaposlenega hišnika.  
Ţe konec leta 2009 smo se z OŠ Star Trg dogovarjali o moţnostih odprtja zdruţene šolske 
knjiţnice in izposojevališča Knjiţnice Črnomelj. Na ţalost v letu 2010 do realizacije tega ni 
prišlo.  
Ocenjujemo, da bi za uresničili vseh ciljev, ki smo si jih zadali v letnem načrtu potrebovali 
večjo podporo ustanovitelja. Zagotovo bi lahko v boljših pogojih, tako kadrovskih, kot tudi 
materialnih, v večji meri izpolnjevali naloge, ki nam jih nalaga zakon. Obveznosti 
ustanovitelja, glede na zahteve, ki jih nalaga zakon in podzakonski akti, še vedno niso 
izpolnjene.  
 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 
standarde in merila, kot jih predpisuje pristojno ministrstvo 
 

Ob upoštevanju finančnega plana in predpisov skušamo v knjiţnici s prejetimi sredstvi delati 
racionalno.  Direktor knjiţnice je pri porabi sredstev vezan na načelo "dobrega gospodarja". 
Prav tako  mora poskrbeti, da izdatki ob koncu leta ne presegajo prihodkov.  
Vse to smo upoštevali. Tako pri investicijah in nabavi gradiva, kot tudi pri nabavi 
pisarniškega materiala, kjer smo podpisali enoletno pogodbo z dobaviteljem in si s tem 
zagotovili bolj  ugodne nabavne pogoje. 
Pri učinkovitosti poslovanja skušamo iskati rešitve s katerimi pridobi tako knjiţnica, kot  tudi 
zaposleni. 
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Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila narejena v skladu z Metodologijo za pripravo 
Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in jo hranimo v svoji dokumentaciji. 
 

Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja 
 
Knjiţnica s svojim delovanjem posega tudi na področja, ki niso opredeljena z zakonom. Ţe s 
sodelovanjem z drugimi institucijami in ter društvi vpliva na kulturni, socialni in regionalni 
razvoj. Seveda so ekonomski učinki teţko izmerljivi, toda zavedati se moramo da so ti učinki 
velikokrat vidni šele na dolgi rok. Samo otrok, ki skozi mladost pridobiva vedenje o 
pomembnosti knjiţnice lahko s pridobljenim znanjem, izkušnjami in informacijami postane 
kritičen dejavnik druţbe. Posameznik, ki je sposoben kritično sprejemati in spremljati 
dogajanje v druţbi lahko pripomore k pozitivnemu razvoju druţbe.  
 
 
 

PREGLED DELA V LETU 2010 
 
 
 
Nekateri kazalci uporabe knjiţnice za obdobje 2006 - 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Število prebivalcev 18.625 18.641 18.765 18.476 18.568 

Število aktivnih članov 2.576 2.626 2.680 2.784 2.638 

Število novih članov 377 313 260 372 430 

Nakup in dar 5.121 5.800 6.056 5.288 4.314 

Zaloga 64.135 69.887 75.942 81.230 85.543 

Število obiskov 55.985 49.272 51.900 52.770 54.334 

Število izposoje 97.938 97.343 106.393 112.068 114.433 

Število transakcij 195.944 198.280 211.436 189.669 192.956 

Število prireditev 98 123 115 147 175 

Odprtost 2.482 2.680 2.841 3.010 3.073 

Zaposleni 5,5 6,7 7 7,5 8 

 
 
Primerjava z rezultati iz preteklega leta  

 2009 2010 Indeks  

Število prebivalcev 18.476 18.568 100 

Število aktivnih članov 2.784 2.638 95 

Novi člani 372 430 115 

Prirast gradiva / nakup in dar 5.288 4.314 87 

Nakup gradiva 4.320 3.828 87 

Zaloga knjiţničnega gradiva 81.230 85.543 93 

Število obiskov 52.770 54.334 105 

Število prireditev 147 175 119 

Število obiskovalcev prireditev 3.942 5.506 140 

Število vseh transakcij 189.669 192.956 102 

Število izposoje 112.068 114.433 102 

Odprtost / dostopnost 3.010 3.073 102 

Povprečna cena enote gradiva 17,66 EUR 18,41 104 

Število zaposlenih 7,5 8 106 
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Primerjava rezultatov osrednje Knjiţnice Črnomelj z rezultati iz preteklega leta   

 2009 2010 

Število prebivalcev 14.694 14.728 

Število aktivnih članov 2.352 2.216 

Novi člani 270 351 

Novo gradivo / nakup in dar 3.738 3.077 

Zaloga knjiţničnega gradiva 65.968 69.066 

Število obiskov 41.871 43.115 

Število vseh transakcij 159.734 164.583 

Število prireditev 96 117 

Število obiskovalcev prireditev 3.171 4.999 

Odprtost / dostopnost ur 2.140 2.111 

Zaposleni  6.5 7 

 
 
Primerjava rezultatov Krajevne knjiţnice Semič z rezultati iz preteklega leta   

 2009 2010 

Število prebivalcev 3.782 3.840 

Novi člani 102 79 

Število aktivnih članov 432 422 

Novo gradivo / nakup in dar 1.550 1.033 

Zaloga knjiţničnega gradiva 15.262 16.477 

Število obiskov 10.899 11.219 

Število vseh transakcij 29.935 28.373 

Število prireditev 51 58 

Število obiskovalcev prireditev 771 507 

Odprtost / dostopnost 870 962 

Zaposleni  1 1 

 
 

Članstvo v knjiţnici 
 
Kazalci števila aktivnih članov knjiţnice za obdobje 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Število aktivnih članov 2.576 2.626 2.680 2.784 2.638 

Število novih članov 377 313 260 370 430 

 
 
Struktura aktivnih članov in struktura novih članov v letu 2010 
 
I. Knjiţnica Črnomelj  

 mladi Odrasli 

Struktura predšol. OŠ dijaki skupaj 
mladi 

študenti zaposleni nezaposl. vsi 
skupaj 

Aktivni 
člani 

205 579 326 1.100 259 746 101 2.216 

Vpis ''10 59 73 39 171 31 116 33 351 

 
 
II. Krajevna knjiţnica Semič  

 Mladi Odrasli 

Struktura predšol. OŠ dijaki skupaj 
mladi 

študenti zaposleni nezaposl. vsi 
skupaj 
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Aktivni 
člani 

79 145 34 258 22 118 24 422 

Vpis ''10 16 22 3 41 3 30 5 79 

 
 
SKUPAJ I. + II.  

 Mladi Odrasli 

Struktura predšol. OŠ dijaki skupaj 
mladi 

študenti zaposleni nezaposl. skupaj 
vsi 

Aktivni 
člani 

284 724 360 1.368 281 864 125 2.638 

Vpis ''10 75 95 42 212 34 146 38 430 

 
 
Knjiţnica je v letu 2010 včlanila 430 novih članov, kar je precej več kot v letu 2009  (370). 
Nekoliko več vpisa je pri odraslih, sicer pa se to število spreminja. Aktivnih članov je bilo 
2.638. Tudi v tem primeru je število mladih in odraslih članov skorajda enako. Glede na 
lansko leto se je število aktivnih članov nekoliko zniţalo. Pri tem je zanimivo dejstvo, da se je 
po drugi strani sama izposoja gradiva povečala. To bi lahko ponovno, kot ţe tolikokrat prej, 
pojasnili z dejstvom da si veliko uporabnikov izposoja gradivo na eno člansko izkaznico.  
 
 
 

OBISK 
 
Kazalci obiska v  knjiţnici za obdobje 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Število obiskov 55.985 49.272 51.900 52.770 54.334 

 
 
Obisk v knjiţnici v letu 2010 

 Črnomelj Semič skupaj 

Obisk knjiţnice 38.116 10.712 48.828 

Obisk prireditev 4.999 507 5.506 

Skupaj 43.115 11.219 54.334 

 
 
I. Črnomelj 2010 

 mladi odrasli skupaj 

obisk knjiţnice 17.278 20.838 38.116 

obisk prireditev 2.986 2.013 4.999 

Skupaj 20.264 22.851 43.115 

 
 
II. Semič 2010 

 mladi odrasli skupaj 

obisk knjiţnice 4.813 5.635 10.448 

obisk prireditev 471 300 771 

Skupaj 5.284 5.935 11.219 

 

SKUPAJ I. + II. 25.548 28.786 54.334 
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Računalniško evidentirani obiski 2010 

 mladi odrasli skupaj 

Črnomelj 12.277 17.333 29.610 

Semič 3.717 2.085 5.802 

Skupaj 15.994 19.418 35.412 

 
 
 

Podatki o prireditvah in dejavnostih  
 
 
Kazalci števila prireditev v knjiţnici za obdobje 2006– 2010 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Število prireditev 98 123 115 147 175 

 
 
Knjiţnica Črnomelj - število prireditev in obiskovalcev prireditev 

Vrsta prireditve  Število 
prireditev 

Število obiskovalcev Število skupaj 

mladi odrasli 

Drugačne pravljice (VDC) 11  119 119 

Razstave 12 973 661 1.634 

Rastem s knjigo 11 158 21 179 

Informacijsko izob. 36  14 14 

Knjiţni moljčki  23 568 540 1.108 

Pravljični potujoči kovček 23 988 221 1.209 

Vrtec in šola na obisku 11 270 37 307 

Bralni klub za odrasle 6  94 94 

Bralni klub za mlade 14 66 13 79 

Bralni klub »Srečanja s 
knjiţničarko« 

3 28 3 31 

Bralni klub za 
srednješolce 

4 24 9 33 

Knjiţnično-muzejski mega 
kviz 

2 133 9 142 

Gledališke predstave 1  40 40 

Potopisna predavanja 4 3 175 178 

Strokovna predavanja 4 1 103  104 

Literarni večer 5 6 177 183 

Ustvarjalne delavnice 2 13 12 25 

Drugo 3  27 27 

Skupaj 175 3.231 2.275 5.506 

 
 
Osrednja knjiţnica v Črnomlju - število prireditev in obiskovalcev prireditev 

Vrsta prireditve  Število 
prireditev 

Število obiskovalcev Število skupaj 

mladi odrasli 

Drugačne pravljice (VDC) 11  119 119 

Razstave 12 973 661 1.634 

Rastem s knjigo 11 158 21 179 

Knjiţni moljčki  17 431 406 837 

Pravljični potujoči kovček 23 988 221 1.209 

Vrtec in šola na obisku 7 194 27 221 

Bralni klub za odrasle 6  94 94 
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Bralni klub »Srečanja s 
knjiţničarko« 

3 28 3 31 

Bralni klub za mlade »Ni 
nam dolgčas, beremo!« 

7 47 13 60 

Bralni klub za 
srednješolce 

4 24 9 33 

Knjiţnično-muzejski mega 
kviz 

2 133 9 142 

Gledališke predstave 1  40 40 

Potopisna predavanja 4 3 175 178 

Strokovna predavanja 3 1 68  69 

Literarni večer 4 6 130 136 

Drugo 2  17 17 

Skupaj 117 2.986 2.013 4.999 

 
 

Krajevna knjiţnica Semič - število prireditev in obiskovalcev prireditev 

Vrsta prireditve Število 
prireditev 

Število obiskovalcev Število obiskovalcev 
skupaj mladi odrasli 

Obiski vrtca 4 76 10 86 

Informacijsko 
izobraţevanje 

36  14 14 

Knjiţni moljčki 6 137 134 271 

Delavnice 2 13 12 25 

Obiski osnovnošolcev     

Bralni klub za mlade 7 19  19 

Literarni večer 1  47 47 

Strokovna predavanja 1 35  35 

KKS v OŠ Semič 1  10 10 

Skupaj 58 280 227 507 

 
 

Število prireditev smo v letu 2010 močno povečali. Glede na leto 2009 iz 147 na 175. 
Posvetili smo se različnim vrstam prireditev. V preteklem letu smo poskusili tudi z 
prireditvami za osebnostno rast, ki so bile dobro obiskane.  
Prav tako tudi potopisna predavanja, za katere se je prav tako pokazal velik interes. Med 
prireditve uvrščamo tudi predstavitve pesniških zbirk, knjig, ure pravljic, ustvarjalne delavnice 
v knjiţnici ali ob prireditvi Semiška ohcet ter Pozdrav jeseni. Priloţnostne razstave ob 
pomembnih praznikih. S povečanim številom prireditev smo še dodatno obremenili strokovne 
delavce in lahko poudarimo, da smo zagotovo s tem dosegli zgornjo mejo. Smiselnost 
večanja števila prireditev v prihodnje je pod vprašajem. Zavedamo se, da morajo biti 
prireditve, ki jih organiziramo zastavljene tako, da so za različne starostne skupine in za 
različne okuse. To bo vodilo tudi za naprej.  
Z organizacijo prireditev delamo promocijo knjiţnice in dejavnosti ter spodbujamo uporabo 
knjiţnice.  
Pri organizaciji nekaterih prireditev smo v lanskem letu smo sodelovali z Kulturnim centrom 
Semič, društvom KUD HIP HOP, gledališko skupino ZIK-Črnomelj, JSKD –območno 
izpostavo Črnomelj, Osnovno šolo Loka, z Glasbeno šolo, Kulturno umetniški društvom Joţe 
Mihelčič iz Semiča, TIC Semič. 
 
 
Kazalci odprtosti v knjiţnici za obdobje 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Odprtost 2.482 2.680 2.841 3.010 3.073 
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Knjiţnično mreţo sestavljajo osrednja Knjiţnica Črnomelj, krajevna knjiţnica Semič in 
premične zbirke v OŠ. Osrednja  knjiţnica v Črnomlju za uporabnike izpolnjuje pogoje 
odprtosti glede na Uredbo o osnovnih storitvah knjiţnic (Ur. l. 29/2003), krajevna knjiţnica v 
Semiču pa te pogoje celo presega. 
Enoti sta bili v letu 2010  za uporabnike odprti 3.073 ur, kar je za 2 % več kot leto prej. razlog 
za nekoliko večjo odprtost sloni tudi v tem, da so bili praznični dni nekoliko bolj naravnani na 
nedelovne dni. 
 
 

PROSTORSKA PROBLEMATIKA KNJIŢNICE 
 

Glede na preteklo leto se prostorski pogoji v knjiţnici niso spremenili, kar pomeni, da 
osrednja knjiţnica v Črnomlju še vedno deluje v pogojih, ki glede na Standarde za slovenske 
splošne knjiţnice,  niso ustrezni. Površine, ki so razbite v več manjših prostorov so teţko 
pregledne in postavitev gradiva se prilagaja prostoru in ne obratno, kar povzroča teţave pri 
iskanju gradiva uporabnikom. Kar zadeva arhivsko gradivo se zadeve v osrednji knjiţnici niso 
prav nič spremenile. Opozoriti pa moramo, da smo v krajevni knjiţnici Semič v dogovoru z 
občino Semič in Kulturnim centrom Semič, v katerem je krajevna knjiţnica, sprejeli dogovor o 
ureditvi arhivskega prostora. Ta se nahaja po veliko dvorano kulturnega centra in se je z 
gradbenimi deli pripravil. V letu 2011 predvidevamo še nakup polic potrebnih za postavitev 
arhivskega gradiva. 
V osrednji in krajevni knjiţnici je trenutno 14.100 enot arhivskega gradiva, ki je, vsaj za 
enkrat, v celoti v škatlah. Nekaj tega gradiva, predvsem v osrednji knjiţnici, smo v lanskem 
letu odpisali, kot nam tudi narekujejo predpisi o odpisu ter vzdrţevanju knjiţnične zbirke.  
 

 

 
PROMOCIJA 
 

Spletna stran ter druge poti 
 
Spletna stran Knjiţnice Črnomelj je eno od orodij, katere knjiţnica uporablja za komuniciranje 
z javnostjo. V letu 2010 smo skušali skleniti dogovor o posodobitvi spletne strani knjiţnice s 
prejšnjim izdelovalcem spletnih strani. Kljub večkratnim pozivom le ta ni pokazal zadostnega 
interesa, kar preseneča, kajti pričakovati je bilo, da bo njegov interes povezan s promocijo 
storitev, ki jih dela. Ali drugače povedano. Spletne strani, ki jih izdela mu lahko sluţijo kot 
promocija, česar se ne zaveda v zadostni meri. 
Zaradi tega smo sklenili dogovor z drugim ponudnikom in postavili nove spletne strani, ki jih 
uporabniki lahko pregledujejo od septembra 2010.  
Na spletnih straneh uporabniki dobijo informacije: o osrednji knjiţnici v Črnomlju; o krajevni 
knjiţnici v Semiču; delovnem času obeh enot; o gradivu, ki ga hranimo; o moţnostih 
včlanjenja v knjiţnico; o spletnih portalih do katerih lahko dostopajo uporabniki; o vrstah 
storitev, ki jih ponujamo; o projektih, ki jih izvajamo; o dogodkih, ki so se zgodili ter 
napovednik prireditev dostopen na koledarju prireditev.  
 
Spodaj je izvleček statistike obiskov novih spletnih strani, ki so bile postavljene septembra 
2010. 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200329
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Izvleček statistike iz strani: http://725.gvs.arnes.si/awstats/awstats.pl 

Mesec 
Št. različnih 
obiskovalcev 

Št. obiskov 
Št. obiskanih 

strani 

       sep. 2010 60 89 862 

okt. 2010 115 169        4346 

 nov. 2010 152 238 3438 

dec. 2010 237 322 2597 

SKUPAJ 564 818 11.243 

 
Seveda pa promocije ne delamo samo preko spletnih strani knjiţnice. Dogodke in dejavnost  
promoviramo tudi preko medijev. Pri tem iščemo poti do tiskanih in elektronskim medijev. 
Nekatere uporabnike pa tudi neposredno obveščamo o prireditvah in dogodkih v knjiţnici. 
Promocijski material delimo tudi obiskovalcem knjiţnice pri izposojevalnem pultu.  
Oblika, ki se je tudi posluţujemo so koledarji prireditev ob nekaterih prireditvah v občini 
Črnomelj (Prireditev ob kulturnem in občinskem prazniku; Jurjevanje, Ţupančičevi dnevi) ter 
občini Semič (Semiška ohcet, Praznovanje jeseni). 
Poleg tega so napovedi naših prireditev objavljene tudi na spletnih straneh TIC Črnomelj in 
TIC Semič.  
 
 

KADER 

 
V letu 2010 se je knjiţnica kadrovsko nekoliko okrepila in sicer na področju tehničnega 
kadra. Marca meseca smo s polovičnim delovnim časom zaposlili hišnika. V letu 2010 je 
knjiţnica zaposlovala 6 strokovnih delavcev s polnim delovnim časom, 2 tehnična delavca 
zaposlena s polovičnim delovnim časom (čistilka in hišnik) in vodstvenega delavca.  
 
Do konca leta knjiţnica še vedno ni izpolnjevala merila glede števila zaposlenih, ki jih določa 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003). 

Ta pravilnik določa minimalno število zaposlenih strokovnih delavcev -za Knjiţnico Črnomelj 
8 strokovnih delavcev (sedaj le 6).  
Posledično to pomeni, da knjiţnica ne more opravljati vseh z zakonom določenih nalog. Naj 
ob tem poudarim, da prej omenjeni pravilnik določa minimalni pogoj, standardi za splošne 
knjiţnice postavljajo še višja merila (11 strokovnih delavcev). 
 
 
Število redno zaposlenih delavcev glede na  izobrazbo 

stopnja 
izobrazbe 

strokovni 
delavci 

upravni delavci tehnični delavci skupaj 

III. 0 0 0,5 0,5 

IV. 0 0 0,5 0,5 

V. 2 0 0 2 

VI. 2 0 0 2 

VII: 2 1 0 3 

skupaj 6 1 0,5 7,5 

 
 
 
 
 
 

http://725.gvs.arnes.si/awstats/awstats.pl
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Izobraţevanja zaposlenih v letu 2010 
 

Direktor 
Izobraţevanje                                               Datum Kraj Trajanje  

Poenoteno razumevanje 
kriterijev za ocenjevanje 
po Uredbi o napredovanju 
javnih usluţbencev in 
oblikovanje rešitev za 
izpeljavo ocenjevanja v 
praksi 

2. 3.  Grosuplje - knjiţnica 5 ur 

Klementina Kolarek: 
Predstavitev elektronskih 
virov 

16.04.2010 Knjiţnica Črnomelj 2 uri 

Rastemo skupaj II 16. 6.  Ljubljana NUK 8 ur 
 

Analiza stanja in moţnosti 
ukinitve nadomestil za 
včlanitev v slovenske 
splošne knjiţnice 

17. 6. Grosuplje - knjiţnica 4 ure 

 Ravnateljev dan 2. 7. 2010 Celje 12:30 ur 

Predstavitev osnutka 
Zakona o negospodarskih 
javnih sluţbah 

31. 8. Ljubljana MZK 4 ur 

Moč komunikacije 21. 9. Novo mesto - knjiţnica 8 ur 

11. posvetovanje ZBDS 27., 28. 9. Rogla 2 dni 

 
 

Višja knjiţničarka I. 
Izobraţevanje Datum Kraj Trajanje  

Elektronski viri 16. 4. 2010 Knjiţnica Črnomelj 2 uri 

Moč komunikacije 4. 5. 2010 Novo mesto 8 ur 

 Ravnateljev dan 2. 7. 2010 Celje 12:30 ur 

11. posvetovanje ZBDS 27., 28. 9. 2010 Rogla 2 dni 

 

Višja knjiţničarka II. 
Izobraţevanje Datum Kraj Trajanje  

Srečanje mladinskih 
knjiţničarjev: Razvoj 
jezika v zibelki 
druţinskega branja 

13.01.2010 MKL, Ljubljana 3 ure 

Klementina Kolarek: 
Predstavitev elektronskih 
virov 

16.04.2010 Knjiţnica Črnomelj 2 uri 

Janja Rebolj: Moč 
komunikacije 

11.05.2010 Knjiţnica Mirana Jarca NM 7,5 ur 

 Ravnateljev dan 2. 7. 2010 Celje 12:30 ur 

 
 

Knjiţničarka 
Izobraţevanja Datum  Kraj Trajanje  

Izobraţevanje sodelavcev 
nacionalnega projekta – 

7/4-2010 Ljubljana 4 ure 
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knjige za vsakogar 

Klementina Kolarek: 
Predstavitev elektronskih 
virov 

16.04.2010 Knjiţnica Črnomelj 2 uri 

 Ravnateljev dan 2/ 7/ 2010 Celje 12:30 ur 

Moč komunikacije 
Izgradnja učinkovitih 
odnosov 

21/9-2010 Novo mesto 8 ur 

Knjiţnica po mojem okusu 18/11-2010 Grosuplje 4 ure 

 

Knjiţničarka 
Izobraţevanja Datum  Kraj Trajanje  

Predstavitev kotička za 
dislektike  

7. 4. 2010 Knjiţnica Mirana Jarca 
Novo mesto 

9.00–12.30 ure 

Predstavitev elektronskih 
virov ( Klementina 
Kolarek…) 

16. 4. 2010 Knjiţnica Črnomelj 8.00-10.00 ure 

Moč komunikacije, 
Izgradnja učinkovitih 
odnosov (Janja Rebolj)  

11. 5. 2010 Knjiţnica Mirana Jarca 
Novo mesto 

9.00-16.30 ure 

 Ravnateljev dan 2. 7. 2010 Celje 12:30 ur 

Branje in kvalitetna 
pismenost  -skrb vseh 
nas 

8. 9. 2010 Knjiţnica Otona 
Ţupančiča Ljubljana 

9.30-12.30 ure 

 
 

Bibliotekarka I. 
Izobraţevanja Datum  Kraj Trajanje  

Obdelava strokovnega 
gradiva (tečaj za 
bibliotekarje) 

1.-5. 2. 2010 Ljubljana 40 ur 

Vaje za katalogizacijo 10.2.2010 Ljubljana 8 ur 

Izobraţevanje za začetnike v 
stroki 

1.-5. 3. 2010 Ljubljana 40 ur 

Tečaj za pripravo na 
bibliotekarski izpit 

12.–16. april Ljubljana 40 ur 

Predstavitev in uporaba 
elektronske izdaje tabel  
Univerzalne decimalne 
klasifikacije 

22. april Ljubljana 4 ure 

Bibliotekarski izpit 2. junij 2010 Ljubljana 5 ur 

 Ravnateljev dan 2. 7. 2010 Celje 12:30 ur 

 Strokovni simpozij: 
 »Knjižnice - nosilke kulturne 
identitete.« 

16. -17. 
september 

Karlovec 
2 dni 
 

Moč komunikacije 21. september Novo mesto 6 ur 

Strokovna sreda 13. oktober 
2010 

Ljubljana 4 ur 

 
 

Bibliotekarka II. 
Izobraţevanja Datum  Kraj Trajanje  

Izobraţevanje Pro-Eco  11.1. Ljubljana 5 ur 
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Cmepius – delavnica: kako 
izpolnjujemo  razpisne 
obrazce za mobilnost 

19.1. Ljubljana 5 ur 

Klementina Kolarek: 
Predstavitev elektronskih 
virov 

16.4.2010 Knjiţnica Črnomelj 2 uri 

Moč komunikacije, izgradnja 
učinkovitih odnosov 

4.5. KMJ Novo mesto 6 ur 

Cmepius – mobilnost 
(navodila in napotki za 
izvajanje in poročanje) 

24.5.  Ljubljana 
5 ur 

 Ravnateljev dan 2. 7. 2010 Celje 12:30 ur 

 Strokovni simpozij: 
 »Knjižnice - nosilke kulturne 
identitete.« 
 

16. -17. 
september 

Karlovec 
2 dni 
 

 
 
Hišnik 

Izobraţevanja Datum  Kraj Trajanje  

Varnost pri delu 22. 3. 2010 Črnomelj 3 ure 

 
 
Tudi v letu 2010 smo poskušali zaposlenim omogočiti moţnost izobraţevanja za izboljšanje 
strokovnega dela.  
Največ dni izobraţevanja smo namenili sodelavki, ki je obiskovala priprave za strokovni izpit, 
katerega je opravila v juniju.  
Vsi zaposleni smo se udeleţili izobraţevanja ''Moč komunikacije'' v izvedbi Janje Rebolj, 
katerega je organizirala knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto. Avtorica je za vsakega izdelala 
SDI profil, na osnovi katerega se predvideva odziv posameznika v konfliktnih situacijah. Za 
zaposlene, ki se bolj ukvarjajo z delom na oddelku za mladino, smo predvideli in realizirali 
izobraţevanja za mladino. Po drugi strani pa smo zaposlenim, ki pri svojem delu dajo večji 
poudarek delu z odraslimi, omogočili izobraţevanja, ki se navezujejo na njihovo delo.  
Delavki sta se udeleţili tudi Strokovnega simpozija v Karlovcu z naslovom ''Knjiţnice – 
nosilke kulturne identitete''. Tam sta sodelovali tudi s svojim referatom.  
V aprilu mesecu sta kolegici iz novomeške knjiţnice pripravili predstavitev elektronskih virov, 
ki jih ponujamo uporabnikom preko posredovanja njihove knjiţnice. 
Septembra meseca sta se direktor in še ena strokovna sodelavka udeleţila 11. posvetovanja 
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.  
Direktor se je udeleţil tudi drugih izobraţevanj, ki se nanašajo na njegov delokrog.  
 
 

Izraba delovnega časa 2010 
 
Redno delo 13.474 80,33% 
Sobotno delo 289 1,72% 
Drţavni praznik 368 2,19% 
Sluţbeno potovanje 599 3,57% 
Dopust 1.877 11,20% 
Študijski dopust 64 0,38% 
Bolniški staleţ 88 0,52% 
Nadure 15 0,09% 
Skupaj 16.774 100% 
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ZAKLJUČEK 

 
Razvoj knjiţnice je pogojen s sodelovanjem z občinama Črnomelj in Semič ter s 
sodelovanjem drţave. Postopoma uresničujemo naše cilje postati največji kulturno-
informacijski center v občini, prostor bivanja za svobodno izbiro informacij in knjiţničnega 
gradiva za zadovoljevanje potreb s področja kulture, izobraţevanja, raziskovanja in 
informiranja. Iz leta v leto si zadamo nove naloge, ki so nadgradnja našega dosedanjega 
dela. Velik poudarek dajemo organizaciji oblik dejavnosti, ki spodbujajo oblikovanje in 
nadgrajevanje bralne kulture naših uporabnikov in seveda tudi potencialnih uporabnikov. 
Zavedamo se, da bomo ob izpolnitvi zakonsko predpisanih pogojev lahko ponudili še več. 
Tamu navkljub pričakujemo zadostno podporo občine ustanoviteljice in občine, ki je naš 
pogodbeni partner. Ovire na poti do cilja lahko premagamo ob skupnemu iskanju moţnosti in 
priloţnosti vseh partnerjev (knjiţnice in obeh občin).  
Naš cilj je dokazovanje, da knjiţnica kot javni zavod ni le porabnik javnih sredstev, ampak da 
pomembno prispeva k boljši kakovosti ţivljenja ljudi. 
 
 
 
Pripravila: 

- Andrej Črnič, direktor 

- Breda Kočevar, višja knjiţničarka 
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KNJIŽNICA ČRNOMELJ 

Ulica Otona Župančiča 7 Črnomelj 
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Knjižnica Črnomelj (v nadaljnjem besedilu : knjižnica)  je posredni uporabnik občinskega proračuna in je 

razvrščena med določene uporabnike enotnega kontnega načrta.  Knjižnica je dolžna voditi poslovne knjige 

v skladu z veljavnimi predpisi, ki so temeljni kriterij  za razkritja v izkazih določenih uporabnikov : 

 

 Zakon o računovodstvu (Ur. list RS 23/99 in nadaljnje spremembe), 

 Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99 s spremembami), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. list RS  54/02 in nadaljnje spremembe), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. list RS 115/02 in nadaljnje spremembe), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list 

RS 134/03 in nadaljnje spremembe), 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Ur. list RS 46/03 in nadaljnje spremembe), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev  in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05 in nadaljnje spremembe), 

 Pravilnik o načinu in rokih  usklajevanja terjatev in obveznosti 117/02 in nadaljnje spremembe), 

 Pravilnik o opredeljevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS št. 109/07 in nadaljnje 

spremembe). 

 Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva 

 Slovenski računovodski standardi. 

 

 

Pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov knjižnica uporablja računovodske rešitve, določene v 

Pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov po katerem knjižnica ugotavlja in razčlenjuje prihodke in 

odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in SRS. Ta določba pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in 

odhodkov obračunskega leta upošteva načelo denarnega toka kot tudi načelo nastanka poslovnega dogodka. 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Podatki so izkazani v evrih. 

2. BILANCA STANJA 

 

Bilanca stanja knjižnice na dan 31.12.2010 je izdelana na osnovi knjigovodskih vknjižb v poslovnih knjigah 

knjižnice in so razčlenjena glede na ročnost in vrste sredstev. Sredstva in viri so preverjeni z rednim letnim 

popisom. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev  in obveznosti do virov sredstev po stanju na zadnji 

dan leta 2010.  

 

Iz pregleda bilance stanja  knjižnice na dan 31.12. 2010 je razvidno, da znaša bilančna vsota 91.900  EUR. 

 

V nadaljevanju so pojasnjene glavne bilančne postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev knjižnice po 

stanju 31.12. 2010. V zunaj bilančni evidenci knjižnica ne izkazuje nobenih sredstev . 
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2.1. Sredstva 

 

 

Sredstva  so razvrščena na dolgoročna in kratkoročna sredstva.  

Dolgoročna sredstva so oprema in druga  opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 447.789 EUR in ne 

opredmetena sredstva- licence za računalniške programe v vrednosti 273 EUR. 

V letu 2010 je bilo nabavljenih in aktiviranih za  82.812 EUR opredmetenih osnovnih sredstev. Popravek 

vrednosti opreme zmanjšuje nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 508.658 EUR, 

popravek vrednost ne opredmetenih osnovnih sredstev znaša 173 EUR. V letu 2010 je bilo izločenih iz uporabe 

in knjigovodsko likvidiranih za 351 EUR nabavne vrednosti ukradenega osnovnega sredstva, ki pa je na dan 

odpisa imel neodpisano vrednost 336 EUR. Neodpisana vrednost opredmetenih in drugih osnovnih sredstev 

znaša 21.707 EUR. 

 

 

 

 

 

 

NAZIV 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

1 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-6-

7+8-9) 

 I. Ne opredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna 

sredstva v upravljanju 
448.062 429.873 82.812 336 351 351 78.958 21.707 

A. Dolgoročno odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoţenjske 

pravice 
273 118 0 0 0 0 55 100 

C. Druga  ne opredmetena 
sredstva 

0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 0 0  0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 447.789 429.755 82.812 336 351 351 78.903 21.607 

G. Druga opredmetena 

osnovna sredstva 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 Kratkoročna sredstva v skupnem znesku 70.193 EUR so denarna sredstva  pri bankah in drugih finančnih 

organizacijah knjižnice v znesku 3.468 EUR , denarna sredstva v blagajni v znesku 806 EUR, kratkoročne 

terjatve do kupcev v znesku 3 EUR, dani predujmi v znesku 355 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta  v znesku 65.530 EUR in aktivne časovne razmejitve v znesku  31 EUR.  
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V strukturi aktive predstavljajo dolgoročna sredstva 24 %, kratkoročna sredstva pa 76 %. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ZNESEK 

  

NAZIV SKUPINE KONTOV INDEKS 

  
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto 2/3 

1 2 3 4 

SREDSTVA       

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
21.707 18.189 

119 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 273 273   

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 173 118   

NEPREMIČNINE 0 0   

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0   

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 530.251 447.789   

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

508.644 429.755 
  

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 0 0   

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0   

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0   

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0   

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

70.193 46.823 

150 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 806 546   

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 3.468 10.795   

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 3 0   

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 355 0   

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 65.530 32.395   

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŢBE 0 0   

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0   

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 0 3.056   

NEPLAČANI ODHODKI 0 0   

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31 31   

C) ZALOGE 
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OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0   

ZALOGE MATERIALA 0 0   

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŢE 0 0   

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0   

PROIZVODI 0 0   

OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0   

ZALOGE BLAGA 0 0   

DRUGE ZALOGE 0 0   

I. AKTIVA SKUPAJ 
 

91.900 65.012 
141 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0   

 

 

 

 

 

2.2. Obveznosti do virov sredstev 

 

 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti in lastni viri knjižnice v skupnem znesku  

91.900 EUR. 

 

Kratkoročne obveznosti knjižnice znašajo skupaj  56.600  EUR oziroma 62 % vseh virov sredstev.  Sestavljajo 

jih obveznosti do zaposlenih v znesku 12.901 EUR, obveznosti do dobaviteljev  v državi v znesku 39.982 EUR, 

obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku  343 EUR ter obveznosti za prispevke in davke iz 

in od plač v znesku 3.374 EUR. 

 

Dolgoročne obveznosti in lastni viri  knjižnice znašajo 35.300 EUR oziroma 38 % vseh obveznosti do virov 

sredstev in jih predstavljajo  obveznosti za ne opredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v 

upravljanje  v znesku 21.013 EUR, dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 25 EUR in  presežek  

prihodkov nad  odhodki , ki   znaša 14.262 EUR .  
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto  INDEKS 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 56.600 40.581 
139 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0 0   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 12.901 12.409   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 39.982 25.456   

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 3.374 2.484   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

343 232 
  

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0   

NEPLAČANI PRIHODKI 0 0   

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0   

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 35.300 24.431 
145 

SPLOŠNI SKLAD 0 0   

REZERVNI SKLAD 0 0   

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 25 87   

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0   

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŢENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0   

SKLAD PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

0 0 

  

SKLAD  PREMOŢENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŢBE 

0 0 
  

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0   

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0   

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0   

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0   

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 
21.013 17.029 

  

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŢBE 0 0   

PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 14.262 7.315   

PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0   

I. PASIVA SKUPAJ 91.900 65.012   

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0   

 

 

 

3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

Izkaz ne izkazuje stanja . Knjižnica v letu 2010 ni dajala posojil niti razporejala sredstev za naložbe. 
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4. Izkaz računa financiranja terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

Izkaz ne izkazuje stanja. Knjižnica ni razporejala sredstev za  dajanje posojil. 

 

5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

Zmanjšanje sredstev na računih znaša 7.067 EUR iz naslova razlike prilivov in odlivov sredstev v letu 2010.  

 

 

 

 

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

Pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov knjižnica uporablja računovodske rešitve, določene v 

Pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov po katerem knjižnica ugotavlja in razčlenjuje prihodke in 

odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in SRS. Ta določba pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in 

odhodkov obračunskega leta upošteva načelo denarnega toka kot tudi načelo nastanka poslovnega dogodka. 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Podatki so izkazani v evrih. 

 

6.1.  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA  

 

Izkaz prihodkov  za leto 2010 je sestavljen po načelu denarnih tokov. 

 

 

Prihodki 

 

Iz pregleda izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2010 je razvidno, da so prihodki knjižnice znašali skupaj  

307.195  EUR.  
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Nedavčni prihodki znašajo skupaj 25.296 EUR ali 8 % vseh prihodkov.. Od tega prihodki od prejetih obresti 20 

EUR , prihodki od prodaje 459 EUR, prihodki od opravljanja dejavnosti iz naslova izvajanja javne službe  

20.786 EUR, drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe (davek od dobička, odškodnina od 

zavarovalnice) v znesku 3.986 EUR in prejete donacije iz domačih virov v znesku 45 EUR. 

 

Transferni prihodki  v znesku 281.899  EUR  znašajo 92 % vseh prihodkov. 

Prihodki prejeti iz sredstev državnega proračuna znašajo skupaj 32.959 EUR, od tega za tekočo porabo 3.640 

EUR in za investicije znašajo 29.319 EUR, prejeti prihodki  iz občinskega proračuna pa znašajo skupaj 248.940 

EUR , od tega 218.379 EUR za tekoče poslovanje in 30.561 EUR prihodkov za investicije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odhodki 

 

Celotni odhodki knjižnice za leto 2010  znašajo 314.262 EUR. Celotne odhodke sestavljajo tekoči odhodki za 

poslovanje knjižnice in investicijski odhodki  

 

Tekoči odhodki 

 

Odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim znašajo 165.786 EUR. Od tega plače zaposlenih  146.478 EUR , 

povračila in nadomestila zaposlenim 10.077 EUR, regres za letni dopust 5.536 EUR in sredstva za delovno 

uspešnost 3.695 EUR.  

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo 26.535 EUR .  

 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje službe znašajo skupaj 48.074 EUR . 
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Izdatki za pisarniški material in storitve znašajo 22.763 EUR, izdatki za posebni material in storitve 290 EUR, 

izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 2.863 EUR, prevozni stroški in storitve 477 EUR, 

izdatki za službena potovanja 6.032 EUR, izdatki za tekoče vzdrževanje 5.391 EUR, izdatki za najemnine 176 

EUR in drugi operativni odhodki 10.082 EUR. 

 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znašajo skupaj 126 EUR.  

 

 Investicijski odhodki 

Investicijski odhodki znašajo skupaj 73.741 EUR .  

Investicijski odhodki za nakup drugih osnovnih sredstev (knjižničnega gradiva) znašajo 65.362 EUR in 

investicijski odhodki za nakup opreme 8.379 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 

01.01.2010 do 31.12.2010  

   

    

  
(v eurih, brez 

centov)  

  
ZNESEK 

  

NAZIV KONTA  Indeks 
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I. SKUPAJ PRIHODKI 
307.195 312.819 98 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 
306.736 312.619 98 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
281.899 289.144 97 

a. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 
32.959 38.760 85 

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za tekočo porabo  3.640 0   

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije  29.319 38.760   

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
248.940 250.384 99 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 218.379 206.393   

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 30.561 43.991   

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe 
24.837 23.475 106 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluţbe 20.786 23.320 89 

Prejete obresti 20 155   

Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad 
odhodki 0 0   

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne sluţbe 3.986 0   

Kapitalski prihodki 0 0   

Prejete donacije iz domačih virov 45 0   

Prejete donacije iz tujine 0 0   

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0   

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0   

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0   

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
459 200 229 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 459 200   

Prejete obresti 0 0   

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoţenja 0 0   

Prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend ter preseţkov prihodkov nad 
odhodki 0 0   

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne sluţbe  0 0   

II. SKUPAJ ODHODKI  314.262 308.662 102 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 
314.136 308.662 102 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
165.786 146.818 113 

Plače in dodatki 146.478 129.748   

Regres za letni dopust 5.536 4.704   

Povračila in nadomestila 10.077 10.059   

Sredstva za delovno uspešnost 3.695 1.874   

Sredstva za nadurno delo 0 0   

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0   

Drugi izdatki zaposlenim 0 433   

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
26.535 23.633 112 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.293 11.649   

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 10.647 9.332   

Prispevek za zaposlovanje 90 79   

Prispevek za starševsko varstvo 150 131   

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 2.355 2.442   
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C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe 
48.074 53.598 90 

Pisarniški in splošni material in storitve  22.763 22.337   

Posebni material in storitve 290 208   

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.863 7.362   

Prevozni stroški in storitve 477 18   

Izdatki za sluţbena potovanja 6.032 3.437   

Tekoče vzdrţevanje 5.391 4.116   

Poslovne najemnine in zakupnine  176 345   

Kazni in odškodnine 0 0   

Davek na izplačane plače 0 0   

Drugi operativni odhodki 10.082 15.775   

D. Plačila domačih obresti 0 0   

E. Plačila tujih obresti 0 0   

F. Subvencije 0 0   

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0   

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0   

I. Drugi tekoči domači transferji 0 0   

J. Investicijski odhodki 
73.741 84.613 87 

Nakup zgradb in prostorov 0 0   

Nakup prevoznih sredstev 0 0   

Nakup opreme 8.379 8.089   

Nakup drugih osnovnih sredstev 65.362 76.524   

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije  0   

Investicijsko vzdrţevanje in obnove  0   

Nakup zemljišč in naravnih bogastev  0   

Nakup nematerialnega premoţenja  0   

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inţeniring  0   

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog  0   

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 126 0   

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 0 0   

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 0 0   

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 126 0   

III/1 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
0 4.157  

III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
7.067 0   

 

 

 Izid poslovanja 

 

Knjižnica je poslovanje za leto 2010 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki  iz naslova  denarnih tokov  

v višini  7.067 EUR. 
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6.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOVPO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA 

DOGODKA 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV od 01.01.2010 do 31.12.2010  

  
(v eurih, brez 

centov)  

  
ZNESEK 

  

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
 Indeks 

  
Tekoče 

leto 
Predhodno leto 

2/3 

1 2 3  4 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 262.333 230.031 
114 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 261.775 230.031   

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
0 0 

  

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

0 0 
  

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  558 0   

B) FINANČNI PRIHODKI 16 160 10 

C) DRUGI PRIHODKI 344 0   

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 135 90 
  

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0   

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 135 90   

D) CELOTNI PRIHODKI 262.828 230.281 
114 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 52.635 46.277 
114 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  391 0   

STROŠKI MATERIALA 5.179 3.992   

STROŠKI STORITEV 47.065 42.285   

F) STROŠKI DELA 193.752 172.218 
112 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 150.913 133.064   

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 24.305 21.423   

DRUGI STROŠKI DELA 18.534 17.731   

G) AMORTIZACIJA 2.034 4.262 47 

H) REZERVACIJE  0   

J) OSTALI DRUGI STROŠKI  0   

K) FINANČNI ODHODKI  29 0   

L) DRUGI ODHODKI  0   

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(886+887) 
336 39 

  

N) CELOTNI ODHODKI 248.786 222.796 
112 

O) PRESEŢEK PRIHODKOV 14.042 7.485 188 

P) PRESEŢEK ODHODKOV  0  

Davek od dohodka pravnih oseb 246 170 
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Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

13.796 7.315 
 

Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

  
 

Preseţek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 
467 0 

  

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število) 
8 7 

  

Število mesecev poslovanja 12 12   

 

      

Celotni prihodki znašajo 262.828 EUR, od tega 261.775 EUR prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, 

558 EUR prihodkov od prodaje blaga na trgu, 16 EUR znašajo prihodki od obresti od denarnih sredstev na 

vpogled, 344 EUR drugi prihodki in 135 EUR prevrednotovalni prihodki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celotni odhodki znašajo 248.786 EUR. Od tega predstavljajo stroški materiala 5.179 EUR, stroški storitev 

47.065 EUR, strošek amortizacije 2.034 EUR, stroški dela znašajo 193.752 EUR , finančni odhodki 29 EUR , 

nabavna vrednost prodanega blaga 391 EUR in prevrednotovalni odhodki 336 EUR 
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Zap. Št. Vrsta stroška realizacija 2010 

  Skupaj materialni stroški in odhodki 248.786,41 

konto skupaj stroški porabljenega materiala 5.179,33 

4604 nakup DI in opreme 37,30 

4606 stroški pisarniškega materiala 2.848,81 

4609 drugi stroški materiala 2.293,22 

konto Skupaj stroški storitev 47.065,07 

4610 
stroški storitev v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti 219,27 

4611 
stroški storitev tekočega vzdrţevanja in 
najemnin 3.122,25 

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 1.974,26 

4613 stroški intelektualnih storitev 23.435,56 

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 3.156,66 

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 6.032,23 

4616 
stroški stor. drugih fiz.oseb, ki ne 
opravljajo dej. 1.737,20 

4617 stroški reprezentance 701,48 

4619 stroški drugih storitev 6.686,16 

4620 amortizacija 2.034.23 

konto Skupaj ostali stroški in odhodki 419,93 

466 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga 390,60 

467 Odhodki za obrestii 29,33 

 
469 Prevrednotovalni odhodki 336,38 

464 Strošek dela 193.751,47 

      

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka znaša v letu 2010  13.796 EUR.  

Presežek prihodkov iz prejšnjih let v znesku 467 EUR je namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja. 

 

 

 

7. ZAKLJUČEK 

 

Knjižnica je uspešno zaključila poslovanje poslovnega leta. Pomembno pa je opozoriti na začetek  izvajanja 

Pravilnik o opredeljevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS št. 109/07 in sprememb), ki je 

natančno opredelil pridobitne in nepridobitne dejavnosti in s tem tudi tovrstne  prihodke in odhodke , ki jih je 

potrebno upoštevati za davčne namene.  

 

Revizijo pravilnosti poslovanja v knjižnici izvaja zunanja revizijska služba. V skladu z zakonom je obvezen 

revizijski pregled vsaka tri leta. Revizijski pregled je bil opravljen v letu 2008. V letu 2009 in 2010 revizija 

poslovanja ni bila opravljena. 
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