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PREDSTAVITEV ZAVODA IN OSNOVE DELOVANJA 

 

Podatki o zavodu 

Naziv:      Knjižnica Črnomelj 

Naslov:    Ulica Otona Župančiča 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 knjižnice 

 

Funkcija:   Direktor 

Ime in priimek:  Andrej Črnič 

Izobrazba:  prof. zgodovine in univ. dipl. bibliotekar 

Nastavljen:  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 Knjižnice Črnomelj 

Imenovanje za čas: od 4. 2. 2009 do 3. 2. 2014 

Mandat:  5 let 

Predsednica:  Marija Špringer 

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

Svet knjižnice je nadzorni organ, ki nadzoruje delo direktorja in knjižnice. V letu 2013 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.  

mailto:knjiznicacrn@crn.sik.si
http://www.crn.sik.si/
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V letu 2013 je sprejel poročilo za koledarsko leto 2012 v predloženi obliki ter podal soglasje k 
predlogu odpisanih osnovnih sredstev. Prav tako je dal soglasje k podaljšanemu 
obratovalnemu času knjižnice v Črnomlju. Konec leta je svet sprejel predlagani Program dela 
za leto 2014, predlagan cenik ter obratovalni čas knjižnice za leto 2014. 
 
 

Velikost zavoda 
 

Knjižnica Črnomelj, kot osrednja splošna knjižnica, opravlja svojo dejavnost na območju 
občine Črnomelj, ki je njen ustanovitelj. Pogodbeno pa opravlja dejavnost tudi v občini 
Semič, kjer ima v upravljanju Krajevno knjižnico Semič.  
 
Število prebivalcev obeh občin: 18.487 (Črnomelj: 14.659 ; Semič: 3.828) 
Število krajevnih knjižnic: 2 
Stalne zbirke: OŠ Stari trg, OŠ Adlešiči, OŠ Dragatuš 
Število redno zaposlenih: 9 (2 s polovičnim delovnim časom) 

 

Opis razvoja 

 1868 leta v Črnomlju ustanovljena narodna čitalnica. Namenjena je bila 
družbenemu življenju in branju domačih časopisov, 

 1876 ustanovili Okrajno učiteljsko knjižnico, 

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

 med leti1946 – 1950 vlada prava manija ustanavljanja knjižnic, rezultat tega pa je bil, 
da so knjižnice razpolagale z zelo majhnim številom knjižnega gradiva. 

 1949 ustanovljena sindikalna knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta Črnomelj, 

 1961 je bil sprejet prvi Slovenski Zakon o knjižničarstvu, po katerem morajo biti v 
takratnih 62 občinah ustanovljene matične knjižnice, ki naj bi bile steber slovenskega 
knjižničarstva, 

 19. januarja 1962,  ustanovljena Občinska matična knjižnica, 

 1967 selitev v Dijaški dom,  

 1969 knjižnica registrirana kot samostojen zavod, ki ga je upravljal s pomočjo 
upravnika – knjižničarja, svet knjižnice, sestavljen iz zunanjih predstavnikov, 

 1973 selitev na Griček, uradno pa je pričela delovati februarja 1974 v okviru 
praznovanja občinskega praznika, 

 1974 se je združila z Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj (današnjim 
Zavodom za izobraževanje in kulturo), zaposlili so še drugega knjižničarja, 

 1974 otvoritev krajevne knjižnice v Semiču, od leta 2008 deluje v prostorih KC Semič, 

 1976 drugo knjižno izposojevališče na Vinici, 

 1986 selitev knjižnice v prostore Dijaškega doma 

 1986 tretje knjižno izposojevališče v Adlešičih, 

 1990 četrto izposojevališče v Starem Trgu, 

 1992 peto knjižnično izposojevališče v Dragatušu 

 1993 knjižnica dobila  prvo računalniško opremo, 

 1995 se knjižnica vključi v računalniško vzajemno bazo COBISS, 

 1997 pričeli z računalniško izposojo gradiva,  

 1999 prenova in posodobitev knjižnice, 

 2001 je bil sprejet nov Zakon o knjižničarstvu, ki določa, da knjižnice postanejo 
samostojni javni zavodi na območjih z več kot 10.000 prebivalci, 

 16. decembra 2003 sprejet Odlok o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda 
Knjižnica Črnomelj,  
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 1. aprila 2004 Knjižnica Črnomelj prične delovati kot samostojna knjižnica, 

 2006 prenova dodatnih prostorov, 

 20.11.2007 otvoritev e-knjižnice v Krajevni knjižnici Semič, 

 21.11.2007 otvoritev e-knjižnice v Knjižnici Črnomelj, 

 1. 9. 2008 pridobitev dodatnih prostorov za Knjižnico Črnomelj  

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

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

 3. 12. 2008 otvoritev novih dodatnih prostorov. 

 19. 1. 2012 praznovanje 50-let Knjižnice Črnomelj. 

 2012 Septembra zamenjava starih, dotrajanih polic z 1000m novih polic. 
 

 

 

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO 

POROČILA IN DELOVANJA KNJIŽNICE 

 

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 državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih 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 knjižničarstvu (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 Knjižnica Črnomelj (Ur. l. RS št. 6/04 in 75/08), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 

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

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

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

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

službe 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  knjižnice: 
 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 
- zbiranje, obdelovanje, varovanje ter posredovanje domoznanskega gradiva, 
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
- pridobivanje, urejanje in posredovanje informacij, 
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
- svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi knjižničnega gradiva ter informacij, 
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 
- informacijsko opismenjevanje, 
- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 
- oblikovanje knjižnične mreže (krajevne knjižnice v manjših krajih), 
- organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle ter ljudi s 

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

 
 

Dolgoročni cilji 
 
- Vzpostavitev knjižnične mreže in s tem povezana širitev dostopnosti knjižničnih 

storitev. 
- Ureditev primernih prostorov za knjižnico. 
- Sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju in aktivnem preživljanju prostega časa. 
- Posodobitev prostorov in vzdrževanje ustreznega nivoja opreme. 
- Delo s kadri: permanentno izobraževanje za posamezne strokovne segmente in 

sklope dela. 
 

 

 

IZPOLNJEVANJE NALOG, KI IZHAJAJO IZ ZAKONSKIH 

DOLOČIL 

 

KNJIŽNIČNO GRADIVO 
 
 

Zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva 

 
Viri financiranja in višina sredstev za nakup knjižničnega gradiva 

Vir financiranja EUR / 2010 EUR / 2011 EUR / 2012 EUR / 2013 

Občina Črnomelj 28.690,00 28.690,00 16.735,85 16.735,85 

Občina Semič 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 

Ministrstvo za kulturo 28.210,00 28.043 20.894 20.987 

Lastna sredstva 5.632,30 3.951,71 4.075,99 9.101,09 

Skupaj 70.482,30 68.634,71 49.655,84 54.773,94 
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V letu 2013 so sredstva financerjev: občine Črnomelj, občine Semič in Ministrstva za kulturo 
ostala na enakem nivoju kot leto poprej. Smo pa v letu 2013 močno povečali znesek lastnih 
sredstev, ki jih namenimo za nabavo knjižničnega gradiva. Glede na leto poprej je ta 
skorajda enkrat večji. 
Tudi v letu 2014 nameravamo v enaki višini financirati nabavo gradiva iz lastnih sredstev. 
 
 

Prirast knjižničnega gradiva 
 
Prirast izvodov 2013 
 
I. Knjižnica Črnomelj 

 nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 2.060 276 9 2.345 

Neknjižno gradivo 194 49 0 243 

Serijske publikacije 118 2 0 120 

Skupaj 2.372 327 9 2.708 

*zamena, stari fond 

 
 
II. Krajevna knjižnica Semič 

 nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 756 156 2 914 

Neknjižno gradivo 70 22 0 92 

Serijske publikacije 39 1 0 40 

Skupaj  865 179 2 1.046 

 

SKUPAJ I. + II. 3.237 506 2 3.754 

BIBLOS 520   4.274 

*zamena, stari fond 

V letu 2013 smo nakupili preko BIBLOS-a nakupili še 520 enot e-knjig. Posebej so vštete v to 
tabelo, ker niso inventarizirane. 
 

 

Prirast naslovov 2013: 
 
I. Knjižnica Črnomelj 

Naslovi nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 1.918 218 9 2.145 

Neknjižno gradivo 180 44 0 224 

Serijske publikacije 116 2 0 118 

Skupaj 2.214 264 9 2.487 

*zamena, stari fond 

 
 
II. Krajevna knjižnica Semič 

Naslovi nakup dar drugo* skupaj 

Knjige 730 127 2 859 

Neknjižno gradivo 69 21 0 90 

Serijske publikacije 39 1 0 40 

Skupaj   838 149 2 989 

Naslovi se ne seštevajo! 

V letu 2013 smo nakupili preko BIBLOS-a nakupili 520 naslovov e-knjig.  
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Odpis gradiva: primerjava 2012/2013 

 Črnomelj Semič Črnomelj Semič 

 2012 2012 2013 2013 
Knjige 3.906 369 1.634 85 

Neknjižno gradivo 742 4 35 15 

Serijske publikacije 476 27 64 26 

Skupaj 5.124 400 1.733 126 

 

SKUPAJ I. + II. 5.524 1.859 

 
 
 
Kazalci prirasta gradiva v  knjižnici za obdobje 2009 – 2013 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 

Nakup in dar 5.288 4.314 4.631 3.338 3.754 

 
 
 
Kazalci knjižnične zaloge gradiva v  knjižnici za obdobje 2009 – 2013 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 

Zaloga 81.230 85.543 90.173 76.378* 78.689 * 
*Zadnji dve leti upoštevamo tudi odpis gradiva, ne pa število evidentiranih zapisov. 

 
 
 
 Primerjava med zalogo gradiva in doseganjem standardov 
 

  Črnomelj Semič 

  standard stanje v % standard stanje v % 

Knjige 58.776  57.318 97 15.128 15.450 102  

Neknjižno gradivo 5.877 3.950  67 1.512 1.310  86 

Serijske p.  / 525  / / 136 /  

SKUPAJ   61.793     16.896   
*Podatki so pridobljeni iz COBISS3. Odšteto je odpisano gradivo in vpisano gradivo (časopisi za leto 2014). 

 

Zaloga knjižničnega gradiva je 31. 12. 2013 znašala 78.689 enot knjižničnega gradiva.  
Knjižnična zbirka je obsegala 72.768 enot knjig in 5.260 enot neknjižnega gradiva. Poleg 
tega je imela knjižnica tudi 661 izvodov tiskanih serijskih publikacij. 
V primerjavi z letom 2013 se je temeljna zaloga knjižničnega gradiva povečala za 2.144 enot. 
V letu 2013 je knjižnica nakupila za 3.237 enot gradiva, kar je v primerjavi z letom poprej za 
dobri 200 izvodov več. Razlog za to tiči v večjem financiranju nabave gradiva iz lastnih 
sredstev. V letu 2013 se je povprečna cena gradiva zvišala na 16,92 EUR za izvod. V letu 
2013 smo na osnovi Navodil o odpisu odpisali 1.859 enot gradiva.  
V prihodnosti ne pričakujemo več tako velikega odpisa, kot smo ga bili deležni v preteklih 
treh letih.  
Zavedati se moramo, da je knjižnica, ki ni tipa ''arhivska knjižnica'', dolžna poskrbeti za 
knjižnično zbirko, ki je aktualna in ne zastarela.  
 

Zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva 

 
Knjižnica je pridobivala knjižnično gradivo (knjižno in neknjižno) z nakupom in darovi. 
Gradivo, ki ga pridobimo, inventariziramo v programskem okolju COBISS. Gradivo, ki ni 
katalogizirano v programskem okolju COBISS pa posredujemo novomeški knjižnici.  
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Nabavljeno gradivo je bilo ustrezno opremljeno in hranjeno v osrednji knjižnici v Črnomlju ter 
krajevni knjižnici v Semiču. 
 

Izposoja knjižničnega gradiva 
 
Kazalci uporabe gradiva v  knjižnici za obdobje 2008 – 2012 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 

Število transakcij in uporabe 
gradiva v knjižnici 

214.223 192.956 194.891 206.542 215.744 

Število izposoje 112.068 114.433 117.433 126.429 131.209 

 
Zelo spodbuden je podatek, da se izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici konstantno 
povečuje. V primerjavi z letom 2009 se je število izposojenega gradiva povečalo za 19.141 
enot. Predvidevamo, da bi bila izposoja še veliko boljša, če bi knjižnica imela zadosti 
sredstev za nabavo gradiva. Na ta način bi knjižnica nabavljala po več izvodov določenega 
gradiva. Prav tako bi se izposoja povečala, če bi knjižnica imela urejeno knjižnično mrežo 
(predvidoma ob uporabi bibliobusa). 
Sedaj je velikokrat primer, da zaradi pomankanja sredstev knjižnica kupi le po en izvod 
določenega naslova, to pa pomeni, da člani dalj časa čakajo za izposojo določenega gradiva. 
Druga pomanjkljivost, ki bi prinesla še boljšo izposojo pa je nedelujoča mreža knjižnice. 
Nekoč je ta knjižnica že imela izposojevališča v Starem Trgu, Vinici, Dragatušu in Adlešičih. 
 
Za zaključek naj dodamo, da je knjižnica, ki je s 1. 7. 2013 pristopila k projektu Biblos 
(izposoja elektronskih knjig) beležila 68 izposoj elektronskih knjig.  
 
V letu 2013 je vsak izposojevalec na knjižne police v povprečju zložil 21.868 enot 
izposojenega knjižničnega gradiva (ne beležimo vračanje gradiva na police, ki je bilo 
uporabljeno v čitalnici).  
 
 

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

 Strokovne 
knjige 

Leposlovne 
knjige 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

skupaj 

mladi 17.739 30.919 9.126 837 58.621 

odrasli 42.213 65.918 7.341 13.709 129.181 

Skupaj 59.952 96.837 16.467 14.546 187.802 

 
 
 
II. Krajevna knjižnica Semič 

 Strokovne 
knjige 

Leposlovne 
knjige 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

skupaj 

mladi 4.286 7.434 2.124 74 13.918 

odrasli 3.191 7.991 618 2.224 14.024 

Skupaj 7.477 15.425 2.742 2.298 27.942 

 

SKUPAJ  
I. + II. 

67.429 112.262 19.209 16.844 215.744 

 

Tudi obseg računalniških transakcij se je povečal, glede na leto poprej.  V letu 2012 je bilo 
računalniško evidentiranih 206.542 transakcij, v letu 2013 pa 215.744, kar je dobre 4% več. 
To tudi ne preseneča, saj se je povečala tudi izposoja knjižničnega gradiva.  
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Zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij 

Vse gradivo, ki ga je knjižnica v preteklem letu kupila, je bilo postavljeno v odprtem pristopu, 
torej, na voljo vsem uporabnikom knjižnice. Člani knjižnice si gradivo, z izjemo referenčnega 
gradiva, lahko izposojajo na dom. Dostop do elektronskih publikacij omogoča knjižnica preko 
svoje spletne strani. V letu 2013 so bili preko sistema EzProxy opravljeni 103 obiski na način 
oddaljenega dostopa. 
Kot novost, ne samo v naši knjižnici, pač pa tudi pri drugih knjižnicah je uvedba izposoje 
elektronskih knjig.  
Projekt Biblos je zaživel leta 2013. Gre za sodelovanje slovenskih splošnih knjižnici in 
Študentske založbe.  
V prvi polovici leta 2013  je bilo 10 slovenskih splošnih knjižnic povabljeno k sodelovanju in je 
testno omogočalo dostop do izposoje elektronskih knjig.  
S 1. 7. pa je Študentska založba k sodelovanju povabila še ostale slovenske splošne 
knjižnice. 
K sodelovanju sicer niso pristopile vse (od 58. jih je pristopilo 44), smo se pa projektu 
pridružili v naši knjižnici in s tem dali podporo projektu. Res je, da se pojavljale še določene 
pomanjkljivosti, predvsem v smislu nekoliko pomanjkljivega nabora knjig. Težave se 
pojavljajo pri podpori drugih založb in pripravljenosti uvrščanja njihovega gradiva v seznam 
Biblosa. 
Zagotovo je izposoja elektronskih knjig prihodnost. Tudi v Knjižnici Črnomelj se tega 
zavedamo. Tudi v letu 2014 bomo sodelovali v tem projektu. Zagotovo pa bo potrebno doreči 
še veliko stvari, da bo sistem deloval kar se da ugodno za uporabnike. 
Ob tem moramo omeniti da je knjižnica beležila 68 izposoj elektronske knjige, preko uporabe 
sistema Biblos.  
 
 

Izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih 
virov 
 
Podatki o gradivu knjižnice so v okviru javno dostopnega kataloga COBISS/OPAC dostopni 
preko interneta na osebnih računalnikih tako v osrednji, kot tudi krajevni knjižnici. Ker gre v 
tem primeru za javno dostopni katalog, so podatki dostopni povsod tam, kjer je omogočen 
dostop do interneta.  
 
 

Posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev 
 
Knjižnica je posredovala bibliografske podatke iz gradiva knjižnice, kot tudi iz baz COBISS-a 
(baza knjižnice, COBIB, CONOR), v naročenih elektronskih virih ali katerih drugih baz 
podatkov. Na spletni strani je knjižnica promovirala naslednje baze podatkov preko sistema 
EzProxy: TAX, FIN, LEX; EBSCOhost; Oxford Reference Online Premium Collection; Oxford 
Music Online/Grove Music Online; Oxford Art Online/ Grove Art Online; Who's who. Prav 
tako smo ponujali baze Uradni list RS; Kamra; Vprašaj knjižničarja. Strokovni delavci so 
svetovali in pomagali pri izbiri ter uporabi knjižničnega gradiva ter informacij.  
Poskusno, za dobo enega meseca, smo dobili v uporabo  bazo IUS – INFO. S tem naj bi 
dobili možnost odločitve za zakup te baze in odpoved baze TAX, FIN, LEX. Po preizkusni 
dobi smo se knjižnice Novo mesto, Sevnica, Trebnje, Krško, Brežice, Črnomelj, Metlika, 
Ribnica in Kočevje odločile podaljšati pogodbo s ponudnikom baze TAX, FIN, LEX. 
  
 

Sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij 
 
V preteklem letu smo se knjižnice območja (Novo mesto, Sevnica, Trebnje, Krško, Brežice, 
Črnomelj, Metlika, Ribnica in Kočevje) odločile poenotiti cene medknjižnične izposoje. Poleg 
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tega pa imamo z letom 2013 s strani knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki je območna 
knjižnica, zagotovljeno brezplačno medknjižnično izposojo. To je za uporabnike knjižnice 
zelo dobrodošlo, kajti v tem primeru pri uporabi te storitve nimajo nobenega stroška. Gradivo 
jim dostavimo brezplačno.  
V letu 2013 se je, v primerjavi z letom poprej, število medknjižnične izposoje (MKI) povečalo 
za 50%. Predvsem so naši člani iskali več več gradiva iz drugih knjižnic. Število zahtevkov, ki 
smo jih prejeli iz drugih knjižnic pa se je povečalo v manjšem obsegu.  
7 zahtevkov ni bilo realiziranih. Prihaja do težav v primeru, ko knjižnica gradivo (naša ali 
druge) ne najde na polici. Kar pomeni, da je založeno, izgubljeno ali odtujeno. 
 
 

Medknjižnična izposoja 2012 2013 indeks 

Število zahtevkov 108 161 149 

Število prejetih gradiv iz drugih 
knjižnic 

68 111 163 

Število posredovanih knjig v druge 
knjižnice 

35 43 123 

Knjige 100 155 155 

Članki 3 9 300 
Skupaj realizacija medknjižnične 
izposoje 

103 164 164 

*7 zahtevkov ni bilo realiziranih, 4 zahtevki iz drugih knjižnic in 3 zahtevki iz naše knjižnice) 10 MKI smo 

realizirali iz tujine 
 
 
 
 
 
 

ČLANI 
 
 
 
Članstvo v knjižnici 
 
Kazalci števila aktivnih članov knjižnice za obdobje 2009 – 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Število aktivnih članov 2.784 2.638 2.675 2.299 2.661 

Število novih članov 370 430 413 356 369 

 
 
 

Struktura aktivnih članov in struktura novih članov v letu 2013 
 
I. Knjižnica Črnomelj  

 Mladi Odrasli 

Struktura predšol. OŠ dijaki skupaj 
mladi 

študenti zaposleni nezaposl. vsi 
skupaj 

Aktivni 
člani 

201 562 269 1.032 281 618 307 2.238 

Vpis ''13 52 70 25 147 27 69 77 320 
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II. Krajevna knjižnica Semič  

 Mladi Odrasli 

Struktura predšol. OŠ dijaki skupaj 
mladi 

študenti zaposleni nezaposl. vsi 
skupaj 

Aktivni 
člani 

61 147 19 227 33 104 59 423 

Vpis ''13 13 10 2 25 3 9 12 49 

 
 
SKUPAJ I. + II.  

 Mladi Odrasli 

Struktura predšol. OŠ dijaki skupaj 
mladi 

študenti zaposleni nezaposl. skupaj 
vsi 

Aktivni 
člani 

262 709 288 1.259 314 898 190 2.661 

Vpis ''12 65 80 27 172 30 78 89 369 
 

 
Če primerjamo zadnje pet-letno obdobje lahko ugotovimo, da z izjemo leta 2012, ni večjih 
odstopanj v številu aktivnih članov. V leto 2013 smo beležili 2.661 aktivnih članov. V 
primerjavi z letom poprej 362 več (slabih 16% več).  Število novih članov se je, v primerjavi s 
preteklim letom, minimalno povišalo (4 novi člani).  
 
Za primerjavo. Glede na izposojo in število aktivnih članov bi za leto 2012 to pomenilo, da si 
je vsak član letno izposodil 55 enot gradiva letno. Za leto 2013 pa 49 enot gradiva. 
Povprečno si vsak Slovenec letno izposodi 15 enot gradiva. Že po tem lahko sklepamo, da 
dejansko število tistih, ki berejo veliko višje, kot kažejo dejanske številke.  
 
  
 

Informacijsko opismenjevanje  
 
Tudi z organiziranimi ogledi knjižnice predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih skupin 
ter vključenih v formalno izobraževanje na ZIK-Črnomelj pridobimo nove uporabnike 
knjižnice. 
Osrednja knjižnica v Črnomlju nima ustreznega prostora in opreme za kvalitetno opravljanje 
informacijskega opismenjevanja. Zaradi tega se trudimo to dejavnost opravljati v okviru 
možnega. V knjižnici izvajamo tudi projekt "Rastem s knjigo" za sedmošolce in srednješolce, 
ki pridejo na obisk v knjižnico. Obiske enih in drugih izkoristimo tudi za informacijsko 
opismenjevanje (prikaz iskanja po katalogu COBISS/OPAC, iskanje gradiva po policah, 
iskanje informacij iz gradiva).   
V Semiču nadaljujemo z računalniškim opismenjevanjem odraslih. V letu 2013 se je tečaja 
udeležilo 10 udeležencev. To pomeni da smo pripravili 2 sklopa tečaja. 
 
 

Sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju 

V letu 2013 smo imeli v knjižnici različna predavanja. Posegali smo na področje osebnostne 
rasti, ekologije in trajnostnega razvoja. Pa tudi na področje zdravstva in vrtnarstva. Kot je že 
v navadi si prizadevamo našim uporabnikom približati druge kulture. S tem namenom 
organiziramo več potopisnih predavanj, ki so ena izmed najbolj obiskanih.  
Z domoznanskimi prireditvami skušamo krepiti občutek pripadnosti.  
V jeseni smo odstopili prostor knjižnice Mednarodni šoli Zlatega rožnega križa, ki posega na 
področje duhovnosti ter Šoli odličnosti, ki posega na področje komunikacijskih spretnosti, 
motivacije in pozitivnega odnosa do življenja. 
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Zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih oblasti, ki so splošno 
dostopna na elektronskih medijih 

Knjižnica 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 knjižnica v letu 2013 
izvajala naslednje projekte: 

1. Bralni klub za predšolske otroke "Knjižni moljček", 

2. Pravljični potujoči kovček, 

3. Bralni klub ''Srečanja s knjižničarko'' 

4. Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz "PORTRETI SLOVENSKIH PIONIRK ", 

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

6. Nacionalni projekt »RASTEM S KNJIGO« 

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

8. Bralni klub za odrasle, 

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

10. Drugačne pravljice. 

 

1. BRALNI KLUB ZA PREDŠOLSKE OTROKE KNJIŽNI MOLJČEK 

 
 

Projekt deluje v knjižnici od leta 1997. Z njim želimo motivirati starše in otroke za obisk 
knjižnice, za branje, poslušanje pravljic in pripovedovanje že v najzgodnejših letih. Namenjen 
je predšolskim otrokom od 3. do 7. leta.  Deluje v Knjižnici Črnomelj in v Krajevni knjižnici 
Semič. Na naših srečanjih se družimo ob poslušanju pravljic, ki jih bereta, pripovedujeta ali 
uprizarjata pravljičarki. Pravljice nato  podoživljamo z risanjem, oblikovanjem, z lutkami, s 
petjem in s plesom.  
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 2013 smo izpeljali  27 pravljičnih dogodkov.  Skupna 
zaključna prireditev  za šolsko leto 2012/2013 je bila v mesecu aprilu. Okrog 100 otrok si je  v 
Kulturnem centru v Semiču ogledalo gledališko predstavo z naslovom Zakaj imajo igrače 
najraje otroke v izvedbi dramske skupine iz OŠ Semič, pod mentorstvom Marice Domitrovič.    
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V mesecu septembru je potekal vpis za šolsko leto 2013/2014. Vpisalo se je 91 otrok. 
Oblikovali smo 5 skupin (4 v Črnomlju in 1 v Semiču). V začetku oktobra smo imeli uvodno 
srečanje za vse skupine skupaj. Vsi otroci so prejeli članske izkaznice in si v avli OŠ Loka 
ogledali lutkovno gledališko predstavo z naslovom Palček Pohajalček, v izvedbi dramskega 
krožka iz OŠ Loka Črnomelj pod mentorstvom Renate Grguraš in Andreje Butala.  Ob vpisu 
je vsak otrok prejel člansko izkaznico,  pripravili smo tudi priporočilni seznam knjig, narejen 
na osnovi strokovnega priročnika.  Otroci so imeli celo leto priložnost pripovedovati pravljice 
knjižničarkam.  Pripovedovanje je potekalo od oktobra do marca v črnomaljski knjižnici vsak 
ponedeljek od 17.00 do 18.00 in vsak petek od 15.00 do 16.00. V Krajevni knjižnici Semič pa 
vsako delovno soboto in po vsakem koncu mesečnega srečanja. Projekt bomo nadaljevali 
tudi v naslednjem letu.   
 
Vodja projekta: Breda Kočevar 
Soizvajalka projekta: Jožica Žunič 

 
 
 

2. BRALNI PROJEKT »PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK« 2013 

 

 
 
Bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK je projekt, ki ga izvajamo že sedmo leto v 
sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami črnomaljske in semiške občine. Namenjen je 
predšolskim otrokom in učencem 1. razreda devetletke. Z njim želimo vzpodbujati družinsko 
branje. Projekt je dobro zaživel, saj se nam vsako leto pridružijo nove skupine.   
 
V šolskem letu 2012/2013 smo v Knjižnici v Črnomlju pripravili 38 kovčkov, ki so vsebovali 4 
knjige in glasbeni  ali pravljični CD za otroke. V kovčku je bil tudi zvezek za vtise, za 
najmlajše pa še medvedek – ljubkovalna igrača. 
 
Vsaki skupini otrok smo ob predaji kovčka predstavili našo knjižnico in jim zaigrali pripravili 
pravljico. Konec maja 2013 smo projekt zaključili s podelitvijo priznanj in z ogledom glasbene 
predstave za otroke KAM SO VSE IGRAČKE ŠLE? v izvedbi glasbeno animacijske skupine 
Tri princeske, ki deluje pod okriljem KUD HIP HOP Črnomelj. V projektu je sodelovalo 600 
otrok, zato smo predstavo organizirali v dveh delih. 
 
V šolskem letu 2013/2014 v projektu sodeluje okrog 44 skupin otrok. Število sodelujočih 
otrok se je znatno povečalo, letos sodeluje v projektu kar 723 otrok. Nekaj starih kovčkov 
smo zavrgli zaradi dotrajanosti in kupili novih 25 kovčkov. Da smo kovčke res napolnili s 
kvalitetnimi knjigami, smo dokupili dodatne izvode.  Letos smo knjigam dodali še družabno 
igro, ali CD ali ljubkovalno igračo.  
Projekt bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.   
 
 
Vodja projekta:  Breda Kočevar                                                                                                                        
Soizvajalka: Jožica Žunič 
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3. Bralni klub SREČANJA S KNJIŽNIČARKO 

 
 

 »Srečanja s knjižničarko« je projekt razvijanja bralne kulture. Vključuje otroke od 
sedmega do dvanajstega leta starosti. 
 
Cilji, ki jih želimo s projektom doseči : 

- razvijanje jezikovnih zmožnosti, 
- razvijanje veselja do branja, 
- doživljanje branja kot dogodek, 
- spoznavanje pomena branja za smotrno preživljanje prostega časa, 
- motivirati starše in otroke za obisk knjižnice, 
- druženje z vrstniki, 
- ustvarjanje po prebranem. 
-  

Srečanja potekajo enkrat mesečno. Branje pravljic, prebiranje pesmic, ustvarjanje, 
prepevanje, igranje in glasno branje  so naše stalnice, ki nas vodijo skozi naša druženja. 
Projekt je vezan na šolsko leto. V letu 2013 smo izpeljali šest srečanj. 18. aprila 2013 smo se 
pridružili zaključni  prireditvi bralnega kluba Knjižni moljček, ki je potekala v Kulturnem centru 
Semič. Ogledali smo si predstavo z naslovom IGRAČE IMAJO NAJRAJE OTROKE, v 
izvedbi gledališke skupine OŠ Semič.  
Mladim bralcem, ki so člani bralnega kluba »Srečanja s knjižničarko« smo podelili priznanja. 
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2014. 
  
O projektu smo javnost seznanili preko sredstev javnega obveščanja in na domači spletni 
strani: http://www.crn.sik.si. 
 
Vodja projekta:                                                                                                  
Jožica Žunič                                                                                                         
 

 
 

4. Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz : znameniti Slovenci in njihove 
spominske hiše 

 

 

Gre za nacionalni projekt, ki ga izvaja MKL, Pionirska - center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije (strokovna 
priprava in organizacija) in vse splošne knjižnice v Sloveniji v sodelovanju z osnovnimi 

http://www.crn.sik.si/
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šolami, Skupnost muzejev Slovenije z vsemi muzeji in galerijami, Turistična zveza Slovenije 
idr. (organizacija reševanja) 

Cikel v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov, ki obravnavajo znamenite Slovenke in 
Slovence z različnih področij znanja in umetnosti in iz različnih slovenskih kulturnih krajin, ki 
jih spoznavamo prek njihovih spominskih hiš.  
Kviz je dostopen na več načinov in ga je mogoče reševati v različnih medijih: 

 kot tiskani vprašalnik (splošne knjižnice ga razdeljujejo šolam sredi oktobra), 
 po posameznih sklopih vsak mesec sproti na spletni strani http://www.megakviz.si/; 
 reševati ga je možno tudi prek mobilnih telefonov 3G. 

Poleg vprašalnika (kviza v ožjem pomenu) so na spletu dostopne tudi nadaljnje spodbude 
»Za potepuhe in raziskovalce« ter »Še več za radovedneže«. 

Informacija o sprotnem sklopu je objavljena tudi v reviji PIL in na TV Slovenija (v sklopu 
Enajste šole - Oddaje za radovedneže). 

Cilji projekta 

 sodobne oblike učenja in poučevanja, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, 
 spoznavanje kulturne dediščine, 
 informacijsko opismenjevanje, 
 branje, 
 virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov. 

Ciljna skupina: učenci 2. in 3. triletja devetletke 

V letu 2013 so bili aktivno vključeni v reševanje mega kviza učenci naslednjih osnovnih šol: 
OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Vinica, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg in 
OŠ Belokranjskega odreda Semič. 
 
V šolskem letu 2013/2014 bomo vse zgoraj navedene šole znova povabili k sodelovanju. 
Letošnja tema kviza so Rimljani na naših tleh. Naslovi sklopov so Rimski imperij, Kultura in 
dosežki rimljanov, Rimsko mesto Emona, Rimski vsakdan ter Rimska mesta v današnji 
Sloveniji.  
 
Vodji projekta: Anja Panjan Trgovčić in Nina Hočevar 
 

 

 

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

 
 

     Bralni klub za mlade »Ni nam dolgčas, beremo!« je projekt razvijanja bralne kulture in je 
namenjen najstnikom. 
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Enkrat mesečno se dobimo v naši knjižnici, v prijetnem okolju, ki ne spominja na šolo, ampak 
se osredotoča na bralca. Izbiramo knjige,ki se navezujejo na obdobja mladostniškega 
odraščanja.  
Namen naših srečanj  je, da mladim približamo dobre knjige na način, da bodo vzljubili 
branje, da jim omogočimo kvalitetno preživljanje prostega časa, da mladi povedo, ali jim je 
bila knjiga všeč, zakaj ne, kaj bi spremenili, ali je bila dolgočasna, ali.. 
V letu 2013 smo imeli 6 srečanj.  Prvi sklop srečanj pred poletnimi počitnicami smo zaključili 
s podelitvijo priznanj udeležencem in druženjem s slovenskim pisateljem in pesnikom za 
mladino in odrasle FERIJEM LAINŠČKOM. 
Jesenski sklop druženj smo začeli oktobra. V novembru nas je obiskala tiflopedagoginja dr.  
Aksinja Kermauner  in  nam je predstavila svoje delo. 
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2014. 
 
O projektu smo javnost seznanili preko sredstev javnega obveščanja in na domači spletni 
strani: http://www.crn.sik.si.  
 
Vodja projekta:                                                                                                           

Jožica Žunič                                                                                                                  

 

 

 

6. Projekt RASTEM S KNJIGO  

 

Projekt »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt. Namenjen je spodbujanju branja in razvoju 
bralne kulture različnih ciljnih skupin. Ta projekt je namenjen sedmošolcem in dijakom prvih 
letnikov srednjih šol., to pa zato, ker so raziskave pokazale, da v tem starostnem obdobju 
upade bralna dejavnost in njihova bralna motivacija. 
 
Projekt izvajamo že osmo leto za sedmošolce in četrto leto za dijake prvih letnikov. Izvajamo 
ga v sodelovanju  z vsemi osnovnimi šolami v črnomaljski in semiški občini in Srednjo šolo 
Črnomelj. 
Cilj projekta je učencem in dijakom predstaviti pomen branja in omogočiti, da prepoznajo 
branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in užitek, predstaviti splošno knjižnico in jih 
spodbuditi k samostojnemu obiskovanju knjižnice, sposojanju knjig in k sodelovanju v 
dejavnostih, ki jih knjižnica ponuja tej starostni skupini. 
 
Projekt je zasnovan tako, da sedmošolci in dijaki v okviru pouka obiščejo njim najbližjo 
splošno knjižnico. Vsakemu obisku sta namenjeni dve šolski uri. V tem času jim predstavimo 
knjižnico, knjižnično informacijsko opismenjevanje in motivacijo za branje. 
Naša druženja zaključimo s podelitvijo mladinskega leposlovnega dela, ki ga podari Javna 
agencija za knjigo. V šolskem  letu 2012/2013 je bilo izbrano delo Tadeja Goloba Zlati zob za 
sedmošolce in Desetka Cvetke Bevc za dijake. V šolskem letu 2013/2014 pa sta bila izbrana 
mladinska romana Kot v filmu  Vinka Moderndorferja  za »sedmarje » in Jugoslavija, moja 
dežela  Gorana Vojnovića za dijake. 
Začetek projekta je 8. septembra  na mednarodni dan pismenosti. 
 
V letu 2013 smo izvedli 10 srečanj za sedmošolce in 5 srečanj za dijake. To je 282 
udeležencev. Vpisanih v knjižnico jih je bilo 116, vsem ostalim pa smo to omogočili. 

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


 

 18 

S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2014. 
 
O projektu smo javnost seznanili preko sredstev javnega obveščanja in na domači spletni 
strani: http://www.crn.sik.si.  
 
Vodja projekta:                                                                                                              
Jožica Žunič                     

 

 

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

 

 
 

Naloge splošnim knjižnicam nalaga Zakon o knjižničarstvu. V 16. členu zakona je 
predpisano, da knjižnice organizirajo posebne oblike dejavnosti, ki so namenjene 
spodbujanju bralne kulture. S tem namenom že sedmo šolsko leto Knjižnica in Srednja šola 
Črnomelj organizirata bralni klub Branje je žur, reading is cool. 
Na ta način izmenjujejo mnenja, izkušnje ter dvigujejo raven komunikacijskih spretnosti.  
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. 
Po vsakem prebranem delu sledi srečanje in pogovor o delu ter o temi, ki se prepleta skozi 
zgodbo. S tem v projektu posegamo tudi na področje izmenjave mnenj ter možnost 
primerjave lastnih izkušenj z izkušnjami drugih.  
V projektu, kot mentorica, s strani Srednje šole sodeluje prof. Marta Strmec. Prav tako pri 
projektu sodelujemo tudi z nekaterimi slovenskimi splošnimi knjižnicami in si izmenjujemo 
knjige v angleškem jeziku. Zaradi pomanjkanja večjega števila izvodov, skušamo preko 
medknjižnične izposoje zagotoviti zadostno število izvodov.  
V letu 2013 smo imeli dve srečanji, do konca leta pa sledita še dve. 
Projekt bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. Do konca tega koledarskega leta bomo 
projekt financirali z lastnimi sredstvi.    
 
 
Vodja projekta: Andrej Črnič 
 
 

8. Bralni klub za odrasle 

V mesecu aprilu ob dnevih slovenske knjige leta 2004 smo v Knjižnici Črnomelj ustanovili 
Bralna srečanja za odrasle. Namen teh srečanj je bil širiti bralno kulturo med odraslimi v 
naši lokalni skupnosti.  

http://www.crn.sik.si/
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Na prvem srečanju smo ugotovili, da je branje nenadomestljiva vaja v rabi jezika in 
prispeva k razvoju in izboljšanju jezikovnih zmožnostih.  
Da bi branje dobilo ustrezno mesto v naših življenjih je najpomembnejše, da berejo 
odrasli. Če bodo uživaški bralci odrasli, bodo posledično brali tudi otroci, ker bodo živeli 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.  
 
Letošnja prebrana dela smo imeli popestrena. Ob branju knjige Leva Nikolajeviča 
Tolstoja z naslovom Ana Karenina smo si ogledali tudi film v kinu in naredili primerjavo 
med knjigo in filmom.  
V aprilu pa smo brali dela Ferija Lainščka in se pripravili na srečanje in pogovor z njim. 
Tako kot vsako leto smo se tudi letos posvetili delu Gorana Vojnovića, ki je prejel 
nagrado Kresnika. Zadnje srečanje v letu 2013 pa smo posvetili Srečku Kosovelu. 
 
Projekt bralnega kuba bomo nadaljevali tudi v letu 2014. 
 

Izvedli smo naslednja srečanja: 

 

Zap. 

št. 

Datum Prireditev Št. Obiskovalcev 

(odrasli) 

1 24.1.2013 Čez goro k očetu; Prežihov Voranc 12 

2 28.2.2013 No in jaz;  Dalphine de Vigan 12 

3 8.3.2013 Ana Karenina – film 30 

4 29.3.2013 Ana Karenina; Lev Nikolajevič Tolstoj  10 

5 19.4.2013 Pogovor s Ferijem Lainščkom  30 

6 7.5.2013 Obisk Novogoriške knjižnice 12 

7 3.10.2013 Uvodno srečanje z obiskom Muzeja 

Črnomelj 

13 

 8 6.11.2013 Jugoslavija, moja dežela ; Goran Vojnovič 12 

9. 5.12.2013 Kosovelova poezija 13 

 

 

Projekt podpirata in sofinancirata Občina Črnomelj in Knjižnica Črnomelj. 
 
Vodje projekta 
Bernarda Matkovič 
Anja Panjan Trgovčić 
Nina Hočevar 

 
                   
 

9. LITERARNI NATEČAJ »LEPOTA BESEDE 6 – Z besedo iščemo in ustvarjamo 
lepoto«  

 

 
 

 
V sodelovanju z JSKD Območna izpostava Črnomelj smo v letu 2013 z natečajem k 
ustvarjanju privabili 27 še neuveljavljenih odraslih ustvarjalcev iz Bele krajine, iz širše 
Dolenjske in tudi Štajerske, letos prvič pa tudi tudi Slovence Slovenskega doma KPD 
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Bazovica na Reki in KPD Slovenski dom iz Zagreba, ki se ukvarjajo s pisanjem pesmi in 
kratke proze.  
 
Maja 2013 smo objavili razpis javnega natečaja Lepota besede 8 v vseh medijih in  ga poslali 
tudi v vse splošne knjižnice Bele krajine in Dolenjske ter v oba slovenska domova, na 
Bazovici in Zagrebu. Razpis je potekal do začetka septembra. Na literarni natečaj se je 
prijavilo 27 avtorjev, večinoma iz Bele krajine in Dolenjske, večinoma s poezijo, bilo pa je tudi 
nekaj  kratke proze, aforizmov in dramskih tekstov. Literarne prispevke smo dali v strokovni 
pregled in oceno Jadranki Matić Zupančič, mentorici literarnih skupin.  
 
V soboto, 7. 12. 2013 smo pripravili literarno delavnico in srečanje literatov v Knjižnici 
Črnomelj ter zaključno prireditev v Cerkvi Sv. Duha, kjer so bili razglašeni 3 najboljši avtorji 
po izboru pesnice Jadranke Matić Zupančič: Milan Novak, Rezka Povše in Terezija 
Balaževič. V Kulturnem programu so sodelovali glasbeni gosti Marko Simčič in Tina Kocjan 
ter Gledališka skupina ZIK Črnomelj. Ob tej priložnosti je  izšla tudi knjižica z izbranimi 
prispevki, ki smo jo založili skupaj z  JSKD, Območna izpostava Črnomelj. Pripravili smo tudi 
pogostitev za udeležence, nastopajoče in obiskovalce prireditve.   
 
Vodja projekta: 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 (delovna in 
bivalna enota)in enoti Vinica ter učencem iz OŠ Milke Šobar Nataše. Namen in cilj projekta je 
promocija knjige in branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja in medsebojnega 
sodelovanja.  
Projekt podpirata in sofinancirata Občina Črnomelj in Knjižnica Črnomelj. 

 
Zap. št. Datum Prireditev Št. obiskovalcev 

 mladi odrasli 

1.  15.1.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, bivalna enota: 

Sneguljčica 

 15 

2.  21.1.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, delovna enota: 

Sneguljčica 

 17 

3.  25.1.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, enota Vinica: 

Sneguljčica 

 8 

4.  25.1.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, OŠ Milke Šober 

Nataše: Sneguljčica 

10  

5.  25.2.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, delovna enota: 

Barve (skupaj z Majo Kuzma) 

 18 

6.  26.2.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, bivalna enota: 

Barve 

 12 

7.  1.3.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, OŠ Milke Šober 

Nataše: Barve 

12  
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8.  4.3.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, enota Vinica: 

Barve 

 8 

9.  25.3.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, delovna enota: 

LJUDSKE PRAVLJIC (Janček Ježek) 

 12 

10.  26.3.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, bivalna enota: 

LJUDSKE PRAVLJICE (tri botre lisiščke) 

 15 

11.  28.3.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, enota Vinica: 

LJUDSKE PRAVLJICE (Mojca Pokrajculja) 

 10 

12.  29.3.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, OŠ Milke Šober 

Nataše: LJUDSKE PRAVLJICE (Mojca 

Pokrajculja) 

10  

13.  4.6.2013 Zaključek Drugačnih pravljic s 

popotnico Andrejo Rustja 

10 50 

14.  14.10.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, delovna enota: 

Čarovništvo (Čarovnica Mica) 

 15 

15.  15.10.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, bivalna enota: 

Čarovništvo (Čarovnica Mica) 

 14 

16.  21.10.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, OŠ MŠN:  

Čarovništvo (Čarovnica Mica) 

13  

17.  24.10.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, enota Vinica: 

Čarovništvo (Čarovnica Mica) 

 8 

18.  18.11.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, delovna enota: 

Škrat Kuzma dobi nagrado 

 15 

19.  20.11.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, bivalna enota: 

Škrat  Kuzma dobi nagrado 

 14 

20.  21.11.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, enota Vinica: 

Škrat  Kuzma dobi nagrado 

 8 

21.  25.11.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, OŠ MŠN:   Škrat 

Kuzma dobi nagrado 

15  

22.  11.12.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, bivalna 

enota:Medvedkova božična sreča 

 12 

23.  12.12.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, enota Vinica: 

Medvedkova božična sreča 

 8 

24.  13.12.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, delovna enota: 

Medvedkova božična sreča 

 13 

25.  16.12.2013 DRUGAČNE PRAVLJICE, OŠ MŠN: 

Medvedkova božična sreča 

8  

 

 
V letu 2013 smo uspešno izvedli 25 srečanj z varovanci VDC Črnomelj (delovna, bivalna 
enota in enota Vinica) in učenci OŠ Milke Šobar Nataše. 
 
 
Vodje projekta: 
Daniela Žunič 
Nina Hočevar 
Anja Panjan Trgovčić 
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NAKUP OPREME V LETU 2013 

 
Pregled nakupa opreme v letu 2013 

Naziv Kosov Lokacija 

TISKALNIK DJ 2050A 2 Knjižnica Črnomelj 

ROČNI ČITALEC DATALOGIC 

QUICKSCAN QW212 

1 Knjižnica Črnomelj 

POLICE V OMARI ZA 

ZGIBANKE 

6 Knjižnica Semič 

TELEFON PANASONIC KXTG 

1711 

1 Knjižnica Semič 

TISKALNIK ZEBRA GK420T 1 Knjižnica Črnomelj 

PRENOSNI RAČUNALNIK  5 Knjižnica Črnomelj 

OSEBNI RAČUNALNIK  1 Knjižnica Črnomelj 

KNJIŽNA POLICA 

KONZOLNE IZVEDBE 30 
Knjižnica Semič 

OMARA  4 Knjižnica Semič 

IZDAJNI PULT 1 Knjižnica Črnomelj 

PREDALNIK MOBILNI 3 Knjižnica Črnomelj 

PODSTAVNA OMARA 1 Knjižnica Črnomelj 

KNJIŽNO KORITO 2 Knjižnica Črnomelj 

WI-FI RUTER 2 Knjižnica Črnomelj 

 
Pri nakupu opreme moramo še posebej izpostaviti zamenjavo računalnikov za uporabnike v 
Črnomlju. Dobrih 80% sredstev je prispevalo Ministrstvo za kulturo, ki je objavilo javni poziv 
na katerega se je knjižnica prijavila in s prijavo tudi uspela. 
V osrednji knjižnici smo z lastnimi sredstvi zamenjali še zadnje kose zastarelega pohištva. 
Gre predvsem za omare in izposojevalni pult.  
V Krajevni knjižnici Semič smo uspeli dodati še 30 polic, s čimer smo zagotovili še dodaten 
prostor za knjižno gradivo v prostem pristopu. Investicijo je v celoti pokrila občina Semič.  
V letu 2013 smo v Črnomlju namestili dva ''ruterja'' za brezžični dostop do interneta. S tem 
smo povečali dostopnost  interneta v prostorih knjižnice. Uporabniki lahko s svojimi 
napravami uporabljajo internet tudi v časopisni čitalnici in prireditvenem prostoru knjižnice. 
 
 

 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 
standarde in merila, kot jih predpisuje pristojno ministrstvo 
 
Ob upoštevanju finančnega plana in predpisov skušamo v knjižnici s prejetimi sredstvi delati 
racionalno.  Direktor knjižnice 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 pogodbo in si zagotovili še bolj ugodne pogoje pri 
nabavi le tega. Pri učinkovitosti poslovanja skušamo iskati rešitve s katerimi pridobi tako 
knjižnica, kot  tudi zaposleni. 
 
 
 

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. 
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Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja 
 
Knjižnica s svojim delovanjem posega tudi na področja, ki niso opredeljena z zakonom. Že s 
sodelovanjem z drugimi institucijami ter društvi vpliva na kulturni, socialni in regionalni razvoj. 
Seveda so ekonomski učinki težko izmerljivi, toda zavedati se moramo, da so ti učinki 
velikokrat vidni šele na dolgi rok. Prepričani smo, da ima naše delo vpliv tudi na 
posameznike, v vseh življenjskih obdobjih. Ključno pa je, da posamezniki sami, kot tudi 
druge institucije, prepoznajo priložnosti, ki jim jih daje delovanje knjižnice.  
Posameznik, ki je sposoben kritično sprejemati in spremljati dogajanje v družbi, lahko 
pripomore k pozitivnemu razvoju družbe. To velja še posebej v današnjih časih, ko smo 
priča, da nekateri posamezniki na odgovornih mestih izgubljajo stik z realnostjo. 
 
  
 
 

PREGLED DELA V LETU 2013 
 
 
Nekateri kazalci uporabe knjižnice za obdobje 2009 – 2013 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Število prebivalcev 18.476 18.568 18.599 18.579 18.487 

Število aktivnih članov 2.784 2.638 2.675 2.299 2.661 

Število novih članov 372 430 413 356 369 

Nakup in dar 5.288 4.314 4.631 3.338 3.754 

Zaloga 81.230 85.543 90.173 76.5451 78.689 

Število obiskov 52.770 54.334 50.773 49.517 41.352 

Število izposoje 112.068 114.433 117.433 126.429 131.209 

Število transakcij 189.669 192.956 194.891 206.542 215.744 

Število prireditev 147 175 207 195 186 

Odprtost 3.010 3.073 3.047 2.883 3.138 

Zaposleni (polne zaposlitve) 7,5 8 8 8 8 

 
 
Primerjava rezultatov osrednje Knjižnice Črnomelj z rezultati iz preteklega leta  

  2012 2013 Indeks 

Število prebivalcev 14.689 14.659 / 

Število aktivnih članov 2.221 2.238 101 

Novi člani 302 320 106 

Novo gradivo / nakup in dar 2.439 2.708 111 

Zaloga knjižničnega gradiva 59.305 61.230 103 

                                                           
1
 Številka o zalogi gradiva je v primerjavi s preteklimi leti veliko nižja. Razlog za to je v drugačnem pojmovanju 

zaloge gradiva. Nekdaj se je upoštevalo število evidentiranega gradiva, ne glede na to ali je bilo gradivo fizično 

dostopno ali morda že odpisano ter fizično umaknjeno iz knjižnice. Po novem upoštevamo samo gradivo, ki je 

fizično dostopno v knjižnici. 
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Število obiskov 23.400 30.368 130 

Število vseh transakcij 176.869 187.802 106 

Število prireditev 126 130 103 

Število obiskovalcev prireditev 3.804 3.711 98 

Odprtost / dostopnost ur 1.982 2.235 113 

Zaposleni  7 7 100 

 
 
 
Primerjava rezultatov Krajevne knjižnice Semič z rezultati iz preteklega leta   

 2012 2013 Indeks  

Število prebivalcev 3.853 3.828 / 

Novi člani 54 49 90 

Število aktivnih članov 356 369 104 

Novo gradivo / nakup in dar 899 1.046 116 

Zaloga knjižničnega gradiva 17.240 18.339 106 

Število obiskov 7.592 5.044 66 

Število vseh transakcij 29.673 27.942 94 

Število prireditev 69 56 81 

Število obiskovalcev prireditev 1.246 808 65 

Odprtost / dostopnost 901 903 100 

Zaposleni  1 1 100 

 
 
 
 

OBISK 
 
Kazalci obiska v  knjižnici za obdobje 2009 – 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Število obiskov 52.770 54.334 50.773 49.517 41.352 

 
 
 
Obisk v knjižnici v letu 2013 

 Črnomelj Semič skupaj 

Obisk knjižnice 30.368 6.604 36.972 

Obisk prireditev 3.572 808 4.380 

Skupaj I. +II. 34.120 7.412 41.352 

 

Obisk spletnih strani  24.526 

 

Skupaj  65.878 
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Podatki o prireditvah in dejavnostih  
 
Kazalci števila prireditev v knjižnici za obdobje 2009 – 2013 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 

Število prireditev 147 175 207 195 186 

 
 
 
Knjižnica Črnomelj - število prireditev in dogodkov ter obiskovalcev  

Vrsta prireditve  Število 
prireditev, 
dogodkov 

Število obiskovalcev Število skupaj 

mladi odrasli 

Drugačne pravljice (VDC) 25 78 274 352 

Rastem s knjigo (OŠ) 12 183 20 203 

Rastem s knjigo (SŠ) 5 104 5 109 

Knjižni moljčki 28 511 476 987 

Pravljični potujoči kovček 10 723 135 858 

Vrtec na obisku 8 127 37 164 

Šola na obisku 5 101 11 112 

Božiček v knjižnici 1 30 15 45 

Bralni klub za odrasle 9 / 144 144 

Bralni klub »Srečanja s 
knjižničarko« 

7 39 / 39 

Bralni klub »Ni nam 
dolgčas, beremo« 

6 20 / 20 

Bralni klub ''Branje je žur, 
reading is cool'' 

3 15 9 24 

Lepota besede 3 / 117 117 

Potopisna predavanja 4  82 82 

Strokovna predavanja 9  173 173 

Literarni večeri 10  234 234 

Zunanje prireditve 4 131 127 258 

Predavanje Breda Kočevar 3  105 105 

Ta vseli dan kulture 1  200 200 

Informacijsko 
izobraževanje 

31  130 130 

Ustvarjalne delavnice 2 13 11 24 

     

 

Skupaj 186 2.075  2.305 4.380 

 



 

 26 

Osrednja knjižnica v Črnomlju - število prireditev in obiskovalcev prireditev 

Vrsta prireditve  Število 
prireditev, 
dogodkov 

Število obiskovalcev Število skupaj 

mladi odrasli 

Drugačne pravljice (VDC) 25 78 274 352 

Rastem s knjigo (OŠ) 10 155 18 173 

Rastem s knjigo (SŠ) 5 104 5 109 

Knjižni moljčki 22 435 407 842 

Pravljični potujoči kovček 5 625 125 750 

Vrtec na obisku 5 85 30 115 

Šola na obisku 5 101 11 112 

Božiček v knjižnici 1 30 15 45 

Bralni klub za odrasle 9 / 144 144 

Bralni klub »Srečanja s 
knjižničarko« 

7 39 / 39 

Bralni klub »Ni nam 
dolgčas, beremo« 

6 20 / 20 

Bralni klub ''Branje je žur, 
reading is cool'' 

3 15 9 24 

Lepota besede 3 / 117 117 

Potopisna predavanja 3  47 47 

Strokovna predavanja 8  169 169 

Literarni večeri 6  151 151 

Zunanje prireditve 4 131 127 258 

 Predavanje Breda 3  105 105 

 

Skupaj 130 1.818 1.754 3.572 

 
 
 
 
Krajevna knjižnica Semič - število prireditev in obiskovalcev prireditev 

Vrsta prireditve Število 
prireditev 

Število obiskovalcev Število obiskovalcev 
skupaj mladi odrasli 

BK Knjižni moljček 6 76 69 145 

Rastem s knjigo OŠ 2 28 2 30 

Pravljični potujoči kovček 5 98 10 108 

Vrtec na obisku 3 42 7 49 

Ustvarjalne delavnice 2 13 11 24 

Informacijsko 
izobraževanje 

31  130 130 

Potopisna predavanja 1  35 35 

Strokovna predavanja 1  4 4 

Literarni večeri 4  83 83 

Ta vseli dan kulture 1  200 200 

Skupaj 56 257 551 808 
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Glede na preteklo leto se je število prireditev nekoliko znižalo, prav tako tudi število 
obiskovalcev. Ker je težko pridemo do kvalitetnih predavateljev brezplačno smo v stanju ko 
je potrebno skoraj vsakega plačati. Izjema so prireditve v naši režiji, to so predvsem 
prireditve za mladino. 
V lanskem letu smo pri organizaciji prireditev sodelovali s Kulturnim centrom Semič, z 
društvom KUD ZLATA SKLEDICA, z gledališko skupino ZIK-Črnomelj, z JSKD –območno 
izpostavo Črnomelj, z osnovnimi šolami ter vrtci v obeh občinah, s Srednjo in Glasbeno šolo 
Črnomelj, s Kulturno umetniški društvom Jože Mihelčič iz Semiča ter s TIC Semič. 
Ob pomembnih praznikih pripravimo priložnostne razstave. Zavedamo se, da morajo biti 
prireditve, ki jih organiziramo zastavljene tako, da so za različne starostne skupine in za 
različne okuse. 
 
 
Kazalci odprtosti v knjižnici za obdobje 2009 – 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Odprtost 3.010 3.073 3.047 2.883 3.138 

 
Knjižnično mrežo sestavljajo osrednja Knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič. V 
septembru 2013 smo v osrednji knjižnici še dodatno povečali dostopnost storitev. Knjižnica je 
po novem odprta vsak dan dve dodatni uri. S tem osrednja  knjižnica v Črnomlju in krajevna 
knjižnica v Semiču za uporabnike presegata pogoje odprtosti glede na Uredbo o osnovnih 
storitvah knjižnic (Ur. l. 29/2003). 
Enoti sta bili v letu 2013  za uporabnike odprti 3.138 ur, kar je za skoraj 8 % več kot leto prej. 
Razlog za takšno povečanje sloni tudi v tem, da je bila knjižnica v letu 2012 ob menjavi 
knjižnih polic in inventuri knjižničnega gradiva zaprta.   
 
 
 

Prostorska problematika knjižnice 
 
Glede na preteklo leto, se prostorski pogoji, v osrednji knjižnici v Črnomlju, še vedno niso 
spremenili. To pomeni, da osrednja knjižnica še vedno deluje v pogojih ki, glede na 
Standarde za slovenske splošne knjižnice, niso ustrezni. Površine, ki so razbite v več 
manjših prostorov so težko pregledne in postavitev gradiva se prilagaja prostoru in ne 
obratno. To povzroča težave strokovnim delavcem pri postavitvi gradiva, kot tudi  
uporabnikom pri iskanju gradiva.  
 
 
 

PROMOCIJA 
 
Knjižnica z oglaševanjem v medijih opozarja lokalno skupnost na prireditve, dogodke in 
storitve, ki jih ponuja.  
Svojo dejavnost smo promovirali tudi s tiskanjem letakov, posredovanjem informacij v medije 
(tiskane in elektronske) ter na svoji spletni strani in preko Facebook-a. Prav tako obveščamo 
o prireditvah tudi z neposrednimi vabili po klasični ter elektronski pošti. Trend pošiljanja vabil 
po klasični pošti vse bolj pada. Na ta način tudi nižamo stroške poštnih storitev.  
Tudi v letu 2013 se je obisk spletnih strani povečal. V letu 2013 je spletna stran knjižnice 
beležila 24.526 obiskov, leto poprej 13.475.  
 
Na spletnih straneh uporabniki dobijo informacije: o osrednji knjižnici v Črnomlju; o krajevni 
knjižnici v Semiču; delovnem času obeh enot; o gradivu, ki ga hranimo; o možnostih 
včlanjenja v knjižnico; o spletnih portalih do katerih lahko dostopajo uporabniki; o vrstah 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200329


 

 28 

storitev, ki jih ponujamo; o projektih, ki jih izvajamo; o dogodkih, ki so se zgodili ter 
napovednik prireditev dostopen na koledarju.  
 

Izvleček statistike iz strani: http://725.gvs.arnes.si/awstats/awstats.pl 

Mesec 
Različnih 

obiskovalcev 
Št. obiskov strani Zadetkov Promet 

Jan 2013 1173 2026 11909 60195 839.18 MB 

Feb 2013 918 1769 11093 57206 922.70 MB 

Mar 2013 1031 1624 13688 74621 1.13 GB 

Apr 2013 1011 1917 10428 54477 835.45 MB 

Maj 2013 2478 3410 21212 60481 784.44 MB 

Jun 2013 1065 1587 11748 47243 699.41 MB 

Jul 2013 1007 1653 15188 94770 1.33 GB 

Avg 2013 973 1459 9981 57942 997.82 MB 

Sep 2013 1161 2107 11172 61037 1.10 GB 

Okt 2013 1221 2263 15466 77781 1.32 GB 

Nov 2013 1105 2303 15038 79215 1.41 GB 

Dec 2013 1084 2408 16591 87369 1.58 GB 

Skupaj 14227 24526 163514 812337 12.83 GB 

 
 
Oblika promocije, ki se je tudi poslužujemo, so tudi koledarji prireditev ob nekaterih 
prireditvah v občini Črnomelj (Prireditev ob kulturnem in občinskem prazniku;) ter občini 
Semič (Praznovanje jeseni). 
Poleg tega so napovedi naših prireditev objavljene tudi na spletnih straneh TIC Črnomelj in 
TIC Semič ter mesečniku Belokranjec in tedniku Dolenjski list.  
 
 

KADER 

 
V letu 2013 je v knjižnici prišlo do začasnih kadrovskih sprememb. Sodelavko, ki je v avgustu 
začela s porodniškim dopustom, je za eno leto nadomestila nova sodelavka. Knjižnica je 
zaposlovala 6 strokovnih delavcev s polnim delovnim časom, 2 tehnična delavca zaposlena s 
polovičnim delovnim časom (čistilka in hišnik) in vodstvenega delavca.  
Tudi lansko leto knjižnica še vedno ni izpolnjevala zakonsko predpisanih pogojev 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 Knjižnico Črnomelj 8 strokovnih delavcev (sedaj le 6).  
 
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 1 8 

 
 
 
 
 

http://725.gvs.arnes.si/awstats/awstats.pl
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Izobraževanja zaposlenih v letu 2013 
 

Direktor 
Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v (urah 

ali dneh) 

Združenje splošnih knjižnic  28. 1. 2013 Grosuplje 3 ure 

Od ideje do projekta 7.5.2013 Knjižnici Mirana Jarca 

Novo mesto 

4 ure 

Izobraževanje direktorjev 
splošnih knjižnic  

4. in 5. 6. 2013 Dolenjske Toplice 2 dni 

Kongres ZBDS 
 

17.10. - 9.10.2013  Laško  3 dni 

 
 
Višja knjižničarka I. 
Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v (urah 

ali dneh) 

Simpozij o poeziji - Pesem, 
boginja, zapoj! 
 

 10.4.2013  Mestna knjižnica Ljubljana 
 

 4 ure 
 

Kongres ZBDS 
 

  17.10.2013-
19.10.2013 

 Laško  3 dni 

 
 

Višja knjižničarka II. 
Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v (urah 

ali dneh) 
Vpliv medijev na otroke in 
mladostnike 

10. 5. 2013 Ljubljana 6 ur 

Strokovno srečanje Knjižnica 
– igrišče znanja in zabave 

16. in 17. 9. 2013 Dolenjske Toplice  2 dni 

 
 

Knjižničarka I.   
Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v (urah 

ali dneh) 
Literatura v postprodukciji 10.10.-9.12.2013 Metlika (Ljudska knjižnica) 22h 

 
 

Knjižničarka II. 
Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v (urah 

ali dneh) 

Simpozij o poeziji 
PESEM, BOGINJA, ZAPOJ! 

10.4.2013 KOŽ Ljubljana 10.00-14.00 

 Knjižnica – igrišče znanja in 
zabave 

16.9 2013 
17.9.2013 

 Dolenjske Toplice 10.00-17.00 
9.00-13.00 

 
 
Bibliotekarka I. 

Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v (urah 
ali dneh) 

Kaj je in kje je leposlovje v 
knjižnici? 

13.3.2013 Ljubljana (MKL) 3h 

Knjižni sejem 29.5.2013 Novo mesto 3h 

Literatura v postprodukciji 10.10.-9.12.2013 Metlika (Ljudska knjižnica) 22h 
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Bibliotekarka II. 
Izobraževanje Datum Kraj Trajanje v 

(urah ali dneh) 
Od ideje do projekta 7.5.2013 Knjižnici Mirana Jarca Novo 

mesto 
4ure 

Knjižni sejem 29.5.2013 Novo mesto 3h 

 
 
V letu 2013 smo znižali število izobraževanj. Tudi sredstva so bila znižana. Bojimo se, da se 
bo ta trend še nadaljeval, kar bi pomenilo izločenost zaposlenih iz kroga ostalih knjižničarjev 
iz drugih knjižnic, ki si na izobraževanjih nabirajo novo znanje ter izmenjujejo izkušnje. 
 
 
 

Izraba delovnega časa 2013 
 

Redno delo 13404 75% 

Sobotno delo 291 1,63% 

Državni praznik 692 3,89% 

Službeno potovanje 352 2,02% 

Dopust 1944 10,92% 

Študijski dopust 0 0% 

Bolniški stalež 320 1,80% 

Nadure 69 0,39% 

Porodniška 728 4,09% 

 

17800 100% 

 

 
 
 

ZAKLJUČEK 

 
Gospodarska kriza v državi se zadnja leta vse bolj odraža tudi na kulturi. Iz leta v leto je 
stanje slabše. Kot svetlo točko, v našem primeru, lahko vidim občino Semič, ki v zadnjih letih 
ni zniževala proračun namenjen delovanju krajevne knjižnice. Pomanjkanje se občuti pri 
znižanem nakupu knjižničnega gradiva. In to kljub dejstvu, da smo za enkrat zvišali znesek 
za nakup knjižničnega gradiva iz lastnih sredstev.  
Ne čudi, da se tudi število prireditev niža. Stojimo za dejstvom, da kvantiteta ne sme biti v 
prednosti pred kvaliteto. So pa tudi bolj pozitivne stvari. Pohvalimo se s konstantnim trendom 
naraščanja števila izposojenega gradiva, kar še bolj potrjuje znano dejstvo, da smo Slovenci 
v evropskem vrhu kar zadeva uporabo knjižnic.  
Kaj naj pričakujemo v letu 2014 je težko napovedovati, mogoče so tudi kakšne spremembe. 
Kakorkoli, naloga zaposlenih v knjižnici je servisirati uporabnike knjižnice, skrbeti za njeno 
prepoznavnost v okolju ter utrjevati njeno pozitivno vlogo.   
 
 
 
 
Pripravila: 

- Andrej Črnič, direktor 

- Breda Kočevar, samostojna bibliotekarska sodelavka 
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KNJIŽNICA ČRNOMELJ 

Ulica Otona Župančiča 7 Črnomelj 
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1. UVOD 
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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 31.12.2013 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 2013.  
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Iz pregleda bilance stanja  knjižnice na dan 31.12.2013 je razvidno, da znaša bilančna vsota 74.451  

EUR. 

 

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

knjižnice po stanju 31.12.2013. V zunajbilančni evidenci knjižnica ne izkazuje nobenih sredstev . 

 

2.1. Sredstva 

 

Sredstva  so razvrščena na dolgoročna in kratkoročna sredstva.  

 

Dolgoročna sredstva v znesku 23.015 EUR :  

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku 654.314 EUR so zmanjšana za popravke 

vrednosti v znesku 634.519 EUR. 

Nabavna vrednost izločenih osnovnih sredstev v letu 2013 je znašala 5.293 EUR in so bila v celoti 

amortizirana. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je 23.015 EUR, skupna 

neodpisana vrednost opredmetenih in neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 23.015 

EUR 

 

V letu 2013 je bilo nabavljenih in aktiviranih za 70.292 EUR opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

 

 

 

 

 

 

(v eurih, brez centov)

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacij

a

 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 

Prevrednoten

je zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 654.314 634.519 64.999 185 5.293 5.293 61.594 23.015 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 273 273 0 0 273 273 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 706 651.941 634.246 64.299 185 5.020 5.020 61.594 20.215 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 2.100 0 700 0 0 0 0 2.800 0 0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP

 

 

 Kratkoročna sredstva v skupnem znesku 34.664 EUR sestavljajo denarna sredstva pri bankah in 

drugih finančnih organizacijah knjižnice v znesku 11.570 EUR , denarna sredstva v blagajni v znesku 
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381 EUR, dani predujmi v znesku 103 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 50 EUR, 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  v znesku 21.987 EUR in aktivne 

časovne razmejitve v znesku 511 EUR.  

V strukturi aktive predstavljajo dolgoročna sredstva 27 %, kratkoročna sredstva pa 73 %. 
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(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 23.015 19.795

116,27

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 0 273

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 273

02 NEPREMIČNINE 004 0 0

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 714.021 654.041 109,17

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 691.006 634.246 108,95

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 34.664 54.656

63,42

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 381 288 132,29

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 11.570 1.407 822,32

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 50 160 31,25

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 103 139 74,10

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 21.987 52.218 42,11

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 62 0

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 511 444 115,09

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 57.679 74.451

77,47

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

indeks 4/5

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

Oznaka 

za AOP

 

 

2.2.  Obveznosti do virov sredstev 

 

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

znesku  57.679 EUR. 

 

Kratkoročne obveznosti knjižnice znašajo skupaj  25.196  EUR oziroma 44 % vseh virov sredstev.  

Sestavljajo jih obveznosti do zaposlenih v znesku 16.646 EUR, obveznosti do dobaviteljev v državi v 

znesku 4.576 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 2.600 EUR in obveznosti do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 154 EUR. Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova 

prejetih donacij za izdajo Slovarja črnomaljskega narečnega govora in iz naslova prihodkov za 
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financiranje izdelave strokovnega popisa vseh spominskih obiležij in spomenikov na območju Občine 

Črnomelj  v znesku 1.220 EUR. 

 

Dolgoročne obveznosti in lastni viri knjižnice znašajo 32.483 EUR, oziroma 56 % vseh obveznosti 

do virov sredstev, in jih predstavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva prejeta v upravljanje v znesku 20.898 EUR, dolgoročne  pasivne časovne razmejitve v 

znesku 2.117 eur in presežek  prihodkov nad  odhodki  v znesku 9.468 EUR .  
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 25.196 34.628

72,76

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 16.646 12.338 134,92

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.576 16.711 27,38

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 2.600 2.418 107,53

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 154 361 42,66

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 1.220 2.800 43,57

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 32.483 39.823

81,57

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 2.117 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

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

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA

050 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 20.898 19.617

106,53

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 9.468 20.206 46,86

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 57.679 74.451

77,47

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0  

 

 

3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

Izkaz ne izkazuje stanja . Knjižnica v letu 2012 ni dajala posojil niti razporejala sredstev za naložbe. 

 

 

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 

Povečanje sredstev na računih znaša 10.255 EUR iz naslova razlike prilivov in odlivov sredstev v letu 

2013.  
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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 2013 je sestavljen po načelu denarnih tokov. 

 

Prihodki 

Iz pregleda izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2013 je razvidno, da so prihodki knjižnice znašali 

skupaj  306.643  EUR.  

Nedavčni prihodki znašajo skupaj 18.727 EUR ali  6,1% vseh prihodkov. Od tega prihodki od prejetih 

obresti 7 EUR , prihodki od opravljanja dejavnosti iz naslova izvajanja javne službe  18.720 EUR. 

 

Transferni prihodki  v znesku 287.596  EUR  znašajo 93,9 % vseh prihodkov. 

Prihodki prejeti iz sredstev državnega proračuna znašajo skupaj 23.527 EUR, prejeti prihodki iz 

občinskega proračuna pa znašajo skupaj 264069 EUR, od tega 234.506 EUR za tekoče poslovanje in 

29.563 EUR za investicije.  

 

Prihodki od prodaje storitev na trgu so znašali 320 eur. 
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 Odhodki 

Celotni odhodki knjižnice za leto 2013  znašajo 296.388 EUR. Celotne odhodke sestavljajo tekoči 

odhodki za poslovanje knjižnice in investicijski odhodki  

 

Tekoči odhodki 

Odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim znašajo 155.631 EUR. Od tega plače zaposlenih 

139.426 EUR , povračila in nadomestila zaposlenim 10.025 EUR in regres za letni dopust 6.180 EUR .  

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo 24.149 EUR .  

 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje službe znašajo skupaj 43.940 EUR . 

Izdatki za pisarniški material in storitve znašajo 26.738 EUR, izdatki za posebni material in storitve 574 

EUR, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 2.530 EUR, prevozni stroški in 

storitve 591 EUR, izdatki za službena potovanja 1.723 EUR, izdatki za tekoče vzdrževanje 2.411 EUR, 

izdatki za najemnine 200 EUR in drugi operativni odhodki 9.173 EUR. 

 

 Investicijski odhodki 

Investicijski odhodki znašajo skupaj 72.688 EUR .  

Investicijski odhodki za nakup drugih osnovnih sredstev (knjižničnega gradiva) znašajo 62.407 EUR , 

investicijski odhodki za nakup opreme 9.791 EUR. 
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Izid poslovanja 

 

Knjižnica je poslovanje za leto 2013 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki ugotovljenih po 

načelu denarnih tokov  v višini  10.255 EUR. 
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401

306.643 281.944 108,76

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

306.323 281.944 108,65

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403

287.596 262.503 109,56

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

23.527 20.894 112,60

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 23.527 20.894 112,60

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409)
407

264.069 241.609 109,30

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 234.506 208.934 112,24

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 29.563 32.675 90,48

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)
410

0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)
413

0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 
419

0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420

18.727 19.441 96,33

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 18.720 19.373 96,63

del 7102 Prejete obresti 422 7 4 175,00

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 64

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)
431

320 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 320 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481)
437

296.388 281.536 105,28

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438

296.388 281.536 105,28

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439

155.631 154.665 100,62

del 4000 Plače in dodatki 440 139.426 139.728 99,78

del 4001 Regres za letni dopust 441 6.180 3.093 199,81

del 4002 Povračila in nadomestila 442 10.025 10.689 93,79

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 1.155 0,00

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)
447

24.149 25.502 94,69

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 12.336 12.362 99,79

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 9.882 9.902 99,80

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 95 84 113,10

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 139 139 100,00

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 1.697 3.015 56,29

INDEKS 4/5

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do  31.12.2013

Oznaka 

za AOP
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C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453

43.940 43.079 102,00

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 26.738 28.276 94,56

del 4021 Posebni material in storitve 455 574 115 499,13

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 2.530 2.904 87,12

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 591 672 87,95

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.723 3.544 48,62

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 2.411 1.519 158,72

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 200 115 173,91

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 9.173 5.934 154,58

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
470

72.668 58.290 124,67

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 9.791 3.503 279,50

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 62.407 54.787 113,91

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 470 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)
481

0 0

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu
482

0 0

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu
483

0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

10.255 408 2513,48

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)
486

0 0  
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6.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOVPO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA 

DOGODKA 

 

Celotni prihodki znašajo 228.788 EUR, celoti kot prihodki od prodaje proizvodov in storitev, 8  EUR 

znašajo finančni prihodki.  

 

Celotni odhodki znašajo 223.543 EUR. Od tega predstavljajo stroški materiala 6.043 EUR, stroški 

storitev 32.945 EUR, strošek amortizacije 178 EUR, stroški dela znašajo 184.332 EUR,  finančni 

odhodki 45 EUR. 

 

  Izid poslovanja 

     

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ugotovljen  po načelu 

nastanka poslovnega dogodka , znaša v letu 2013  5.175 EUR 
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(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 228.788 233.602

97,94

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 228.788 233.602 97,94

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 8 5 160,00

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 228.796 233.607

97,94

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 38.988 40.874

95,39

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 6.043 7.724 78,24

461 STROŠKI STORITEV 874 32.945 33.150 99,38

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 184.332 179.401

102,75

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 142.817 139.768 102,18

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 23.009 22.504 102,24

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 18.506 17.129 108,04

462 G) AMORTIZACIJA 879 178 242 73,55

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 0 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 45 81 55,56

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 0 39

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 39

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 223.543 220.637 101,32

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 5.253 12.970

40,50

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 78 198 39,39

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka

(888-890)

891 5.175 12.772

40,52

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 

od dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
894 8 8

100,00

Število mesecev poslovanja 895 12 12

INDEKS 4/5

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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7. ZAKLJUČEK 

 

Knjižnica je uspešno zaključila poslovanje poslovnega leta.  

 

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 2011. 

 


