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A  POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 

1 SPLOŠNI DEL 

Mestna knjižnica Grosuplje je javni zavod na področju knjižničarstva za območje občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje. Letno poročilo knjižnice sestavljata računovodsko poročilo in 
poslovno poročilo. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz dveh računovodskih izkazov, to sta 
bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnil k obema računovodskima izkazoma. V 
poslovnem poročilu predstavljamo osnovne podatke in naloge, ki pojasnjujejo namen našega 
delovanja ter pregled opravljenega dela v vseh naših enotah, ki vključuje podatke o knjižnični 
zbirki, inventuri in prirastu novega gradiva, o obiskovalcih in članih knjižnice, o izposoji gradiva 
in naših bibliopedagoških dejavnostih. Predstavljamo različne oblike knjižne in knjižnične vzgoje, 
ki smo jih izvajali za mladino in odrasle in so bile namenjene spodbujanju bralne pismenosti, 
kulturnemu udejstvovanju, vseživljenjskemu učenju, preživljanju prostega časa in navdihu za 
izzive, ki jih za vse generacije  zahteva sodobni čas.  
Knjižnica je s svojo zbirko, prostorom in različnimi vsebinami usmerjena uporabnikom vseh 
generacij,  je ustanova, ki  spodbuja  medgeneracijsko sodelovanje in krepi lokalno identiteto. 
V vseh knjižnicah izvajamo naloge, ki nam jih določa zakonodaja, iz pestrosti opravljenega dela pa 
začutimo vpetost vsake enote naše knjižnice v svoje lokalno okolje. 
Poročilo je odraz zastavljenega programa dela in finančnega načrta, zato prikazujemo tudi kazalce 
uspešnosti in jih vrednotimo  s strokovnimi normativi. Poslovno poročilo je pripravljeno na 
podlagi izpisov statistik iz programske opreme Cobiss ter podatkov, ki so jih pripravili strokovni 
delavci in direktorica. Računovodsko poročilo je v sodelovanju z upravo knjižnice pripravil 
računovodski servis. 
 

1. 1 Podatki o zavodu: 

Naziv: Mestna knjižnica Grosuplje 

Naslov: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje 

Matična številka: 5559723 

Šifra dejavnosti: 91.011 

Davčna številka:65477405, nismo zavezanci za DDV 

Šifra proračunskega uporabnika: 37060 

Šifra podračuna: 01232-6030370657 pri Upravi za javna plačila, OE Ljubljana 

Telefon: 786 00 20 

Elektronski naslov: knjiznicagrs@gro.sik.si 

Spletni naslov: www.gro.sik.si  

 

1.2 Knjižnična mreža Mestne knjižnice Grosuplje 

 Osrednja knjižnica Grosuplje 

 Enota Ivančna Gorica 
               Izposojevališče Stična 

               Izposojevališče Šentvid pri Stični 

               Izposojevališče Krka 

               Izposojevališče Višnja Gora 

 Enota Dobrepolje 

 

1.3 Organi zavoda 

Svet Mestne knjižnice Grosuplje 

Konstituiranje: 1. 11. 2016 

Mandat: 4 leta 

 

http://www.gro.sik.si/
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Člani  

Predstavnice občin ustanoviteljic: Marija Mišmaš Pintar, Grosuplje,  

Milena Vrenčur, Ivančna Gorica,  

Sonja Lenarčič, Dobrepolje 

Predstavnika zainteresirane javnosti: Ana Kaplan Novak, Tomaž Cunder 

Predstavnici zaposlenih: Ksenija Medved (predsednica)    

                                                Andreja Selišnik 

Direktorica: Roža Kek 

Imenovanje: 1.11. 2014 

Mandat: 5 let 

 
1.4 Opis razvoja 

Po pisnih virih so na našem območju, tako kot drugod po Sloveniji, v preteklosti  vse do druge 

svetovne vojne delovale številne društvene in sindikalne knjižnice. V svojem času so imele 

pomembno vlogo pri izobraževanju, razvoju slovenskega jezika, kulture in pri ozaveščanju 

prebivalcev nasploh. Med drugo svetovno vojno je njihova dejavnost zamrla, zato so jo po vojni 

skušali obnoviti. Po zbranih podatkih je leta 1949 na našem območju v 22 krajih delovalo 28 

društvenih, sindikalnih in šolskih knjižnic s skupnim fondom 7447 knjig. Predhodnica današnje 

knjižnice je knjižnica  D.P.D. Svoboda Grosuplje, ki je bila ustanovljena leta 1952, in je združevala 

knjižno gradivo Okrajne knjižnice in čitalnice Frana Levstika in leposlovje grosupeljske šolske 

knjižnice. Prelomnica v razvoju stroke pa pomeni ustanovitev Ljudske knjižnice Grosuplje s 

sklepom Občine Grosuplje št. 1/1-63-7/62, z dne 18. 4. 1965. Občinska skupščina Občine 

Grosuplje je 1. 1. 1965 imenovala Ljudsko knjižnico Grosuplje za občinsko matično knjižnico, ki se 

je leta 1974 preimenovala v Splošnoizobraževalna  knjižnica Grosuplje. Po sklepu Občinske 

kulturne skupnosti, št. 43/83, je do leta 1992 delovala v okviru Zavoda za kulturo in izobraževanje 

Grosuplje. S sklepom Občinske skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/92) je bil sprejet 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica Grosuplje. Po spremembi lokalne zakonodaje so iz 

enovite Občine Grosuplje nastale tri: Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki so od leta 1997  

ustanoviteljice knjižnice (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica Grosuplje; Uradni list RS, 

št. 43/97).  Država je leta 2001 sprejela nov Zakon o knjižničarstvu, ki je knjižnično dejavnost 

opredelil kot obvezno javno službo, knjižnicam pa dodelil številne dodatne naloge.  Nov področni 

zakon je zahteval  spremembo ustanovitvenega akta, ki je podlaga za sedanjo organiziranost in 

delovanje (Akta o ustanovitvi Mestne knjižnice Grosuplje, Uradni list RS,  13/04, 39/07, 66/08).  

Mestna knjižnica kot javni zavod opravlja  obvezno javno službo na področju knjižnične dejavnosti 

za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje,  po podatkih SURS-a na dan 1. 1. 2017           

skupaj  za 40.515 prebivalcev.  

Občina                         Število  prebivalcev            Delež 

Grosuplje                       20.284             50,1 % 

Ivančna Gorica              16.361                                                  40,4 % 

Dobrepolje                        3.870 9,5 % 

   Skupaj                           40.515              100 % 

 
 
1.5 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo področje delovanja knjižnice 
 
Status in obseg delovanja knjižnice  določa Odlok o ustanovitvi Mestne knjižnice Grosuplje (Ur. l. 
RS, št. 13/04, 39/07, 66/08), ki ima pravno podlago v Zakonu o zavodih (Ur. l. RS, št.12/91, 8/96 
s spremembami), Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/02, 4/10, 
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20/11, 111/13 s spremembami), Zakonu o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01, 96/02, 92/15)  in v 
podzakonskih predpisih:  
 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03), 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 
73/03,70/08), 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03), 

- Sklep o financiranju Knjižnice Grosuplje, ki so ga podpisali župani dne 16.11.1999 ter Aneks 
št. 1 k Sklepu o financiranju Mestne knjižnice Grosuplje, ki so ga podpisali župani dne 

21.10.2010, 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03), 
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/03, 74/17). 

Na poslovanje knjižnice pa vplivajo računovodski predpisi ter številni drugi zakoni, predpisi in 
kolektivne pogodbe za javni sektor: 
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, 11/11 s spremembami in dopolnitvami),  

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS,  23/99 s spremembami in dopolnitvami), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. l. RS, 115/02 s spremembami in dopolnitvami), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Ur. l. RS, 134/03 s spremembami in dopolnitvami),  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št.  108/09 s spremembami in dopolnitvami),  

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08, 86/08, 3/09 s spremembami in 
dopolnitvami), 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 45/04, s spremembami in 
dopolnitvami), 

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) s spremembami 

- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter še številni drugi  
 

2 POSEBNI DEL 

2. 1 Dejavnosti, ki jih  knjižnica na podlagi ustanovitvenega akta kontinuirano izvaja v okviru 

javne službe: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

- posreduje bibliografske in informacijske proizvode in storitve, 

- sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami, 

- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

- opravljali tudi drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih, 

- organizirali posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture,  
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- organizira posebne oblike dejavnost za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.  
 

2.2 Notranja organizacija dela: skupne naloge 

 

Cilj notranje organizacije dela Mestne knjižnice Grosuplje je učinkovito izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe za potrebe občin ustanoviteljic. Osnovna dejavnost zavoda se opravlja 

v sedmih izposojevalnih enotah, ki sestavljajo knjižnično mrežo zavoda: 

- Osrednja knjižnica Grosuplje, 

- Enota Ivančna Gorica  in izposojevališča  Krka, Stična, Šentvid pri Stični, Višnja Gora, vodja: 

Ksenija Medved, 

- Enota Dobrepolje, vodja Jasmina Mersel Šušteršič  

Oblikovanje knjižnične mreže so narekovale potrebe prebivalstva v preteklem obdobju in 

odločitve občin ustanoviteljic glede  prisotnosti knjižnične dejavnosti v posameznem okolju.  

V Osrednji knjižnici Grosuplje delujejo strokovni oddelki, ki zagotavljajo koordinirano izvajanje 

delovnih nalog iz njihove pristojnosti:  

- Oddelek za obdelavo gradiva, IKT ter domoznanstvo, odgovorna Urša Emeršič, 

- Oddelek za izposojo in medknjižnično izposojo, odgovorna Erika Kuhelj, 

- Oddelek za delo z odraslimi uporabniki, odgovorna Aleksandra Saša Žagar Gros, 

- Oddelek za delo z otroki in mladino, odgovorna  Tanja Zavašnik, 

- Oddelek za nabavo in upravno –tehnične službe, odgovorna  Andreja Selišnik. 

  

Področja dela, katerih izvajanje in razvoj pa sta pomembna za zavod kot celoto, smo koordinirano 

izvajali kot skupne naloge centralno, na sedežu knjižnice. Skupne naloge so: nabava knjižničnega 

gradiva, materialov in storitev za izvajanje dejavnosti, inventarizacija in katalogizacija 

knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja, vzdrževanje računalniškega sistema in sistema 

Cobiss,  upravna, računovodska, kadrovska opravila, založništvo Zbornika občin Grosuplje, 

Ivančna Gorica, Dobrepolje in Domoznanske zbirke, poslovno in strokovno vodenje javnega 

zavoda.  Finančna obveznost stroškov dela za skupne naloge pa je razdeljena med občine 

ustanoviteljice na podlagi  števila  prebivalcev. 

2.3 Dolgoročni cilji  

Temeljni cilj sodobne splošne knjižnice je, da kontinuirano zagotavlja dostop do vseh vrst znanja, 

informacij in literarne ustvarjalnost domačih in tujih avtorjev najširšemu krogu uporabnikov, 

svojim občanom. Knjižnica je pomembna kot javni prostor, kjer se občani učijo, predstavijo svoje 

dosežke, se srečujejo in povezujejo. Dolgoročni cilji temeljijo na izpolnjevanju poslanstva in 

izvajanju nalog, zaradi katerih smo ustanovljeni. S kakovostnim izvajanjem knjižničnih storitev 

uresničujemo izobraževalno, kulturno, informacijsko in socialno vlogo, prispevamo k 

materialnemu in duhovnemu razvoju okolja, sooblikujemo kakovost bivanja in spodbujamo 

osebno rast, krepimo pripadnost, lokalno in nacionalno identiteto ter ponos.  

Naši dolgoročni cilji izhajajo iz  že doseženega razvoja in so usmerjeni k uporabnikom, ki 

knjižnico doživljajo kot pomemben dejavnik kulturnega, izobraževalnega in družbenega življenja 

v kraju. Je prostor branja, učenja, informacij, preživljanje prostega časa, srečevanja.  Je prostor 

duhovnega bogastva vseh generacij, ki se širi v okolje.  

Za uresničevanje teh ciljev potrebujemo: doseganje standarda zaposlitve, doseganje prostorskega 

standarda, dopolnjevanje knjižnične zbirke in tehnične opremljenosti v skladu z normativi in 

potrebami sodobne družbe. Doseganje teh ciljev bo povečalo dostopnost (tudi z bibliobusom) in 

kvaliteto knjižničnih storitev prebivalcem občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
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2.4 Cilji in aktivnosti  v letu 2017  

S programom dela smo izpolnjevali poslanstvo in zakonske naloge v obsegu, ki so nam ga 
omogočali kadrovski in finančni viri, knjižnična zbirka ter prostor in oprema.  
Za uresničevanje letnih ciljev smo v skladu z 2. členom Zakona o knjižničarstvu opravljali 
naslednje dejavnosti: 
 v skladu z Dokumentom nabavne politike in Letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva  v 

letu 2017 smo nakup gradiva planirali po pravilniku o pogojih za izvajanje dejavnosti, vendar 
smo ga s sprejetim finančnim načrtom morali prilagoditi odobrenim sredstvom financerjev. 
Na ravni zavoda smo kupili le 6942 enot knjižničnega gradiva, vsak naslov pretehtano izbirali 
in ga, glede na potrebe in finančne možnosti,   dokupili.  

 omogočali dostop  do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij v obratovalnem času v 
knjižničnih prostorih,  elektronske storitve, kot so vpogled v katalog, podaljšanje, rezerviranje, 
naročanje preko Cobiss/Opac, izposoja e-knjig Biblos, pa so bile uporabnikom dostopne  24 
ur vse dni v letu; 

 sodelovali smo v medknjižnični izposoji in gradiva, ki jih v zbirki nimamo, našim uporabnikom 
preskrbeli iz ostalih knjižnic ter naše gradivo posodili knjižnicam, ki so ga naročile pri nas; 

 pridobivali in izobraževali smo nove uporabnike knjižnice, jih obveščali o naših dejavnostih 
preko lokalnih časopisov, radia, spletne strani, z elektronsko in klasično pošto ter po 
socialnem omrežju;  

 izvajali informacijsko opismenjevanje ter drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo za  različne ciljne skupine¸ 

  sodelovali pri vseživljenjskem izobraževanju s ponudbo gradiva, informacij, predavanj in 
delavnic z vseh področij človekovega ustvarjanja; 

 zagotavljali občanom prostor knjižnice kot storitev za različne potrebe, kjer so lahko izrazili 
svojo ustvarjalnost  (v tujini t.i. makerspaces / kreativnice/ustvarjalnice); 

 zagotavljali dostop in uporabo gradiv javnih oblasti (IUS-INFO, Uradni list..); 
 organizirali posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so bile namenjene                                 

spodbujanju bralne kulture, kot so ure pravljic, igralne ure, vrtec in šola na obisku, delavnice, 
socialne igre, bralni klubi: Beremo ob kmečki peči, Kranjska čbelica, Dobrevoljci, organizirali 
predstavitve  knjig, avtorjev, predavanja za starše v OŠ in vrtcih;   

 pripravljali dejavnosti in storitve za bralce s posebnimi potrebami (branje s pomočjo 
terapevtskega psa Tačke pomagačke, Z igro do branja, socialne igre, angleške ure pravljic, 
učenje hrvaškega jezika, označevanje strokovnega in leposlovnega gradiva za dislektike,  
izvajali dejavnosti za Rome; 

 zbirali gradivo o naših krajih za 30. številko Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje ter pripravili izid  8. knjige  Domoznanske zbirke z naslovom Narodopisna 
knjižnica 3. in 4. del Toneta Ljubiča in s tem poskrbeli za ohranjanje kulturne in etnološke 
dediščine; 

 pripravili smo projektno nalogo za novo knjižnično zgradbo v Ivančni Gorici; načrtovati 
knjižnico  in soustvarjati njeno podobo je redka priložnost, a velik izziv in odgovornost do 
stroke, uporabnikov in investitorja – lokalne skupnosti; nova knjižnica mora biti funkcionalna 
in hkrati arhitekturno dovršena zgradba, ki soustvarja javni prostor, simbolizira znanje in 
kulturo; 

 sodelovali pri pripravi načrtov ureditve  in izvedbi dodatnih prostorih na obstoječi lokaciji v 
knjižnici v Ivančni Gorici ter izvedli postavitev gradiva in organizacijo zbirke. 

Pri delovnem procesu Izposoja so v začetku leta zaradi posodobitev programske opreme, ki jih 
pripravlja IZUM, prešli iz Cobiss 2 Izposoja na nov  program Cobiss 3 Izposoja. Postopek izposoje 
v novem programu je bila sprememba, ki je pri zaposlenih zahtevala dodatno zavzetost in 
pozornost skozi vse leto. Projekt prehoda in aplikacija programa v živo okolje so odgovorno vodile 
Andreja Selišnik, Maruša Pušnik in Erika Kuhelj.  
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V okviru Združenja splošnih knjižnic smo se vključili v pilotni projekt nabave in obdelave novega 
gradiva, ki ga izvajamo z Mestno knjižnica Ljubljana  poleg Mestne knjižnice Kranj,  Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, Knjižnice Milana Jarca Novo mesto in knjižnice Črnomelj ter Mariborske 
knjižnice in Knjižnice Lenart. Pri tem projektu zaradi narave dela največ sodeluje strokovna 
delavka Andreja Selišnik, ki je odgovorna za nabavo knjižničnega gradiva, ter katalogizatorki Urša 
Emeršič (sodeluje v pilotnem projektu Združenja splošnih knjižnic od začetka) in Aleksandra Saša 
Žagar Gros ter direktorica.  
V letu 2017 smo junija izvedli inventuro knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici v Grosupljem in 
v enoti Dobrepolje.   
V knjižnici v Ivančni Gorici smo inventuro izvedli novembra, ko je bila  zaprta zaradi sanacijskih 
del in razširitve.  
S pridobitvijo dveh novih prostorov  v izmeri cca 100 m² v pritličju zgradbe se je omilila 
prostorska stiska knjižnice. Pri teh delih je zavzeto sodeloval celoten tim knjižničarjev ivanške 
knjižnice z občinskimi strokovnimi službami in vodstvom občine.  
Občina Ivančna Gorica je decembra pridobila  prvič podeljen certifikat Branju prijazna občina, k 
čemur je doprinesla tudi knjižnica s svojim programom delovanja in prilagajanjem potrebam 
svojega okolja. Vodja knjižnice Ksenija Medved je za zavzeto strokovno delo prejela županov 
kovanec.  
Vodstvo grosupeljske občine pa se je kljub nasprotnim strokovnim argumentom knjižnice, 
odločilo, da poleg prostora v pritličju, kjer je bil že od začetka opremljen prostor za TIC,  knjižnični 
dejavnosti odvzame večnamensko računalniško učilnico/čitalnico ter v tem prostoru uredi dve 
pisarni za novonastali zavod za turizem. 
 

Opravljanje obvezne prakse dijakov in študentov: 

Sprejeli smo dijake in študente  iz našega okolja na obvezno prakso in jim zagotovili mentorstvo.  

Ime in priimek Št. dni Št. ur Program 
Rok Tekavec   9   76 dijak 2. letnika – ekonomski tehnik SŠ Josipa Jurčiča 
Katarina Berce 16 120 študentka 2. stopnje Filozofske fakultete 
Manca Lončarič 16 120 študentka 1. stopnje Filozofske fakultete 
Tina Žinger  34 255 dijakinja 3. letnika – administrator CIRIUS Kamnik, 

Srednja šola  
Tina Žinger 37 280 dijakinja 4. letnika – administrator CIRIUS Kamnik, 

Srednja šola 
SKUPAJ:  112 dni 851 ur  

 

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Grosuplje smo  trem našim  občanom omogočili, da so 

v knjižnici opraviti 230 ur družbeno koristnega dela. 

Poklicna rehabilitacija: 

Preko Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje Šentprima sta dve osebi opravili 72 ur delovnega 

preizkusa delo, ena občanka pa je bila vključena v program socialne vključenosti. 
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2.5 Urnik odprtosti za obiskovalce 
 
Knjižnice so bile odprte po urniku, ki ga je sprejel Svet knjižnice na 2. seji, 19.12.2016. 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota  skupaj 

Grosuplje 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 8 - 13 2715 ur 

Dobrepolje 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 20 / 1528 ur 

Ivančna 

Gorica 

9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 14 9 - 19 8 - 13 2333 ur 

Višnja Gora / / / 16 - 18 / /     84ur 

Stična / / / 13 - 15 / /     84 ur 

Šentvid  / / / 16 - 18 / /     84 ur 

Krka / / / 13 - 15 / /     80 ur 

 

Elektronske storitve, kot so: podaljšanje, rezervacije, naročanje, izposoja elektronskih knjig so bile   

dostopne vse dni v tednu, 24 ur na dan.  

Poletni obratovalni čas 

 ponedeljek torek  sreda četrtek petek sobota 

Grosuplje 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 / 

Dobrepolje 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 20 / 

Ivančna Gorica 13- 19 13 - 19 9 - 15 9 - 15 13 - 19 / 

 

Izposojevališča v Stični, Šentvidu, na Krki in v Višnji Gori  so bila  julija in avgusta zaradi koriščenja 

letnega dopusta zaprta.  

 

2.6 Nabava in  bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 

Nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva smo izvajali za vse enote v osrednji knjižnici po 

programu Cobiss3 v segmentih, Nabava, Katalogizacija, Zaloga in Serijske publikacije.  Glede na 

vedno nižja sredstva za ta namen, strokovna priporočila o oblikovanju zbirke, višje cene gradiva 

na tržišču ter potreb naših uporabnikov po posameznem gradivu, je to področje zahtevalo veliko 

tehtnega razmisleka in strokovnih presoj, katero gradivo bomo kupili in uvrstili v zbirko. 
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Prirast števila inventarnih enot knjižničnega gradiva z nakupom po vrstah gradiva in   

občinah 

 
Po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe znaša   prirast novega 
gradiva  200 enot, po standardu  pa 250 enot  na 1000 prebivalcev. Zaradi znižanja sredstev za 
nakup gradiva s strani občin Grosuplje in Ivančna Gorica ter tudi  države, kljub temu, da smo 
prispevali tudi lastna sredstva za nakup, v teh dveh občinah nismo dosegli minimalnega pogoja 
število nakupa novega gradiva.  Občina Dobrepolje je zagotovila sredstva za prirast gradiva po 
pravilniku. 
 
 
Prirast novih naslovov knjižničnega gradiva z nakupom po vrstah gradiva in   občinah 
 
Prirast/nakup /naslovi Serijske publikacije Neknjižno gradivo Monografije            Skupaj 
Grosuplje 
 145 355 2661 3161 
 
Ivančna Gorica 47 216 2010 2273 
 
 Dobrepolje 23  56   741  820     

 

 

Prirast števila inventarnih enot z darovi po vrstah gradiva in občinah 

Prirast/darovi/inv. številke Serijske publikacije Neknjižno gradivo Monografije Skupaj 

Grosuplje 36 133 507 676 

Ivančna Gorica 10 19 199 228 

 Dobrepolje 3 14 100 117 

 

Tudi v letu 2017 so nam  bralci ob urejanju domačih knjižnic pogosto podarili svoje  knjige. Vse 

podarjeno gradivo smo komisijsko pregledali in preverili, ali ga po strokovnih kriterijih še lahko 

uvrstimo v zbirko. Gradivo, ki ni bilo več aktualno ali ga imamo v dovolj izvodih glede na 

povpraševanje, smo ponudili v antikvarno prodajo. Kar ni šlo v prodajo,  smo dali lokalnim 

društvom ter zainteresiranim uporabnikom. Izbrano podarjeno gradivo smo  inventarizirali, 

katalogizirali, opremili in uvrstili  po enotah, glede na potrebe in prostorske možnosti, kot je 

razvidno iz preglednice. 

 

Občina Serijske 
publikacije 

Neknjižno gradivo Monografije  Skupaj Št. preb. Št. enot/ 
1000 preb. 

Grosuplje  
 

179 414 3036 3629 20.284 179 

Ivančna Gorica 
 

   47 238 2178 2463 16.361 151 

 Dobrepolje  
 

   23 69   758 850  3.870 219 

SKUPAJ   
249 

 
721 

 
5972 

      6942  
40.515 

 
171             
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Skupni prirast po vrstah  gradiva z nakupom, darom, zamenjavo  in občinah 

Prirast/darovi in nakup/inv. številke 
Serijske 

publikacije 
Neknjižno 

gradivo Monografije Skupaj 

Grosuplje  215 547 3543 4305 

Ivančna Gorica  57 257 2377 2691 

Dobrepolje 26 83 858 967 

 SKUPAJ                 298                   887                         3589 7963 

 

Kazalnik  prirasta zbirke z nakupom, darovi in zamenjavo glede na strokovne standarde:  

 Standard prirasta novega gradiva je 250 enot /1000 prebivalcev  
Doseganje standarda v naših občinah: 

Grosuplje: 212 enot/1000prebivalcev 

Ivančna Gorica: 164 enot/1000 prebivalcev 

Dobrepolje: 249 enot/1000 prebivalcev 

 
2.7 Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 
Inventarizacija, katalogizacija in klasifikacija knjižničnega gradiva potekajo v osrednji knjižnici v 
sistemu  Cobiss 3. Podatki o naslovu gradiva, katera knjižnica ga hrani in v kolikšni količini, so 
javno dostopni v vzajemnem katalogu Cobiss/Opac. Bibliografsko sta katalogizatorki Urša 
Emeršič in Aleksandra Saša Žagar Gros inventarizirali 7963 enot in  6254 naslovov  različnega 
knjižničnega gradiva.  
Novo gradivo smo opremili z označbami lastništva ter črtnimi kodami za potrebe postavitve in 

izposoje. Z RFID nalepkami smo poleg gradiva za Grosuplje začeli opremljati tudi gradivo za 

knjižnico v Ivančni Gorici zaradi racionalizacije dela ter stroškov ter načrtovane uvedbe izposoje 

s pomočjo knjigomata. Vse novo gradivo ovijemo v zaščitno folijo, da mu podaljšamo dobo 

uporabe, kar se izvaja po enotah, kjer je gradivo locirano.  

2.8 Medknjižnična izposoja 

Na osnovi potreb po gradivu, ki ga naša knjižnica nima ali ga ima v premajhni količini (npr. za 

bralne klube, domača branja, potrebe študija), smo iskano gradivo bralcem zagotovili  z 

medknjižnično izposojo iz 43 slovenskih knjižnic. Izvaja se centralno v okviru skupnih nalog. 

Realiziranih je bilo 271 naročenih izvodov, od tega 26 člankov. Iz naše knjižnice smo v 18 različnih 

knjižnic po Sloveniji posodili 119 knjig in en članek.  Za vodenje medknjižnične izposoje je 

zadolžena Erika Kuhelj, poleg nje so sodelovale še Petra Kremžar, Andreja Selišnik in Aleksandra 

S. Žagar Gros.  Skupaj je bilo v sistemu Medknjižnične izposoje opravljenih 2368 transakcij, ki 

vključujejo evidentiranje zahtevkov, pripravljenje naročil, evidentiranje prejemov gradiva, število 

pripravljenih dobavnic, število evidentiranih vračil gradiva dobavitelju, število pripravljenih 

obvestil ter število vpisanih partnerjev. 
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2.9 Inventura knjižničnega gradiva 

Zakon o računovodstvu v 38. členu določa, da lahko pravna oseba popisuje knjige v daljših 

obdobjih, vendar obdobje med zaporednima popisoma ne sme biti daljše od 5 let, zato je 

inventura postala pomemben in nujen del knjižnične administracije. Na inventuro smo se 

sistematično pripravili s pomočjo segmenta Cobiss/Inventura  v sodelovanju z Izumom,  ki je 

pripravil formalne postopke v skladu s sprejetim časovnim načrtom zaprtja knjižnic.  Inventura 

gradiva je verodostojen način preverjanja zaloge gradiva v knjižnici. Ker je vse knjižnično 

gradivo opremljeno s črtnimi kodami, postopki pa podprti z avtomatizirano nabavo, obdelavo in 

izposojo, je preverjanje knjižničnega gradiva na policah s seznamom iz računalniškega kataloga 

potekalo s pomočjo čitalcev črtnih kod.  Knjižnično gradivo, ki je manjkalo na polici, je bilo po 

opravljenem popisu potrebno ročno preveriti in ugotoviti, ali je izposojeno, ima drugo signaturo, 

je v popravilu, je založeno. Gradiva, ki ob preverjanju nismo našli, smo  označili kot inventurni 

primanjkljaj (če se ga v kasnejšem obdobju najde). Zabeležili smo 621 enot primanjkljaja v 

Grosupljem, 615 v Ivančni Gorici in 226 v Dobrepolju. Manjkajoče gradivo bomo glede na 

aktualnost zamenjali z novim.  Poleg uskladitve knjižnične evidence z dejanskim stanjem, je 

namen inventure tudi iskanje založenega  in izločanje zastarelega gradiva.  

2.10 Odpis knjižničnega gradiv  

Temeljna zaloga v zbirki  znaša  4,6 izvodov knjižnega gradiva in  0,47 izvodov neknjižnega gradiva  

na prebivalca.  Knjižnice, ki dosegajo normative po številu enot (4 knjige, 0,4 enote neknjižnega 

gradiva) na prebivalca,  na leto odpišejo toliko enot neaktualnega gradiva, da vzdržujejo standard 

obsega in aktualnost zbirke. Na podlagi pregledovanja knjižnične zbirke po Navodilih za izločanje 

in odpis knjižničnega gradiva, ki jih je sprejela nacionalna knjižnica,  smo odpisali 7136 enot 

vsebinsko ali jezikovno zastarelega, obrabljenega in poškodovanega gradiva, gradivo 

inventurnega primanjkljaja  ter izvode, ki so jih izgubili bralci,  kar predstavlja  34,1 % potrebnega 

izpisa.  

Odpis knjižničnega gradiva po vrstah knjižničnega gradiva in  občinah 

  
serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo monografije SKUPAJ 

Grosuplje  331 649 3839 4819 

Ivančna Gorica  162 255 1262 1679 

Dobrepolje 81 237 320 638 

       7136 

Temeljna zbirka knjižničnega gradiva na dan 31.12.2017  po vrstah knjižničnega gradiva 

in  občinah 

  
serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo monografije SKUPAJ 

Grosuplje  2214 10664 91795 104673 

Ivančna Gorica  520 6811 73901 81232 

Dobrepolje 235 1754 21337 23326 

Adamičeva zbirka 11    49 60 

SKUPAJ    209291 
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2.11 e-knjige 

Biblos je portal za izposojo elektronskih knjig. Knjižnica od julija 2013 svojim članom omogoča 

brezplačno izposojo leposlovja in strokovne literature za odrasle in mladino v slovenskem jeziku.  

Konec leta 2017 so člani Mestne knjižnice Grosuplje imeli dostop do 915 naslovov (licenc) e-knjig. 

Bralci si e-knjigo s člansko izkaznico lahko izposodijo od doma, nepretrgoma 24 ur, vse dni v letu. 

V letu 2017 je knjižnica kupila licence za 227 novih naslovov,  bralci pa so si izposodili 794 

posameznih licenc e-knjig.  

3 Domoznanska dejavnost 

Domoznansko gradivo predstavlja duhovno dediščino ter je dragocen vir za spoznavanje našega 

okolja tako v preteklosti kot v sedanjem času.  Vključuje dela domačih avtorjev in zapise o naših 

krajih in ljudeh. Namenjeno je raziskovanju, razumevanju,  gradnji identitete in pripadnosti 

vrednotam lokalnega okolja.  Načrtno zbiramo knjižno in neknjižno gradivo, lokalna glasila, 

drobne tiske, razglednice. Zavedamo se, da marsikatero delo, ki bi sodilo v to zbirko, kljub 

predpisom ne pride v knjižnico, oz. nimamo informacije, da je izšlo. V letu 2017 smo pridobili 56 

novih enot različnega domoznanskega gradiva.  

3.1 Domoznanska zbirka in Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 

Z obema publikacijama, ki ju od leta 2010 izdaja knjižnica  s pomočjo uredniškega odbora, svoje 

okolje seznanja z lokalnim dogajanjem, ozavešča o naši naravni in kulturni dediščini, skrbi za  

poznavanje zgodovine in tradicije. V letu 2017 smo pripravljali vsebine  za 30. številko Zbornika  

ter  za 8. knjigo Domoznanske zbirke, ki je izšla konec leta. To je z razpravljalnimi vsebinami  in 

bibliografijo obogateno delo Toneta Ljubiča Ljudske pripovedke iz Dobrépolj ter Ljudska 

umetnost v Dobrépoljah, ki sta izšli leta 1944 kot  3. in 4. zvezek Narodopisne knjižnice. Knjižnico 

je osnoval Anton Mrkun  leta 1943. V Domoznanski zbirki smo prvi dve Mrkunovi knjižici 

(Kmetijstvo, Obrt in trgovina) z razpravljalnim delom in bibliografijo izdali leta 2013.   

4 Investicijska in vzdrževalna dela prostorov in opreme 

Knjižnični prostori in oprema so namenjeni javni uporabi, obiskovalcem vseh generacij skozi celo 

leto, od ponedeljka do sobote, v času odprtosti knjižnic, zato so tudi bolj pogosto izpostavljeni 

obrabi. Da so prostori in oprema varni, urejeni, čisti, s potrebno tehnično in informacijsko 

podporo ter servisirani, kot določajo predpisi, so potrebna stalna vzdrževalna dela. Le-taki lahko 

služijo potrebam sodobnega uporabnika. Poleg tekočega vzdrževanja smo izvedli  tudi nekatere 

večje sanacije ter izboljšave ter zamenjali iztrošeno opremo. Poleg sredstev občin smo za ta namen 

prispevali tudi lastna sredstva iz zamudnin in članarin. 

4.1 Grosuplje 
Postopno, po etažah obnavljamo parket, v letu 2017 smo prenovili parket na otroškem oddelku in 
v pravljični sobi ter na stopnišču, ki vodi na ta oddelek. Prenova je potekala v poletnem času, 
gradivo pa smo v celoti preselili po ostalih oddelkih, da je bilo obiskovalcem dostopno za izposojo. 
Po sanaciji smo otroški oddelek tudi prebelili. Prvo etažo, ki smo jo obnovili lani, smo zaščitili z 
zaščitnim premazom. Kupili smo prenosni PC,  dva čitalca za inventuro knjižničnega gradiva, 
tablico za elektronski podpis bralcev ob vpisu, termični tiskalnik Zebra za izpis podatkov pri 
izposoji, v dvorani zaradi moteče svetlobe montirali zastirala na požarna okna, terminal za 
registracijo delovnega časa, sanirali vodila pri zavesah v dvorani in zamenjali žarnico pri LCD 
projektorju, skrbeli za tekoče vzdrževanje ogrevalnega, klimatskega, požarnega in vlomnega 
sistema, avtomatskih vrat ter računalniškega serverja, vzdrževali in sanirali osebno in tovorno 
dvigalo ter izvedli potrebna  mizarska, ključavničarska in elektro popravila.  
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4.2 Ivančna Gorica 

V enoti Ivančna Gorica je občina vodila  investicijska dela ob pridobitvi 100 m²dodatnega prostora 

ter obnovi pritličja s stopniščem ter postopke za nakup knjižnih regalov. Sredstva za ta namen je 

neposredno krila iz proračuna. S sredstvi od zamudnin in članarin pa smo poleg pokrivanja 

tekočih stroškov delovanja kupili prenosni PC, termični tiskalnik Zebra  za izpis podatkov bralcem 

pri izposoji, tablico za elektronski podpis, 2 x čitalca kod pri izposoji, terminal za registracijo 

delovnega časa,  ob prenovi prostorov smo prispevali lastna sredstva za oblikovanje in napise v 

prostorih knjižnice, založili programsko knjižico, kupili  štiri naslonjače, tabureje, mizice in svetila  

za bralne kotičke ter krili stroške izdelave  novega  izposojevalnega pulta,  sanirali lamelne zavese 

na polkrožnih oknih in v nadstropju, zamenjali dotrajano klimatsko napravo,  2 radiatorja . 

4.3 Dobrepolje 
Parket, ki smo ga  sanirali v letu 2016, smo očistili in zaščitili s premazom, ob najbolj frekventnem 
pohodnem delu ob vhodu v knjižnico ter ob izposojevalnem pultu smo namestili zaščitne podloge. 
Popravili smo zapirala pri vhodnih vratih, pante pri nihalnih vratih ter zamenjali kolesa pri 
premični omari. Sanirali smo keramiko in umivalnik v toaletnih prostorih. 
Zaradi poškodb je bilo potrebno zamenjati Cisco ruter in stol za pultom. Za potrebe izvajanja 
programa smo kupili 18 boksov za neknjižno gradivo, tablico za elektronski podpis bralcev, 
voziček za odlaganje in prevoz gradiva ter inventurni čitalec. 
 

5 Pregled IKT opremljenosti knjižnic v mreži 

  Osebni, prenosni, 

tablični rač. 

Knjigomat Bralnik Tiskalniki LCD 

projektor 

Skener Fotokopirni 

stroj 

Tiskalnik za 

potisne listke 

Grosuplje 31 2 4 4 3 2 1 2 

Ivančna 
Gorica 

6 0 3 1 1 1 1 2 

Dobrepolje 6 0 1 1 1 1 1 1 

Krka 1 0 0 1 0 0 0 1 

Stična 1 0 0 0 0 0 0 1 

Šentvid 1 0 0 0 0 0 0 1 

Višnja Gora 1 0 0 0 0 0 0 1 

Skupaj 47 2 8 7 5 4 3 11 

 

 

6 Zaposleni 

V Mestni knjižnici Grosuplje je bilo ob zaključku leta za izvajanje javne službe za območje 40.515 

prebivalcev  redno zaposlenih 19 delavcev potem, ko je Občina Ivančna Gorica  s pridobitvijo 

dodatnega prostora zagotovila sredstva za zaposlitev ene delavke na DM knjižničarja. Stroške dela 

skupnih nalog krijejo občine ustanoviteljice po kriteriju števila prebivalcev, kot je bilo 

dogovorjeno s sklepom o financiranju. Vsaka občina zase pa pokriva stroške za delavce, ki delajo 

v njenih enotah ter dogovorjen delež skupnih nalog. Občina Grosuplje 10,02 zaposlenih,  7,63 

zaposlenih Občina Ivančna Gorica ter 1,35 Občina Dobrepolje.  Od skupaj zaposlenih je 16 

strokovnih knjižničnih  delavcev, manipulantka, poslovna sekretarka in direktorica. Računalniške 

in računovodske storitve,  čiščenje ter hišniška dela so opravljali pogodbeni sodelavci. 

Zaposleni so se sproti izobraževali v skladu z zahtevami razvijajoče se stroke in potreb delovnega 

mesta. Pridobljeno znanje so predstavili sodelavcem na internem izobraževanju in sestankih. 
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25.01.2017 Medved Ksenija 

Volkar Petra 

Zavašnik Tanja 

 

Strokovna sreda v KOŽ »Družine v 

knjižnici« 

4 

13.02.2017 Selišnik Andreja Seminar: »Kako po novem sporočati 

statistične podatke« JNMV 

4 

15.02.2017 Volkar Petra Strokovna sreda v KOŽ »Šolarji v 

knjižnici« 

4 

08.03.2017 Kek Roža Ureditev plač javnih uslužbencev 6 

    

21.03.2017 

21.03.2017 

Podržaj Rudi 

Rozina Roman  

Strokovno izpopolnjevanje za portal 

Dobreknjige.si 

 

5 

22.03.2017 Mersel Šušteršič Jasmina 

Volkar Petra 

Vocovnik Maja 

Simpozij »Od Pise do Nase« v MKL 7 

29.03.2017 Pušnik Maruša Seminar Kamišibaj gledališča (JSKD in Hiša 

otrok in umetnosti) 

5 

04.04.2017 Medved Ksenija  Knjižni sejem v BOLOGNI 12 

 

05.04.2017 Pušnik Maruša Seminar Kamišibaj gledališča (JSKD in Hiša 

otrok in umetnosti) 

5 

11.04.2017 Rozina Roman  Strokovno izpopolnjevanje za portal 

Dobreknjige.si  

 

6 

12.04.2017 Pušnik Maruša Seminar Kamišibaj gledališča (JSKD in Hiša 

otrok in umetnosti) 

5 

19.04.2017 Emeršič Urška 

Selišnik Andreja 

Tečaj Cobiss3/Inventura na IZUM-u 5 

19.04.2017 Žagar Gros A.Saša 

Kek Roža 

April v MKL 2017 v Knjižnici Zalog 5 

22.04.2017 Pušnik Maruša Seminar Kamišibaj gledališča (JSKD in Hiša 

otrok in umetnosti) 

5 

18.05.2017 Mersel Šušteršič Jasmina Strokovno srečanje Knjižničar – 

knjižničarju tretjič: »Dan dobrih praks« v 

Cankarjevi knjižnici VRHNIKA 

 

5 

08.06.2017 Podržaj Rudi 

Pušnik Maruša 

Predstavitev Cobiss+ v MKL 2 

21.08.2017-

25.08.2017 

Kremžar Petra Kongres IFLA WLIC v WROCLAVU na 

POLJSKEM  

40 

 

08.09.2017 

 

Rozina Roman  

Strokovni posvet Bralnega društva 

Slovenije E-gradiva kot bližnjica do uspeha 

 

8 

12.09.2017 Volkar Petra 

Podržaj Rudi 

Strokovno izpopolnjevanje za portal 

Dobreknjige.si 

6 

13.09.2017 Rozina Roman  Strokovna sreda v KOŽ 3 

14.09.2017 

15.09.2017 

21.09.2017 

Kek Roža 

Medved Ksenija 

Izobraževanje za knjižnični menedžment v 

Ljubljani  

6 

6 

6 

27.09.2017 

28.09.2017 

29.09.2017 

Kek Roža 

Selišnik Andreja 

Žagar Gros Aleksandra Saša 

 

Kongres ZBDS 2017 »Ustvarimo državo 

bralcev«  

 

24 

29.09.2017 Zupančič Milena Seminar »Obračun in izplačilo potnih 

stroškov v javnem sektorju« (Verlag 

Dashofer Ljubljana) 

5 

03.10.2017 Rozina Roman  Strokovno izpopolnjevanje za portal 

Dobreknjige.si – 4. literarni torek 

6 
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Dve strokovni delavki sta oktobra nastopili porodniški dopust, namesto njiju smo za določen čas 

zaposlili dve delavki za nadomeščanje. 

Glede na število prebivalcev območja in strokovne standarde  bi morali zaposliti še 4 knjižničarje, 

računalničarja in vsaj 2 manipulativno-tehnična delavca. 

 V Grosupljem so študenti pomagali pri delu v galeriji in časopisni kavarni, pri urah pravljic in 

delavnicah za otroke, pri inventuri in pri opremljanju gradiva zaradi bolniške odsotnosti 

manipulantke.   

11.10.2017 Kek Roža 

Medved Ksenija 

Izobraževanje za knjižnični menedžment v 

Ljubljani (Združenje splošnih knjižnic) 

 

6 

17.10.2017 Zupančič Milena Seminar »Upravljanje dokumentacije v 

knjižnicah« 

4 

18.10.2017 Kek Roža 

 

Izobraževanje za knjižnični menedžment v 

Ljubljani (Združenje splošnih knjižnic) 

 

6 

19.10.2017 Žagar Gros Aleksandra Saša Strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče 

znanja in zabave« Tretje življenjsko 

obdobje (Knjižnica Novo mesto)  

8 

22.10.2017-

26.10.2017 

Kek Roža  

Medved Ksenija 

Strokovna ekskurzija ZSK-sistem 

nizozemskih knjižnic  

 

40  

08.11.2017 Emeršič Urška In 

Pušnik Maruša  

Posvetovanje »Poti do knjige« E-izzivi v 

knjižničarstvu (Knjižnica Trebnje) 

 

5 

14.11.2017 Kek Roža  

Medved Ksenija 

Izobraževanje za knjižnični menedžment v 

Ljubljani (Združenje splošnih knjižnic) 

 

6 

 

15.11.2017 

 

Selišnik Andreja  

Strokovna sreda v KOŽ »Odklenjeni kriki – 

Predstavitev Priročnika za branje 

kakovostnih mladinskih knjig 2017«  

 

 

3 

17.11.2017  Globokar Anita, Rozina 

Roman, Volkar Petra, 

Emeršič Urška, Pušnik 

Maruša, Kremžar Petra, 

Podržaj Rudi, Seliškar 

Andreja, Medved Ksenija, 

Žagar Gros A.S., Tanja 

Zavašnik,  

Delavnica Strateški načrt v Mestni knjižnici 

Grosuplje  

5 

    

24.11.2017 Volkar Petra 

Selišnik Andreja 

Kremžar Petra 

Emeršič Urška 

Slovenski knjižni sejem v Cankarjevem 

domu v LJUBLJANI  

3 

01.12.2017 Podržaj Rudi  Predstavitev novosti v programski opremi 

COBISS3/Izposoja (IZUM) 

2 

04. -

08.12.2017 

 

 

Žagar Gros Aleksandra Saša 

Katalogizacija monografskih publikacij; 

tečaj za bodoče aktivne udeležence 

sistema COBISS.SI 

 

40 

11.12.2017 

18.12.2017 

Emeršič Urška Delavnica »Oblikovanje evropskega 

razvojnega načrta – zasnova projekta 

(CMEPIUS)  

3 + 3 
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V Ivančni Gorici so študenti redno pomagali pri izposoji, pri izvedbi bibliopedagoških dejavnosti 

za otroke, pri selitvi gradiva ob sanacijskih delih in inventuri.   

V Dobrepolju so študenti občasno pomagali  pri bibliopedagoških dejavnostih za otroke.  

7 Pregled dela z uporabniki 

7.1 Preglednica vpisa novih članov  po občinah v letu 2017 

Obc ina Odrasli 2017 Mladi 2017  Vpis   2017 
Grosuplje 
 

306 276  582 

Ivanc na Gorica 
 

174 186  360 

Dobrepolje 
 

  30   30    60 

Skupaj 
 

510 492 1.002 

V letu 2017 se je na novo vpisalo skupaj 152 članov  manj kot prejšnje leto.  

 

Občina 
 
 

Aktivni člani 2017  Delež aktivnih članov glede na število 
prebivalcev 

Grosuplje 6816 
 

33,6 % 

Ivančna Gorica 3962 
 

24,2 % 

Dobrepolje 976 
 

25,2 % 

Število aktivnih članov se je v Grosupljem in  Ivančni Gorici  znižalo za 1 %, v Dobrepolju je naraslo za 1,2%. 

7.2 Podatki o obisku,  izposoji ter članih po knjižnicah v mreži Mestne knjižnice Grosuplje 

Obisk  Osrednje knjižnice Grosuplje 

 2016 2016 2016 2017 2017 2017 
Obisk knjižnice 
 

Mladi 
do 15. 
leta 
 

Odrasli SKUPAJ Mladi 
do 15. 
leta 

Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na dom 
 

40.940 58.842 99.782 31.533 65.792 97.325 

Obisk knjižnice zaradi uporabe 
knjižničnih prostorov in opreme 
(čitalnica, internet, uporaba 
računalnikov, ogledi razstav) 
 

24.904 37.931 62.835 23.714 25.158 48.872 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih 
 

3717 2353   6. 070    3815 2286 6.101 

SKUPAJ 
 

69.561 99.126 168.687 59.062 93.236 152.298 

 

V letu 2017 je zaradi izposoje  v knjižnico prišlo 2.457 manj članov, beležimo pa tudi nižji skupni obisk 

knjižnice, kar je trenutni trend po vseh slovenskih knjižnicah, kot poroča  Izum ob zaključku  transakcij po 

slovenskih knjižnicah.  
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Obisk knjižnice v  Ivančni Gorici 

 2016 2016 2016 2017 2017 2017 
Obisk knjižnice 
 

Mladi 
do 15. 
leta 
 

Odrasli SKUPAJ Mladi 
do 15. 
leta 

Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na dom 
 

24.106 29.655 53.761 17.036 30.997 48.033 

Obisk knjižnice zaradi uporabe 
knjižničnih prostorov in opreme 
(čitalnica, internet, uporaba 
računalnikov, ogledi razstav) 
 

2.940 2.600   5.540 2700 2.450 5150 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih 
 

2.411 976    3.387 3003    1530 4533 

SKUPAJ 
 

29.457 33.231 62.688 22.739 34.977 57.716 

Obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva se je zmanjšal za 5728 članov na letni ravni, 1446 pa je več 

udeležencev dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica sama ali v sodelovanju z javnimi zavodi in društvi. 

Podatki o številu obiskovalcev knjižnic v Stični, Šentvidu, Višnji Gori in na Krki v obdobju 

2015 do 2017 

Obisk 
knjižnice 
 

2015 
otroci 

2015 
odrasli 

SKUPAJ 
2015 

2016 
otroci 

2016 
odrasli 

SKUPAJ 
2016 
 

2017 
otroci 

2017 
odrasli 

SKUPAJ 
2017 

 
Krka  

315 249 566 138 102 240 87 51 138 

Stična 
 

180 141 321 107 139 246 33 31    64 

Šentvid 
 

157 168 325 154 191 345 40 14     54 

Višnja 
Gora 
 

120 188 308 62 173 235    6  68     74 

 

Podatki o številu izposoj v knjižnicah Krka, Stična, Šentvid, Višnja Gora 

Število enot  izposojenega 
gradiva 
 

2015 2016 
 

2017 

 
Krka  

3372 1.932 489 

Stična 
 

969    927 161 

Šentvid 
 

1140 1.755 233 

Višnja Gora 
 

928 1.291 185 

 

V knjižnicah (t.i. izposojevališčih), ki so odprte enkrat tedensko po dve uri, ker ni sredstev za 

nakup novega gradiva, se tudi obisk in izposoja znižujeta. Pozimi imamo težave tudi z ogrevanjem, 

ker so prostori malo v uporabi. 

Problematiko teh knjižnic je na decembrski seji obravnaval svet knjižnice ob programu dela in 

sprejel sklep, da se nadaljnje pogovore vodi v sodelovanju z županom, ki je bil o vsem tudi 
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obveščen. S KS Stična je prišla pobuda, da bi obstoječi prostor knjižnice odstopili društvu 

upokojencev, knjižnica pa se naj bi preselila v prvo nadstropje, kjer je pred leti že delovala. 

Obisk knjižnice v Dobrepolju 

 2016 2016 2016 2017 2017 2017 
Obisk knjižnice 
 

Mladi 
do 15. 
leta 
 

Odrasli SKUPAJ Mladi 
do 15. 
leta 

Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na dom 
 

6988 5112 12.100 5.144 6.010 11.154 

Obisk knjižnice zaradi uporabe 
knjižničnih prostorov in opreme 
(čitalnica, internet, uporaba 
računalnikov, ogledi razstav) 
 

4230 2115 6.345 4.310 2.280   6.590  

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih 
 

1947 470   2.417 1.397 435 1.832 

SKUPAJ 
 

13.165 7.697 20.862 10.851 8.725 19.576 

Tudi v enoti Dobrepolje trend obiska pada, kar velja za ves slovenski prostor, vendar predvidevamo, da se 

bo krivulja v prihodnje obrnila navzgor. 

 

Pregled o izposoji in podaljšanju, rezervacijah in naročilih  gradiva po enotah knjižnice 

 Mladi Odrasli Skupaj 
2016 

Mladi Odrasli Skupaj 
2017 

Grosuplje 
 

236.140 341.771 577.911 186.271 371.139 557.410 

Ivančna Gorica 
 

141.202 165.936 307.138 113.511 185.477 298.988 

Dobrepolje 
 

36.459 26.715 63.174 26.190 30.560    56.750 

V vseh enotah knjižnice  je  tudi izposoja gradiva po desetletju rasti začela padati. Razloge vidimo v manjši 

ponudbi novega gradiva zaradi zniževanja namenskih sredstev za nakup novega gradiva. 

8 Posredovanje informacij, naročanje, rezervacije gradiva 

Knjižničarji veliko pozornost posvečamo pri delu na izposoji uporabnikom, da jim zagotavljamo 

informacije, ki jih  potrebujejo pri svojem strokovnem, študijskem ali vsakodnevnem delu. Število 

različnih poizvedb je primerljivo  s prejšnjim letom, saj smo zabeležili  9690 zahtevkov. 

Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva je bila poleg izposoje  vedno ključna vloga splošne 

knjižnice in tudi najpogostejša vsakodnevna  storitev, ki je namenjena uporabnikom kot pomoč 

pri formalnem in neformalnem izobraževanju, na različnih nivojih, od osnovnega izobraževanja 

do podiplomskega študija. Ciljne skupine so uporabniki od predšolskega obdobja do tretjega 

življenjskega obdobja.  

Da člani čim hitreje dobijo želeno gradivo, ki je v knjižnici prosto, ga lahko naročijo preko sistema 

Moja knjižnica. Knjižničarji naročeno gradivo poiščemo in člana obvestimo, da ga naročeno 

gradivo čaka. Gradivo, ki je izposojeno, si člani lahko sami rezervirajo na daljavo, enako preko 

sistema Moja knjižnica s  člansko izkaznico in s svojim geslom. Ko je želeno gradivo za člana na 

voljo, ga obvestimo po SMS-u ali elektronski pošti. Iz preglednic je razvidno, da število aktivnosti 

s sodobno tehnologijo počasi narašča, postopno pa upada podaljševanje preko bibliofona. 
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Pregled storitev, ki so jih člani izvedli s pomočjo storitve Moja knjižnica,  preko bibliofona 

ter transakcije s knjigomatom 

 Grosuplje 
             

Ivančna Gorica                         Dobrepolje                             

Naročanje gradiva po OPAC/Cobiss 3.221       2016                 
3.244               2017 
 

1.095            2016  
1.172           2017 

100                  2016                 
152                     2017      

Rezerviranje gradivo preko OPAC-a 1.712            2016               
1.980                2017 

644               2016            
777               2017    

23                       2016                 
27                       2017 

Podaljšanje gradiva po OPAC-a 42.997             2016                
40.472             2017 
 

10.910         2016    
9.477           2017 

1.508                2016          
1.479                 2017  

Podaljšanje izposoje gradiva s 
pomočjo bibliofona 

8.081               2016            
4.364               2017 

2.978            2016          
714               2017 

475                    2016               
143                    2017 

Izposoja gradiva s pomočjo 
knjigomata (inv. enote) 

79.449             2016         
88.690             2017 

-nima knjigomata -nima knjigomata 

Vračilo gradiva s pomočjo 
knjigomata (inv. enote) 

102.733            2016    
117.366           2017 

-nima knjigomata -nima knjigomata 

 
Podaljšanje gradiva na knjigomatu 

30.273             2016        
21.581             2017 

-nima knjigomata -nima knjigomata 

 

9 Kazalci uporabe Mestne knjižnice Grosuplje v letu 2017 

Osrednja knjižnica Grosuplje 

Št. članov/1000 prebivalcev                                   336 
Delež včlanjenih prebivalcev 33,6 % 
Število obiskov/člana                                     14,3 
Število obiskov/prebivalca                                        4,8 
Št. aktivnosti z gradivom /člana                                     81,8 
Št. vseh transakcij/strokovnega delavca                            69.676 

 

Knjižnica Ivančna Gorica 

Št. članov/1000 prebivalcev                                 242 
Delež včlanjenih prebivalcev                                   24,2 % 
Število obiskov/člana                                   12,4 
Število obiskov/prebivalca                                      2,9 
Št. aktivnosti z gradivom /člana                                   75,5 
Št. vseh transakcij/strokovnega delavca                          49.831     

 

Knjižnica Dobrepolje 

Št. članov/1000 prebivalcev                               251 
Delež včlanjenih prebivalcev                                 25,1 % 
Število obiskov/člana                                 11,4 
Število obiskov/prebivalca                                    2,9 
Št. aktivnosti z gradivom /člana                                 58,2 
Št. vseh transakcij/strokovnega delavca                        56.750    
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10 Bibliopedagoški dogodki in dejavnosti  

Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, 
imajo globlji pomen kakor resnice,  

katerih me je naučilo življenje. 
                                   (F. Schiller) 

Knjižnica v skladu s svojim poslanstvom in prilagajanja lokalnemu okolju kontinuirano zagotavlja 

različen nabor kulturno-izobraževalnih dejavnosti za spodbujanje bralne kulture in 

ustvarjalnosti,  socializacije in povezanosti občanov ter z namenom koristne izrabe prostega časa 

v počitnicah. V vseh enotah smo tudi organizirali dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami (za 

mlade, ki imajo težave pri  branju, varovance Želve, ostarele v domovih, društvo Sožitje, distrofike, 

Rome) ter spodbujali branje tudi v sodelovanju z drugimi institucijami (Slomškova bralna značka).  

Nekateri dogodki, ki jih izvajamo, so prilagojeni tudi  šolskemu koledarju, saj zaradi 

povpraševanja staršev v času jesenskih, zimskih in poletnih počitnicah organiziramo delavnice, ki 

so dobro sprejete in polno zasedene.  Nekaj dogodkov je stalnih, drugi so posvečeni različnim 

spominskim dnem in praznikom.  Po vseh enotah in oddelkih, kjer je možno, potekajo  razstave 

del  otrok in odraslih iz različnih področij likovnega ustvarjanja in  ročnih spretnosti, saj se na ta 

način domača ustvarjalnost predstavi širši javnosti. 

10.1 Grosuplje 

Vrsta dejavnosti in število dogodkov za odrasle  

Dejavnosti za odrasle Št. dogodkov 
Literarni večeri 11 
Literarno-glasbeni večeri 7 
Bralni klub 9 
Potopisna predavanja 1 
Domoznanski večer:Spoznavajmo znance 1 
Strokovna predavanja 14 
Bralec bralcu- izkušnje dobre prakse 3 
Srečanje za nosečnice in mamice z dojenčki 39 
Dogodek ob odprtju razstav v dvorani in oddelku 11 
Odprtje razstav v galeriji 9 
SKUPAJ DOGODKOV 105 

 

Dejavnosti za otroke Št. dogodkov 
Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šolo in vrtec 14 
Rastem s knjigo  8 
Zaključek bralnega palčka   3 
Sprejem bralcev  3 
Skupina s posebnimi potrebami  8 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu  1 
Razstave za otroke in razstave otrok (likovni in ročne 
spretnosti) 

1 

Ure pravljic in igralne ure s knjigo 83 
Počitniške delavnice 17 
Sobotna razgibalnica 4 
Skozi igro spoznavajmo angleški jezik 8 
Kulturna šola 4 
Beremo s tačkami 14 
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Učenje hrvaškega jezika 35 
Z igro do branja 5 
Razgibajmo možgane s šahom - medgeneracijske 
šahovske delavnice 

50 

S knjižnico v svet: srečanja otrok, ki ne obiskujejo vrtca 16 
SKUPAJ DOGODKOV 274 

Dejavnosti za otroke so izvajale Tanja Zavašnik, Maja Vocovnik, Judita Kavšek in Petra Ovčar. 

10.2 Ivančna Gorica 

Vrsta dejavnosti in število dogodkov za odrasle 

Dejavnosti za odrasle Št. dogodkov 
Literarni večeri 3 
Bralni klub 10 
Domoznanski večer 1 
Strokovna predavanja 2 
Ustvarjalne delavnice ob knjigah 4 
Dejavnosti s skupinami s posebnimi potrebami 1 
Razstave  14 
Ustvarjalne delavnice ob knjigah 4 
SKUPAJ DOGODKOV 39 

 

Dejavnosti za otroke Št. dogodkov 
Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šolo in vrtec 24 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu  3 
Rastem s knjigo za sedmošolce in srednješolce 10 
Skupina s posebnimi potrebami 7 
Razstave za otroke in razstave otrok (likovne in ročne 
spretnosti) 

2 

Ure pravljic, igralne ure s knjigo, angleške igralne ure 18 
Počitniške delavnice 15 
Beremo s tačkami 5 
Posebni projekti in delavnice za otroke 13 
SKUPAJ DOGODKOV 97 

Dejavnosti so izvajali: Ksenija Medved, Roman Rozina, Petra Volkar, Anita Globokar, Anja Thaler 

Zupan. 

 

10.3 Dobrepolje 

Vrsta dejavnosti in število dogodkov  

Dejavnosti za odrasle Št. dogodkov 
Bralni klub 8 
Strokovna predavanja in literarni večeri 6 
Razstave  9 
Medgeneracijsko sodelovanje  
Skupine s posebnimi potrebami 

8  
1 

 
SKUPAJ DOGODKOV 32 
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Dejavnosti za otroke Št. dogodkov 
Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šolo in vrtec 20 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu 2 
Bralni projekti (Rastem s knjigo, Bralni palček..) 8 
Ure pravljic, igralne ure s knjigo, angleške igralne ure 34 
Razstave za otroke 3 
Posebni projekti in delavnice za otroke 21 
Tačke pomagačke 10 
Počitniške delavnice 
 

6 

SKUPAJ DOGODKOV 104 
Dejavnosti so izvajale: Jasmina Mersel Šušteršič, Tanja Zavašnik, Petra Ovčar. 

 

11 Galerija 

Galerija v osrednji knjižnici v Grosupljem je manjši, a hkrati prepoznaven razstavni prostor, v 

katerem se želijo predstaviti  likovni ustvarjalci tako iz lokalnega kot širšega slovenskega 

prostora. Pri organiziranju razstav skrbimo za to, da so zastopane različne likovne tehnike. V 

galeriji je bilo na ogled  devet razstav z uradnim odprtjem. 

Pregled razstav: 

06.02.2017 Polona Novak in Rok Sevšek: Črtice občutkov - razstava fotografij in risb 

09.03.2017 S. Štrukelj Kokoravec: Vibracije, razstava energijskih slik 

05.-06. april Velikonočna razstava Sončnice in razstava izdelkov upokojencev 

17.04.2017 Jožica Križan – razstava slik 

17.05.2017 Likovna skupina Paleta:  Kalejdoskop – razstava slik 

13.07.2017 Viktor Barlič: Voda - razstava slik 

21.09.2017 Alojz Sedovnik: Utrinki časa – razstava slik 

24.10.2017 Peter Sokolič: Kamen in kovina – razstava instalacij 

12.12.2017 Ivo Novljan: Svetloba - razstava instalacij 

Za razstavno dejavnost je odgovorna  Darija Kovačič 

12 Časopisna kavarna, TIC, poročna soba  

V časopisni kavarni, ki je del dodatne ponudbe knjižničnih storitev, so bile na voljo tudi osnovne 

turistične informacije z našega območja. 

Kavarna z galerijo predstavlja dodano kulturno ponudbo, saj je to prijeten ambient za srečevanje, 

prebiranje dnevnega časopisja ali dostopa do svetovnega spleta. 

Dnevna soba prvotnega lastnika Košaka je opremljana s pohištvom, narejenim iz slavonskega 

hrasta iz leta 1923. Soba služi kulturno literarnim dogodkom in kot protokolarna soba za poroke. 

13 Ocena uspeha ter gospodarnosti in učinkovitosti pri doseganju zastavljenih 

ciljev 

Knjižnična dejavnost je javna služba, ki je usmerjena k uporabnikom, zato je program dela  sledil 

opravljanju rednih nalog povezanih z osnovno dejavnostjo, to je izposojo ter izvajanju različnih 

oblik dela z uporabniki, glede na potrebe posameznega lokalnega okolja.  Program dela in finančni 

načrt za leto 2017 je sprejel svet knjižnice na 3. redni seji, 13. 3. 2017, potem, ko smo pridobili vse 

pogodbe občin in MK o višini načrtovanih finančnih sredstev. Sprejeti  finančni načrt in program 
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dela smo v skladu z osmo alinejo 61. člena ZIPRS1718 poslali v soglasje občinskim upravam občin 

ustanoviteljic.   

Prihodki knjižnice sestavljajo prihodki proračunov občin ustanoviteljic za opravljanje dejavnosti 

javne službe, sredstva ministrstva za nakup gradiva, nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem 

javne službe ter prihodki od tržne dejavnosti, kamor sodijo  prihodki od časopisne kavarne.  

Ker knjižnica izvaja dejavnost v treh občinah, so se o kriterijih in načinu razmejitve stroškov 
dogovorile s Sklepom o financiranju Knjižnice Grosuplje leta 1999 in z  Aneksom k sklepu leta 
2010.  
Na teh podlagah vsaka občina krije stroške dejavnosti, ki nastanejo na njenem območju 
(programski in neprogramski stroški ter investicije, med katere sodi tudi nakup knjižničnega 
gradiva) ter stroške zaposlenih, ki delajo v  knjižnicah v njihovi občini glede na sprejeto 
sistemizacijo. Vsaka občina pa pokriva delež skupnih stroškov zaposlenih, za dela ki se izvajajo 
centralno na sedežu javnega zavoda. Ta dela so: nabava in obdelava knjižničnega gradiva v 
sistemu Cobiss, nabava opreme, materialov in ostalih storitev, medknjižnična izposoja, 
vzdrževanje računalniškega sistema, del stroškov za izdajanje Domoznanske zbirke ter Zbornika 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, računovodske in računalniške storitve, dela poslovne 
sekretarke ter direktorice. Kriterij za delitev stroškov je število prebivalcev.  
Občine so prispevale 782.443 € za celotno dejavnost ali 19,3 € na prebivalca. Knjižnica  je iz 
zamudnin in članarin skupaj pridobila 71.483 € kot nejavni vir za izvajanje javne službe, kar je  
5.109 € manj kot prejšnje leto, predvsem zaradi nižjih prihodkov od zamudnin, nekaj tudi na 
račun članarin, saj imamo visok delež mladih članov, starih do 18 let, ki so oproščeni plačila 
članarin.  Lastna sredstva smo porabili za nakup novega gradiva, za pokrivanje programskih 
materialnih stroškov, splošnih stroškov delovanja ter za nakup opreme. Prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev časopisne kavarne  ter najem prostora znašajo 10.608 €.  Stroški dela redno 
zaposlenih predstavljajo več kot polovico vseh odhodkov in so bili v primerjavi z letom 2016 za 
2,41 % višji zaradi napredovanja zaposlenih v višje plačne razrede in nazive ter nove zaposlitve v 
decembru za knjižnico v Ivančni Gorici.  
Iz državnega proračuna je knjižnica za nakup knjižničnega gradiva pridobila 31.220 €, kar je  sicer 

2.380 € več od prejšnjega leta, vendar le 59 % sredstev, ki jih je namenila leta 2010. Spodbudno 

je, da naša najmanjša občina ohranja standard nakupa s sredstvi, ki jih nameni za nakup gradiva. 

Tako občina Grosuplje kot Ivančna Gorica pa že od leta 2013 znižujeta sredstva za nakup novega 

gradiva.  Občina Grosuplje je v tem obdobju znižala sredstva  iz 63.200 €, ki je omogočal nakup 

gradiva v skladu s potrebami in strokovnimi priporočili,  na 40.500 €,  občina Ivančna Gorica pa 

iz 52.500 € na 35.000 €. Ob tem pa se je pri obeh občinah povečalo število prebivalstva. Pritok 

novega gradiva je seveda zato bistveno nižji, kar vpliva na nižje število obiskovalcev in izposoj ter 

posledično na zadovoljstvo uporabnikov knjižnice. 

Z uspešnim pogajanjem z dobavitelji knjižničnega gradiva ja naši vodji nabave uspelo pridobiti 

20.029, 96 € rabata, ki smo ga vrnili nazaj v nakup gradiva. Tudi pri nabavi ostalih materialov 

vedno skrbno izberemo najbolj ugodno ponudbo glede na kvaliteto.  

Obseg dejavnosti je primerljiv z ostalimi  knjižnicami podobne velikosti, samo s to razliko, da je 

pri nas število zaposlenih bistveno nižje, kar predstavlja večjo obremenjenost zaposlenih.  

Število novo vpisanih članov ter  skupno število občanov, ki uporabljajo knjižnične prostore, 

opremo in storitve je v primerjav s preteklim letom  nižje. Obisk zaradi izposoje in število 
izposojenega gradiva sta se ravno tako  znižala, kar je prav gotovo posledica sedaj že večletnega 

upada sredstev za nakup novega gradiva. Ob  trendu zniževanja sredstev za nakup novega gradiva 

večja povečanja članstva, obiska in izposoje niso več realna.  
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Na področju dela z uporabniki smo redno izvajali svetovalno in informacijsko delo.  O dejavnostih 

smo obveščali v medijih, z vabili v klasični in elektronski obliki in oglašali na domači strani in 

knjižničnem FB. Promovirali smo lokalno kulturo in zgodovino s prirejanjem razstav in 

predstavitvami lokalnih avtorjev. Obiskovalcem smo zagotavljali  informacije o lokalni skupnosti. 

Pri izvajanju programov bibliopedagoških dejavnosti smo se povezovali tudi z javnim zavodi v 

naši sredini, društvi in posameznimi ustvarjalci ter izvedli številne dogodke za odrasle in otroke. 

Še posebej je odmeven projekt Jaz berem oz. Berem sam, kot ga imenujejo v enoti Ivančna Gorica. 

Leta 2015 je z njim začela spodbujati sodelovanje s šolami v občini Grosuplje vodja mladinskega 

oddelka Tanja Zavašnik, v letu 2017 so ga uspešno izvedli tudi v knjižnici v Dobrepolju in Ivančni 

Gorici. Šole so se z veseljem odzvale na ta projekt, v Ivančni Gorici ga je podprl tudi župan kot 

promotor branja.  

Na nacionalnem nivoju smo povezani v Združenje splošnih knjižnic, ZBDS, sodelujemo z OOK 

Ljubljana pri pilotnem projektu skupne nabave in obdelave gradiva, pri vnosu na portal 

Dobreknjige.si. pa smo najuspešnejši v osrednji Sloveniji po zaslugi naših sodelavcev vnašalcev 

Ksenije Medved, Romana Rozine in Rudija Podržaja.   

Delovali smo kot osrednji prostor za srečevanja vseh generacij, krepili identiteto in spodbujali 

pripadnost skupnosti, v kateri občani živijo. 

Gradivo je bilo tekoče formalno in vsebinsko obdelano, zaščiteno pred obrabo, razporejeno v 

prosti pristop po knjižnicah v naših občinah. 

Skrbeli smo za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme po vseh knjižnicah v mreži.  

Sistematično pa smo za uporabo knjižničnih katalogov in strategij iskanja seznanili vse šolske 

skupine, še posebej vse udeležence v okviru projekta Rastem s knjigo. 

Individualna usposabljanja ob vpisu novih bralcev so potekala skozi vse leto in so vključevala 

naslednja področja: 

 Uporaba Cobiss/OPAC kataloga (podaljšanje, rezerviranje in naročanje gradiva) 

 Izposoja elektronskih knjig v slovenskem in tujih jezikih 

 Uporaba e-baz podatkov 

 Seznanjanje s postavitvijo gradiva po UDK sistemu in usposabljanje za samostojno iskanje 

 Uporaba WIFI omrežja, Librom, Edurom v osrednji knjižnici 
 

Kot ugotavljamo,  imamo v knjižnici kar nekaj večjih izzivov: podzaposlenost strokovnih delavcev 

glede na velikost območja, predpisane naloge in obseg dela ter drastično znižanje sredstev za 

nakup novega gradiva v obeh večjih občinah. Prostorska utesnjenost za knjižnično dejavnost v 

Ivančni Gorici se je letos s pridobitvijo dodatnega prostora zmanjšala, ostaja pa izziv, kako 

organizirati oz. preoblikovati ponudbo na izposojevališčih. Občina Grosuplje je odvzela knjižnični 

dejavnosti računalniško čitalnico v prvem nadstropju stare hiše in vanjo naselila dve pisarni za 

potrebe svojega Zavoda za turizem. 

 

14 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

Izdelana je bila Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ,  ki je pokazala, da v vseh 

segmentih nadzor  dosegamo polje » na pretežnem delu poslovanja.  V letu 2017 je naše 

poslovanje, transparentnost in porabo sredstev opravil Nadzorni odbor Občine Grosuplje, ki v 

zaključku zapiše, da v okviru pregledane dokumentacije ni bilo ugotovljenih bistvenih 
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nepravilnosti in da pri nadzoru Mestne knjižnice Grosuplje v zgoraj navedenem obsegu ni bilo 

zaznati nezakonitega in netransparentnega poslovanja, prav tako ne nenamembnosti porabe 

proračunskih sredstev.  

 

15 Ocena učinkov poslovanja knjižnice na druga področja  

Namen knjižnične dejavnosti kot javne službe je zadovoljevanje potreb občanov po izobraževanju, 
informiranju, kulturi in razvedrilu.  
 
S številnimi dogodki in dejavnostmi smo spodbujali bralno kulturo in vseživljenjsko učenje ter se 

povezovali z zavodi, društvi in posameznimi ustvarjalci v lokalni skupnosti. 

Omogočali smo dostop do ustvarjalcev slovenske kulture, spodbujali razvoj slovenskega jezika in 

kulture,  ozaveščali  o pomenu in vlogi  kulture nasploh. 

Sodelovali s šolami in vrtci pri promociji branja, znanja, učenja. 

Zbirali, ohranjali in predstavljali lokalno dediščino, z njo seznanjali otroke in odrasle. 

Z izvajanjem domoznanske dejavnosti povečujemo vedenje o lokalnem okolju in spodbujamo 
povezanost s kulturo in tradicijo domačega okolja.  
Predstavljali in promovirali domače likovne ustvarjalce širši javnosti, v domače okolje privabili 

uveljavljene avtorje, obiskovalce navajali na oglede razstav. 

Bralcem omogočali izmenjave mnenj o prebrani literaturi , druženje in srečevanje z avtorji. 

Mladi razvijajo različne vrste ustvarjalnosti, se družijo, razvijajo pozitivne vrednote, koristno 

preživijo svoj prosti čas v knjižnici kot varnem prostoru v lokalni skupnosti. 

Prenos znanja in izkušenj med občani, povečanje pripadnosti lokalni skupnosti. 

Podpirali smo gospodarski sektor, saj je knjižnica naročnik in kupec različnih materialov in 
storitev. 
 

16 Zaključek   

Za Mestno knjižnico Grosuplje je bilo leto 2017 glede na obseg opravljenega dela zelo delavno. 

Kontinuirano smo zagotavljali osnovne storitve, uspešno uvedli nov program Cobiss3 na izposoji, 

opravili inventuro knjižničnega gradiva, izvedli sanacijska in razširitvena dela ter izvedli številne 

dogodke za mladino in odrasle. Številke in kazalniki knjižnico uvrščajo med najbolj obiskane 

slovenske knjižnice v državi. Po številu zaposlenih pa ne dosegamo povprečja, še manj strokovne 

standarde. 

Zelo pomemben dosežek za uporabnike in tudi zaposlene  je pridobitev dodatnega prostora v 

knjižnici v Ivančni Gorici ter začetek priprav dokumentacije za  nove prostore knjižnice v centru 

občine. 

Veseli smo, da smo  v knjižnici v Dobrepolju lahko izvedli potrebna vzdrževalna dela, da knjižnični 

prostor ohranja svežino, saj v teh prostorih knjižnica deluje od decembra 2003.   

Predstavljene številke govorijo o količini opravljenega dela, ne morejo pa izraziti vsakodnevnega 

utripa in zadovoljstva ter hvaležnosti naših obiskovalcev zaradi vzdušja v prostorih knjižnic ob 

izposoji, svetovanju, študiju, ob udeležbi na urah pravljic, delavnicah ali literarnem večeru. To pa 
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vsakodnevno slišijo naši zaposleni ob dobro opravljenem delu. Hvala vam bralci za izrečene 

pohvale  in vam sodelavci za zavzeto opravljanje nalog.  

 

 

Grosuplje, februar 2018                                                              

                                                                                                                                                        Roža Kek, bibliotekarska specialistka 

 

Sprejeto na 6. seji sveta knjižnice, 26. 3. 2018 
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Priloga 1: Dejavnosti za odrasle in otroke v Grosupljem 

Grosuplje dejavnosti za odrasle 

 Literarni večeri (predstavljamo, beremo, razčlenjujemo literarna dela)   

16.01.2017 Rosvita Pesek – predstavitev knjige o Bučarju 

31.01.2017 
Starodavna umetnost zdravljenja - tradicionalna evropska medicina, predstavitev 
knjige avtorjev Veronike in mag. Uroša Plantan 

07.02.2017 Kulturni praznik - Razglednice z zgodbami 

09.02.2017 Dragica Novak Štokelj - Ljubezni brez doma 

20.04.2017 Pogovor s pesnico in psihologinjo Zvezdano Majhen 

07.03.2017 Milena Miklavčič – predstavitev knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače 

01.06.2017 Matej Horzelenberg – predstavitev knjige V elementu 

09.10.2017 Predstavitev knjige Črvi Andreja Tomažina in Glas noči Kazimirja Kozarja 

08.11.2017 
Šel je popotnik skozi atomski vek in na dlaneh nosil dušo in srce - preplet izpovedne 
poezije Mile Kačič in Neže Maurer - KD sv. Mihael 

30.11.2017 Predstavitev pesniške zbirke Krošnje nebes Patricije Šašek 

20.11.2017 Ernest Jazbinšek - predstavitev knjige Mačeha in zaključek bralne značke 

 

 Literarno - glasbeni večeri   

10.01.2017 Barve glasbe in besede - Kako so Basku in Violeti zrasla krila 

28.01.2017 Predstavitev indijske kulture 

14.02.2017 Barve glasbe in besede - Niti življenja  

21.03.2017 Barve glasbe in besede - Pa kaj zato, če svet ni raven 

30.05.2017 Barve glasbe in besede - Vzhodno-zahodni divan 

04.07.2017 Barve glasbe in besede – Ena sama ljubezen 

21.11.2017 Barve glasbe in besede - Kreutzerjeva sonata 

 

 Potopisna predavanja 

28.11.2017 Igor Fabjan – Potepanje po Islandiji in Ferskih otokih 
 

 Domoznanski večeri (predstavitev oseb iz lokalnega okolja)  

04.04.2017 Spoznavamo znance - mag. Marta Gašparovič, direktorica Doma starejših občanov 
Grosuplje  

 Bralni klub  

25.01.2017 J. Jalen: Ograd 

22.02.2017 V. Möderndorfer: Kit na plaži 

23.02.2017 Medgeneracijsko branje: Kit na plaži 

29.03.2017 F. Erjavec: Hudo brezno 

26.04.2017 C. J. Cooke: Dnevnik Angela Katice 

30.05.2017 A. Berger: Omara v kleti 

25.10.2017 M. Bobić-Mojsilović: Lakota 

22.11.2017 M. Kovač: Mesto v ogledalu 

22.12.2017 R. Barečić: Hotel Grand 

  

 

 



 27 

 Strokovna predavanja (predavanja iz različnih strokovnih področij)  

17.01.2017 Čarobno črevseje – Katja Jerovšek 

15.02.2017 
Brezplačno energetsko svetovanje - predavanje na temo Pravilno kurjenje v kurilnih 
napravah 

24.02.2017 Zakonitosti  razvoja sakralne arhitekture - dr. Peter Fister 

16.03.2017 Krajinski arhitekt o barvah v vrtu - predavanje Mitje Škrjanca 

11.04.2017 Hvar - dve podobi istega otoka - predavanje Mitje Zupančiča 

19.09.2017 
Večer domoljubja, spomin na dogodek, ki se je zgodil pred 150 leti, in sicer kot prvo 
pol politično zborovanje Slovencev  

03.10.2017 
Vloga gospodinjskega dela in gospodarjenja v sožitju družine - predavanje dr. J. 
Ramovš v okviru Socialnega tedna 

12.10.2017 
Samopodoba in občutek s katerim doživljam svojo uspešnost – predavanje Siniša P. 
Minardi 

18.10.2017 
Situacija v Sloveniji v luči odhajanja mladih v tujino - predavanje prof. dr. Franja 
Štiblar 

06.11.2017 Rak je ozdravljiv - v sodelovanju z Apoteko Naturo 

07.11.2017 
Moja močna (ne)želja po podaljšanju svojega življenja. Fenomen NLP in programiranje 
uma 

14.11.2017 
Samopodoba in občutek, s katerim doživljam svojo uspešnost - predavanje Siniša P. 
Minardi 

23.11.2017 Predavanje o rodoslovju – Rotary klub Grosuplje 

07.12.2017 
Pogoji in vaje za psihično in fizično zdravje, za sproščeno zadovoljstvo - predavanje 
Siniša P. Minardi 

 

 Bralec bralcu (izkušnje dobre prakse) 

24.10.2017 Dnevna rutina in odpravljanje stresa - Ana Vatovec 

07.11.2017 Žareči krogi za veselje v življenju - Ana Vatovec 

29.11.2017 Sproščanje meridianskih poti – odstranjevanje bolezni - Ana Vatovec 

  

 

 Razstave v galeriji   

06.02.2017 Polona Novak in Rok Sevšek: Črtice občutkov - razstava fotografij in risb 

09.03.2017 S. Štrukelj Kokoravec: Vibracije, razstava energijskih slik 

05.-06. april Velikonočna razstava Sončnice in razstava izdelkov upokojencev 

17.04.2017 Jožica Križan – razstava slik 

17.05.2017 Likovna skupina Paleta:  Kaljedoskop – razstava slik 

13.07.2017 Viktor Barlič: Voda - razstava slik 

21.09.2017 Alojz Sedovnik: Utrinki časa – razstava slik 

24.10.2017 Peter Sokolič: Kamen in kovina – razstava instalacij 

12.12.2017 Ivo Novljan: Svetloba - razstava instalacij 

  
 

 Razstave v dvorani 

17.01.2017 Emilija Neja Bajc: razstava slik 

20.04.2017 Likovno društvo 2002 - Papir prenese vse - razstava likovnih del 

01.06.2017 Foto krožek UTŽO 

05.10.2017 
JSKD izpostava Ivančna Gorica v sodelovanju s Mestno knjižnico Grosuplje: otvoritev 
območne slikarske razstave Velika črta  

04.12.2017 Razstava otroških likovnih del natečaja Iz mnogih dežel 
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 Razstave v prostorih knjižnice  

januar R. Tagore: razstava slik 

marec Big Band Grosuplje: razstava slik ob 20. obletnici 

marec Marjana Dolničar: razstava slik 

junij Likovna skupina UTŽO – razstava slik 

oktober ZŠAM Grosuplje v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije – razstava slik 

december Razstava otroških likovnih del natečaja Iz mnogih dežel 
 

 Medgeneracijsko sodelovanje 
7., 14., 21. ,28.         
  
 
Razgibajmo 
možgane s 
šahom (7., 14., 
21., 28., januar) 

januar    Razgibajmo možgane s šahom 

4., 11., 18., 25.  februar Razgibajmo možgane s šahom 

4., 11., 18., 25.  marec              
 

Razgibajmo možgane s šahom 

1., 8., 14., 21., 29.            
 

april Razgibajmo možgane s šahom 

6., 13., 20., 27.             
 

maj       Razgibajmo možgane s šahom 

3., 10., 17., 17.               
 

junij    Razgibajmo možgane s šahom 

7., 14. ,21., 28.             
 

julij       Razgibajmo možgane s šahom 

4.,11.,18.,25.             avgust Razgibajmo možgane s šahom 

2., 9., 16., 23., 30. 
sptseptember  

september Razgibajmo možgane s šahom 

7., 14., 21., 28.         oktober   Razgibajmo možgane s šahom 

4., 11., 18., 25.      november Razgibajmo možgane s šahom 

2., 9., 16., 23.        december Razgibajmo možgane s šahom 

   

 

 Posebni projekti  
06., 13., 20., 27.        
  
 
Razgibajmo 
možgane s 
šahom (7., 14., 
21., 28., januar) 

januar    Nosečnice in mamice z dojenčki 

10., 17., 24. februar Nosečnice in mamice z dojenčki 

3., 10., 17., 24., 
31.   

marec              
 

Nosečnice in mamice z dojenčki 

7., 4., 14., 21., 28. april Nosečnice in mamice z dojenčki 

05., 12., 19., 26. maj       Nosečnice in mamice z dojenčki 

2.,9. junij    Nosečnice in mamice z dojenčki 

06., 10., 13., 20., 
27. 

oktober   Nosečnice in mamice z dojenčki 

03., 10., 17., 24., november Nosečnice in mamice z dojenčki 

01., 08., 15., 22. december Nosečnice in mamice z dojenčki 

29. marec Priprava na maturitetni esej 

05., 12. april Priprava na maturitetni esej 

 

Grosuplje dejavnosti za otroke 

 Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šole in vrtce  

18.01.2017 Vrtec Višnja Gora 

25.01.2017 Vrtec Tinkara 

15.02.2017 OŠ Louis Adamič 

22.02.2017 Vrtec Tinkara 

09.03.2017 OŠ Brinje – predstavitev knjige 

15.03.2017 Vrtec Kobacaj 

04.04.2017 OŠ Brinje 

12.04.2017 Vrtec Sonček 
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12.04.2017 Vrtec Kobacaj 

13.04.2017 Vrtec Tinkara 

19.04.2017 Vrtec Kopanj 

11.12.2017 OŠ Louisa Adamiča (1.a) 

11.12.2017 OŠ Louisa Adamiča (1.b) 

11.12.2017 OŠ Louisa Adamiča (1.c) 

18.12.2017 OŠ Dobrepolje (7.razred) 
 

 Posebni bralni projekti v sodelovanju s šolo ali vrtcem  

18.01.2017 Zaključek bralnega 
palčka  

Vrtec Kekec  

18.01.2017 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

02.02.2017 Rastem s knjigo OŠ Brinje 

02.02.2017 Rastem s knjigo OŠ Brinje 

02.02.2017 Rastem s knjigo OŠ Brinje 

23.02.2017 Medgeneracijsko branje  OŠ Louisa Adamiča + UTŽO 

15.02.2017 Zaključek bralnega 
palčka 

Vrtec Kekec 

15.03.2017 Zaključek bralnega 
palčka 

Vrtec Kekec 

27.11.2017 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 7.a 

01.12.2017 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 7.b 

01.12.2017 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 7.c 

11.12.2017 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 7.d 
 

 Skupine s posebnimi potrebami (otroci do 15 let)     

01.03.2017 Romski otroci: Knjižna in knjižnična vzgoja  

02.03.2017 Romski otroci: Knjižna in knjižnična vzgoja  

07.03.2017 Romski otroci: Delavnica izdelovanje gregorčkov  

25.04.2017 Romski otroci: Knjižna in knjižnična vzgoja  

26.06.2017 Romski otroci: Delavnice  

28.06.2017 Romski otroci: Delavnice  

15.11.2017 Romski otroci: Knjižna in knjižnična vzgoja – Živali okoli nas  

13.12.2017 Romski otroci: Knjižna in knjižnična vzgoja – Dobri možje  

   

 

 Razstave za otroke (vrtcev, šol…)  

april Predstavitev projekta Jezikovne vrečke Vrtec Pastirček 
 

 

 Knjižna vzgoja izven knjižnice za šole in 
vrtce 

 

13.12.2017 Vrtec Sonček   
 

 

 Ure pravljic (4-9 let), igralno pravljične ure (2-4 let) 

3., 17., 24., 31 januar Pravljična ura  

 7., 14., 21., 28. februar Pravljična ura  

 7., 14., 21., 29. marec Pravljična ura  

 4., 11., 18., 25. april Pravljična ura  

 9., 16., 23., 30. maj Pravljična ura  
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10., 17., 24.  oktober Pravljična ura  

 7., 21., 28.,  november Pravljična ura  

 5., 12. december Pravljična ura  

 14. november Pripovedovalski večer 

06. junij Lutkovna predstava Flusi 

30. marec Predstava Maček Muri – Vrtec Kobacaj 

22. december Pravljice iz Rezije 

3.10.  S tolkali in pesmi okoli sveta 

12., 26. januar Igralno pravljična ura 

09., 23. februar Igralno pravljična ura 

09.  marec Igralno pravljična ura 

13.  april Igralno pravljična ura 

11., 25. maj Igralno pravljična ura 

12., 26.  oktober Igralno pravljična ura 

09., 23. november Igralno pravljična ura 

14., 28. december Igralno pravljična ura 

  Igralno pravljična ura 

 

 Srečanje za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 

05., 19. januar Srečanje za nevrtčevske otroke 

02., 16. februar Srečanje za nevrtčevske otroke 

02., 16. marec Srečanje za nevrtčevske otroke 

06., 20. april Srečanje za nevrtčevske otroke 

04., 18. maj Srečanje za nevrtčevske otroke 

01., 15. junij Srečanje za nevrtčevske otroke 

18. oktober Srečanje za nevrtčevske otroke 

15., 29. november Srečanje za nevrtčevske otroke 

20. december Srečanje za nevrtčevske otroke 

 

 Posebni projekti in delavnice za otroke 

09., 23. januar    Beremo s tačkami 

06., 20. februar Beremo s tačkami 

13., 27. marec              
 

Beremo s tačkami 

10., 24. april Beremo s tačkami 

08., 22. maj       Beremo s tačkami 

21. avgust Beremo s tačkami 

30. september Beremo s tačkami 

16. oktober   Beremo s tačkami  

22. november Beremo s tačkami 

22. september Kulturna šola – fotografska delavnica 

22. september Kulturna šola – literarna delavnica 

22. september Kulturna šola –novinarska delavnica 

22. september Kulturna šola – slikarska delavnica 

3. april Lov na zaklad 

27.02.-03.03.  Zimske počitniške delavnice 

26.06.-30.06.  Počitniške delavnice 

31.07.-04.08.  Poletne počitniške delavnice 

02.11.-03.11.  Krompirjeve počitniške delavnice 
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19. december Preventiva pri poškodbah hrbtenice 

19. december Preventiva pri poškodbah hrbtenice 

9., 16., 23. oktober Skozi igro spoznavajmo angleški jezik 

6., 13., 20. november Skozi igro spoznavajmo angleški jezik 

4., 18., december Skozi igro spoznavajmo angleški jezik 

18. februar Sobotna razgibalnica - pust 

18. marec Sobotna razgibalnica – peka potice 

8.  april Sobotna razgibalnica – cvetje iz papirja 

14. oktober Sobotna razgibalnica - šivanje 

6. junij Sprejem bralcev – OŠ Kopanj 

6. junij Sprejem bralcev – OŠ Brinje PPŠ 

6. junij Sprejem bralcev – OŠ Brinje PPŠ 

11., 18., 25. oktober Viljenka Jalovec: Z igro do branja 

8., 15. november Viljenka Jalovec: Z igro do branja 

januar december Tečaj hrvaškega jezika za otroke v sodelovanju s hrvaškim ministrstvom 
zsa   za izobraževanje (70 šolskih ur)  

 

Priloga 2: Dejavnosti za odrasle in otroke v Ivančni Gorici 

Ivančna Gorica dejavnosti  za odrasle 

 Literarni večeri  

17.01.2017 Beremo z dr. Iztokom Osojnikom: Karl Jaspers: Vprašanje krivde 

21.03.2017 Beremo z dr. Iztokom Osojnikom: Jerzy Franzcak: Nečloveška komedija 

10.10.2017 Beremo z dr. Iztokom Osojnikom: Jerzy Franzcak: Nečloveška komedija 

 

 Domoznanski večer  

09.02.2017 Literarni večer z Matjažem Marinčkom: Kako vidim ta svet 

 

 Bralni klub  

03.01.2017 Jacqueline Raoul - Duval: Kafka, večni zaročenec 

07.02.2017 Kovič, Zlobec, Menart, Pavček: Pesmi štirih 

07.03.2017 M.L.Stedman: Luč sredi morja 

03.04.2017 Amelie Nothomb: S strahospoštovanjem 

09.05.2017 Tone Partljič: Nebesa pod Pohorjem 

12.06.2017 R. J. Palacio: Čudo 

05.09.2017 Branje slovenske literature po izboru 

04.10.2017 Alyssa Palombo: Beneški violinist 

07.11.2017 Toni Morrison: Bog pomagaj otroku 

05.12.2017 Kazuo Ishiguro: Ne zapusti me nikdar 

 

 Strokovna predavanja  

06.04.2017 Mitja Škrjanec: Od načrta do vrta 

12.10.2017 Srečanje besed- območno srečanje literatov seniorjev 
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 Ustvarjalne delavnice ob knjigah  

11.01.2017 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Upcikliran nakit 

10.02.2017 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Valentinovo srce 

08.03.2017 Ustvarjamo iz knjiga za odrasle: Miniaturne tortice iz fimo mase 

18.03.2017 Kvačkanje z Jelko Rojec (projekt Pravljična preobleka drevesa) 

 

 Dejavnosti s skupinami s posebnimi potrebami  

24.05.2017 Srečanje Palčka Bralčka s člani Sožitja 

 

 Razstave   

01.01.2017 Mimi Tratar: Pri nas ob božičnem času: cerkve v naši občini 

01.02.2017 Matjaž Marinček: Kako vidim ta svet 

01.03.2017 Miran Tomaševič: Chelsea Hotel 

01.04.2017 
Jelka Rojec: 
Življenje 
našega 
drevesa: 
razstava 
mozaikov 

Jelka Rojec: Življenje našega drevesa: razstava mozaikov 

01.04.2017 Razstava pravljičnih dreves pred knjižnico 

01.04.2017 Literarni natečaj: Drevo in zgodba 

01.05.2017 Adela Margita Petan: Črte in črtice 

01.06.2017 Mateja Marinko 

01.07.2017 Likovno društvo Ferda Vesela Šentvid pri Stični: Tuji svetovi (abstraktna umetnost) 

01.08.2017 Slavica Bavdek: samostojna likovna razstava (pod mentorstvom Milke Gruden, Likovno 
drruštvo Ferda Vesela) 01.09.2017 Likovno društvo Ferda Vesela Šentvid pri Stični:  Jesen in poezija 

24.11.2017 Kronika bibliopedagoških dejavnosti knjižnice ob vstopu v 20. leto delovanja 

01.12.2017 Damjana Bijek: Odsevi v novoletnih bunkicah 

15.12.2017 Svilar Rozalija: Krpanke 

 

Ivančna Gorica  dejavnosti za otroke  

 Knjižna in knjižnična vzgoja za vrtce in šole izven knjižnice - Knjižničar na obisku  

31.03.2017 Vrtec Sonček Zagradec: Pikapolonica išče in najde dom  

31.03.2017 Vrtec Sonček Zagradec: Jaz in knjiga 
31.03.2017 
Knjižni 
projekt: 
Polžja sreča 

Vrtec Sonček Zagradec: Knjižni projekt: Polžja sreča 
 

 Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici in izposojevališčih za šole in vrtce  

27.03.2017 Obisk knjižnice 

28.03.2017 Knjižni nahrbtnik 

28.03.2017 Projekt o prometu - Red je pas pripet 

29.03.2017 Knjižni projekt 

29.03.2017 S knjigo na potep 

30.03.2017 Knjiga - moja prijateljica 

04.04.2017 S knjigo na potep 

 
04.04.2017 S knjigo na potep 

 
05.04.2017 S knjigo na potep 

 06.04.2017 S škratom na potep 

06.04.2017 Knjiga, moja prijateljica 

06.04.2017 Knjižni projekt 
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06.04.2017 Knjižni nahrbtnik 

 
07.04.2017 Knjižni projekt 

 
07.04.2017 S slikanico potujemo v pravljični svet 

13.04.2017 Knjiga, moja prijateljica 

13.04.2017 Knjižni projekt 

 
13.04.2017 S knjigo na potep 

 
13.04.2017 S knjigo na potep 

 
19.04.2017 Knjižna in knjižnična vzgoja 

20.04.2017 Dan s knjižničarjem 

09.06.2017 S knjigo na potep 

28.09.2017 Pravljični kovček 

28.09.2017 Knjižni projekt 

 

 Ure pravljic (4-9 let), igralne ure (2- 4 let), angleške ure pravljic za otroke    

18.01.2017 Ura pravljic: Pravljica o rdečem pujsku  

27.01.2017 Slovensko - angleška ura pravljic: Tiho, tukaj beremo   

15.02.2017 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Snežnosek  

24.02.2017 Slovensko - angleška ura pravljic: Lučko in poklici  

04.03.2017 Jurčičeve ure pravljic s karikaturistom  

04.03.2017 Jurčičeve ure pravljic s karikaturistom  

04.03.2017 Jurčičeve ure pravljic s karikaturistom  

15.03.2017 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Kozlovska sodba v Višnji Gori  

31.03.2017 Slovensko - angleška ura pravljic: Moja družina (My family)  

19.04.2017 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Ubogi fantič brez staršev in perzijska muca  

21.05.2017 Glasbena pravljica "Kako so Basku in Violeti zrasla krila"  

20.09.2017 Ura pravljic s pravljičarko Anito z naslovom Bobek in zlate kokoši  

22.09.2017 Slovensko - angleška ura pravljic (morje=Seaside)  

27.10.2017 Slovensko-angleška ura pravljic (pravljica z naslovom Cesarjeva nova oblačila)  

15.11.2017 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom z naslovom Vou, kakšen volk!  

18.11.2017 Festival Stična: Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Muca Copatarica  

18.11.2017 Festival Stična: Slovensko-angleška ura pravljic: Sleeper Keeper Kitty  

24.11.2017 Slovensko-angleška ura pravljic (Pravljica z naslovom Hiša strahov, The House)  

 

 Posebni projekti in delavnice  za otroke  

07.01.2017 Socialne igre s knjigo: Mavrične igre - snežna bela 

14.01.2017 Ustvarjamo iz knjig za osnovnošolce - okvirji iz filca 

04.02.2017 Socialne igre s knjigo: Mavrične igre - ledeno modra 

06.02.2017 Ura s poučno knjigo: Praznujmo kultur(n)o 

11.02.2017 Ustvarjamo iz knjig za osnovnošolce - valentinovi srčki 

28.02.2017 Tačke pomagačke 

27.2. - 3.3. Zimske počitnice v knjižnici: Radijske igre za otroke in socialne igre 

04.03.2017 Socialne igre s knjigo: Mavrične igre - živahna zelena 

04.03.2017 Jurčičev knjižni literarni kviz 

11.03.2017 Ustvarjamo iz knjig za osnovnošolce - velikonočna dekoracija 

14.03.2017 Tačke pomagačke 

18.03.2017 Delavnica kvačkanja z Jelko Rojec 

01.04.2017 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Mavrične igre: Vijolična 
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01.04.2017 Prazgodovinski dan: Virsko mesto: Stiška kneginja in njeni zakladi 

03.04.2017 Ura s poučno knjigo: Knjiga in njeni ustvarjalci 

22.04.2017 
Čitalnica pod drevesi: delavnice, socialne igre, čitalnica pod krošnjami, razstava knjig o 
vrtu 

25.04.2017 Tačke pomagačke 

23.05.2017 Tačke pomagačke 

28.8.-31.8. Počitnice v knjižnici 

02.10.2017 Ura s poučno knjigo z naslovom Prišlo je pismo iz daljne dežele 

14.10.2017 Socialne ure s knjigo Kognicija-municija z naslovom Nabrušen jezik (uporaba jezika) 

30.10.-4.11. Krompirjeve počitnice z lutkami ob basnih 

11.11.2017 Socialne ure s knjigo Kognicija-municija z naslovom Pogled čez ramo (spomin) 

18.11.2017 
Festival Stična: Socialne ure s knjigo z naslovom Rad imam red ob kamishibaju z  Muco 
Copatarico ob verzih 

28.11.2017 Beremo s tačkami 

09.12.2017 Socialne ure s knjigo: Kognicija-municija z naslovom Oči na prežo 

 

 Posebni bralni projekti v sodelovanju s šolo ali vrtcem  

09.02.2017 Rastem s  knjigo s sedmošolci OŠ Ferda Vesela 

09.02.2017 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Ferda Vesela 

13.02.2017 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična 

13.02.2017 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična, PŠ Višnja Gora 

13.02.2017 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična 

17.02.2017 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična, PŠ Zagradec 

17.02.2017 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična, PŠ Zagradec 

10.05.2017 Rastem s knjigo (Gimnazija SŠJJ Iv. Gorica) 

11.05.2017 Rastem s knjigo (Gimnazija SŠJJ Iv. Gorica) 

11.05.2017 Rastem s knjigo (Ekonomska šola SŠJJ Iv. Gorica) 

29.05.2017 Zeleni bralček "Že berem sam" podelitev majic 

29.05.2017 Zeleni bralček "Že berem sam" podelitev majic 

30.05.2017 Zeleni bralček "Že berem sam" podelitev majic 

02.06.2017 Zeleni bralček "Že berem sam" -  podelitev majic z zaključno prireditvijo 

 

 Razstave za otroke 

jan.-feb. Razstava smrečic OŠ Ferda Vesela 

december Razstava Odsevi v novoletnih bunkicah 
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Priloga 3: Dejavnosti za odrasle in otroke v Dobrepolju 

Dobrepolje dejavnosti  za odrasle 

 

 Bralni klub  

06.02.2017 Bralni klub Dobrevoljci - Zaljubljenosti 

08.03.2017 Bralni klub Dobrevoljci- Otroštvo 

12.04.2017 Bralni klub Dobrevoljci - Projekt Rosie 

26.05.2017 Zaključek bralnega kluba Dobrevoljci - Tunel 

26.07.2017 Bralni klub Dobrevoljci 

27.09.2017 Bralni klub Dobrevoljci 

25.10.2017 Bralni klub Dobrevoljci 

29.11.2017 Bralni klub Dobrevoljci - Dekle na vlaku 

 

 Strokovna predavanja  

11.01.2017 Večer Nesnovna dediščina v Dobrepolju v sodelovanju z Zavodom Parnas in TD 
Dobrepolje 15.02.2017 Večer z Mileno Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače 

20.03.2017 Predavanje - Če bi pojedli več stročnic bi bili bolj zdravi Darja Kocjan 

05.04.2017 Predstavitev knjige Tone Kralj in prostor meje v sodelovanju z Občino in TD Dobrepolje 

19.05.2017 Delavnica Rdečega križa o prvi pomoči in uporabi defibrilatorja v sodelovanju z 
območno izpostavo RK Grosuplje 18.10.2017 Predstavitev knjige Svoboden v srcu Tadeja Zevnika 

 

 Skupine s posebnimi potrebami  

28.11.2017 Odprtje razstave in predstavitev zavoda Prizma, Ponikve 

 

 Razstave 

januar Grafike 

januar Mala šola umetnosti z Meto Mehle 

25.01.2017 "Ciklus dotikanja" 

31.03.2017 "Portreti" Manca Andolšek, prva samostojna likovna razstava 

04.07.2017 Razstava OŠ Dobrepolje 

08.09.2017 Hana Černivec 

11.10.2017 Likovno društvo Ferdo Vesel 

28.11.2017 Polona Pečnik, Zavod Prizma 

01.12.2017 Razstava voščilnic, venčkov, svečnikov 

 

 

 
 
 
 

Medgeneracijsko sodelovanje 

9., 16., 23., 30 januar    Razgibajmo možgane s šahom 

6., 13., 20., 27. februar Razgibajmo možgane s šahom 
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Dobrepolje dejavnosti  za otroke 

 

 Ure pravljic (4-9 let), igralne ure (2- 4 let), angleške ure pravljic za otroke    

06., 13., 20., 27. januar Pravljična urica (4-9 let)  

03., 10., 17., 24. februar Pravljična urica (4-9 let)  

3.,10., 17., 24., 29. marec Pravljična urica (4-9 let)  

07., 14., 21. april Pravljična urica (4-9 let)  

05., 11. maj Pravljična urica (4-9 let)  

6.  oktober Glasbena predstava: S tolkali okoli sveta  

13., 20., 27. oktober Pravljična urica (4-9 let)  

10., 17., 24. november Pravljična urica (4-9 let)  

01., 8., 15., 22., 29. december Pravljična urica (4-9 let)  

25.01.2017  Biba bere: pravljično igralne urice  

31.03.2017  Biba bere: pravljično igralne urice  

26.04.2017  Biba bere: pravljično igralne urice  

06.12.2017  Biba bere: pravljično igralne urice  

 

 Posebni projekti in delavnice za otroke 

09..01.2017 Beremo s tačkami 

25.01.2017 Beremo s tačkami 

06.02.2017 Beremo s tačkami 

20.02.2017 Beremo s tačkami 

06.03.2017 Beremo s tačkami 

20.03.2017 Beremo s tačkami 

27.03.2017 Beremo s tačkami 

24.04.2017 Beremo s tačkami 

02.10.2017 Beremo s tačkami 

06.11.2017 Beremo s tačkami 

08.01.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

25.01.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

01.02.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle  

15.02.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

22.02.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

15.03.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

22.03.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

29.03.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

05.04.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

12.04.2017 Likovna delavnica z Meto Mehle 

10.02.2017 Delavnica s Petro Krašna - Rad te imam 

02.03.2017 Ej, ti preklopi na knjigo, druženje ob knjigi za mlade 

28.042017 Ej, ti preklopi na knjigo, druženje ob knjigi za mlade 

26.07.2017 Ej, ti preklopi na knjigo, druženje ob knjigi za mlade 

12.04.2017 Velikonočna delavnica z Beti Lunder 

12.06.2017 Predstava ob zaključku pravljičnih uric, Flusi strah iz nogavice 

7.8. -11.8. Poletne počitniške delavnice 

9.10.2017 Z igro do branja – Viljenka Jalovec 

16.10.2017 Z igro do branja – Viljenka Jalovec 

06.11.2017 Z igro do branja – Viljenka Jalovec 
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13.11.2017 Z igro do branja – Viljenka Jalovec 

18.10.2017 Šola umetnosti z Meto Mehle 

02.11.2017 Jesenska počitniška delavnica 

 

 Posebni bralni projekti v sodelovanju s šolo ali vrtcem 

30.05.2017 Podelitev bralnega palčka – skupina Metuljčki 

01.06.2017 Podelitev bralnega palčka - skupina Ježki 

08.06.2017 Sprejem  bralca – 2. razred Videm 

08.06.2017 Sprejem  bralca – 2. razred Kompolje 

13.06.2017 Podelitev bralnega  palčka – skupina Polžki 

14.11.2017 Rastem s knjigo 7.a 

16.11.2017 Rastem s knjigo 7.b 

28.11.2017 Rastem s knjigo 7.c 

 

 Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šole in vrtce  

31.01.2017 Delavnica, učenci 6. Razreda OŠ Dobrepolje 

21.02.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Čebelice 

09.03.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Metuljčki 

09.03.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice 

14.03.2017 Bibliopedagoška ura, 7. razred, pogovor o knjigi - Kit na plaži 

23.03.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Ježki 

06.04.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Polžki 

18.04.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice 

19.04.2017 Bibliopedagoška ura, učenci 1.-5. Razreda Kompolje 

25.04.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Čebelice 

04.05.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice 

16.05.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Metuljčki 

01.06.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice 

06.06.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Ribice 

06.06.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Čebelice 

14.06.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice 

29.06.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Bibice, Ribice 

25.07.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice, Polžki 

22.08.2017 Bibliopedagoška ura vrtec, skupina Pikapolonice, Polžki 

19.10.2017 Bibliopedagoška ura, 3. razred OŠ Dobrepolje 

 Knjižna in knjižnična vzgoja za vrtce in šole izven knjižnice  

07.02.2017 Bibliopedagoška ura, 1.-3. Razred PŠ Struge 

07.02.2017 Bibliopedagoška ura, 4.-5. Razred PŠ Struge 
 

 Razstave 

20.08.2017 Razstava likovnih izdelkov učencev od 6. do 9. Razreda OŠ Dobrepolje 

03.05.2017 Razstava likovnih izdelkov Mala šola umetnosti z Meto Mehle 

20.11.2017 Razstava likovnih izdelkov Mala šola umetnosti - jaslice 
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B  RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
 
M E S T N E  K N J I Ž N I C E  
G R O S U P L J E  
ZA LETO 2017 
 
 
 
 

U  V  O  D  
 
 
 
 
 
S tem poročilom dajemo osnovne informacije o poslovanju Mestne knjižnice Grosuplje v obdobju 
od 1. januarja do 31. decembra 2017.   
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list  RS, št. 
115/02,21/03, 134/03,126/04,120/07,124/08, 58/10, popr.60/10,104/10 in 86/16), in 
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), BRUTO BILANCE na dan 31.12.2017,  
SEZNAMA ODPRTIH POSTAVK na dan 31.12.2017, REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV  na dan  
31.12.2017, OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB za obdobje od 01.01. do 
31.12.2017 ter naslednjih predpisanih obrazcev: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilanca stanja na dan 31. decembra 2017  
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01 do 

31.12.2017  
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01 do 31.12.2017  
 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2017 do 31.12.2017 
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 do 

31.12.2017 
 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 

decembra 2017 
 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil na dan 31. decembra 2017 
 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  od 01.01.2017 do 31.12.2017 
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BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2017 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 

Skupina 
kontov 

BESEDILO Oznaka  
za AOP 

31.12. 
2017 

31.12. 
2016 

Indeks 
2017/2016 

A. DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA 
V UPRAVLJANJU 

001 2.087.504 2.132.493 97,89 

02 Nepremičnine 004 2.809.441 2.780.260 101,05 
03 Popravek vrednosti 

nepremičnin 
005 757.982 679.574 111,54 

04 Oprema in druga opredmetena 
OS 

006 3.729.566 3.565.113 104,61 

05 Popravek vrednosti opreme in 
drugih  opredmetenih OS 

007 3.693.521 3.533.306 104,53 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN 
AČR 

012 173.141 184.522 93,83 

10 Denarna sredstva v blagajni 013 819 1.324 61,86 
11 Dobroimetje pri bankah 014 101.446 112.511    90,17 
12  Kratkoročne terjatve do kupcev 015 417 852 49,06 
14 Kratkoročne terjatve do 

uporabnikov EKN (zahtevki 
občin za december 2017) 

017 69.452 66.590 104,30 

17 Druge kratkoročne terjatve 020 1.007 3.245 31,03 
C, ZALOGE 023 513 631 81,30 
  

AKTIVA SKUPAJ 
 

032 
 

2.261.158 
 

2.317.646 
 

97,56 
D. KRATKOR. OBVEZNOSTI IN PČR 034 170.421 180.322 94,51 
21 Kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih 
036 35.414 36.875 96,04 

22 Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 

037 54.486 43.244 126,00 

23  Druge kr. obveznosti iz 
poslovanja 

038 5.179 5.852 88,50 

24 Kratkoročne Obveznosti do 
uporabnikov EKN 

039 5.776 1.246 463,56 

29 Pasivne časovne razmejitve 043 69.566 93.105 74,72 
E. LASTNI VIRI IN DOLG 

OBVEZNOSTI 
044 2.090.737 2.137.324 97,82 

980 Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 

056 2.090.737 2.137.324 97,82 

985 Presežek prihodkov nad 
dohodki  

058 0 0  

 PASIVA SKUPAJ 060 2.261.158 2.317.646 97,56 
 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike   
 
  
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2017. Stanje 
sredstev in virov sredstev je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami in preverjeno z inventurnim 
popisom. 
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2017= 2.087.504 EUR: 
- V letu 2017 je bilo nabavljeno Knjižnično gradivo v vrednosti  145.144,22 EUR (100% odpis) 
- Nabavljeno je bilo Osnovnih sredstev v vrednosti  20.524,70 EUR 
- Nabavljeno je bilo Drobnega inventarja v vrednosti 5.334,20 EUR 
- Amortizacija OS in Knjižničnega gradiva je bila obračunana 245.171,55 EUR (zmanjša se konto 9)  
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Občine so zagotovile sredstva za nabavo knjižničnega gradiva, nabavo OS in DI, investicijsko vzdrževanje 
OS: 

 
                                                               Knjižnično gradivo                       Amortizacija                       Investicijsko vz. 
- Občina Grosuplje                                       40.600,00 EUR                            5.000 EUR                           6.000,00 EUR 
- Občina Ivančna Gorica                              35.000,00 EUR                                                                        38.683,99 EUR 
- Občina Dobrepolje                                     13.000,00 EUR                              290 EUR                            6.600,00 EUR       
- Lastna sredstva                                           25.324,22 EUR 
- Ministrstvo za kulturo                                31.220,00 EUR   
 
Ostalo Knjižnično gradivo, OS in DI so nabavljeni iz lastnih sredstev. 
 
B. Kratkoročna sredstva = 173.141 EUR : 
- Denarna sredstva v blagajnah treh enot= 819,42 EUR 
- UJP račun= 101.445,82 EUR 
- Kratkoročne terjatve do kupcev = 417 EUR 
- Kratkoročne terjatve od občin = 69.452 EUR 
- Druge kratkoročne terjatve = 1.007 EUR 
 
C. ZALOGA časopisna kavarna (material) = 813 EUR 
 
D. Kratkoročne obveznosti = 170.421 EUR 
- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih = 35.414 EUR 
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (nezapadli računi 2017)= 54.486 EUR 
- Druge kratkoročne obv. Iz poslovanja = 5.179 EUR 
- Kratkoročne obv. Uporabnikov EKN = 5.776 EUR 
- Pasivne časovne razmejitve = začasno odloženi stroški, ki bodo namenjeni pokrivanju stroškov za nakup  
knjižničnega gradiva in investicij, sredstva zbornika + sredstva sindikat = 69.566 EUR Med prihodke jih 
bomo vnesli, ko bodo nastali stroški. 
 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti = 2.090.737 EUR: Gibanje dolgoročnih sredstev in sredstev v 
upravljanju Občin ustanoviteljic, usklajeno z IOP obrazci. 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

od 1. januarja do 31. decembra 2017 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP znesek 
leto 2017 

znesek 
leto 2016 

Indeks 
2017/2016 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 905.233 884.077 102,39 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 897.074 876.321 102,37 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 431 8.159 7.756 105,20 
II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 
437 916.802 898.542 102,03 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 908.643 890.786 102,00 
ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 481 8.159 7.756 105,20 
III. PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD 

ODHODKI (401 MANJ 437) 
485 0 0 1249,6 

IV. PRESEŽEK ODHODKOV  NAD 
PRIHODKI (437 MANJ 401) 

486 11.569 14.465 79,98 

 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k 
izkazom za proračunske uporabnike  
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1. januarja do 31. decembra 2017 

/povzetek/ 
 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Znesek 
Leto 2016 

znesek  
 leto 2015 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 500 0 0 

V.  DANA POSOJILA 510 0 0 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 520 0 0 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 521 0 0 

 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki 
računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
  
Pojasnila in razčlenitve: 
Javni zavod nima finančnih terjatev. 
Javni zavod nima finančnih naložb. 
 

 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2017 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Znesek 
Leto 2017 

znesek  
leto 2016 

VII.  ZADOLŽEVANJE 550 0 0 
VIII. ODPLAČILA  DOLGA 560     0     0 
X/1   POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 572 0 0 
X/2   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 573 11.569 14.465 

 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-2 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki 
računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
 druge osebe javnega prava 
 
 

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
od 1. januarja do 31. decembra 2017 

/povzetek/ 
 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

Č.  CELOTNI PRIHODKI           670 756.153  
8.297 

K.  CELOTNI ODHODKI 687 756.153 8.297 

L.   PRESEŽEK PRIHODKOV  688 0 0 

M.   PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 
0 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3B pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava  druge osebe 
javnega prava 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 

IN  OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
na dan 31. decembra 2017 

/povzetek/  

v evrih (brez centov) 

 
NAZIV 

 
AOP 

znesek 
Nabavna  
vrednost 

01.01. 

znesek 
Popravek 
vrednosti 

01.01 

znesek 
povečanje 
nabavne  

vrednosti 

znesek 
zmanjš. 
nabavne 

vrednosti 

znesek 
zmanjš. 

popravka  
vrednosti 

Znesek 
amorti- 
zacije 

znesek 
Neodpis. 
vrednost 

31.12. 

I. OPREDMETENA OS.S.  V 
UPRAVLJANJU 

700 6.345.3
73 

4.212.8
80 

200.184  6.549 245.1
71 

2.087.5
04 

I/E ZGRADBE 705 2.780.2
60 

679.575 29.181 0 0 78.40
8 

2.051.4
58 

I/F OPREMA 706 692.052 660.244 25.859 0 6.549 21.61
9 

36.048 

I/G DRUGA  OS.S. (KNJIŽNIČNO 
GRADIVO) 

707 2.873.0
61 

2.873.0
61 

145.144  -2 145.1
44 

-2 

II. OPREDMETENA OS.S. V LASTI 708 0 0 0    0      0     0       0 
III. OPREDMETENA OS.S. V 
FINANČNEM NAJEMU 

 
716 

 
      0 

 
0 

 
 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 0 

 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1A pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

 
 
 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH  
NALOŽB IN POSOJIL 

na dan 31. decembra 2016 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 

 
NAZIV 

 
AOP 

znesek 
Naložbe  in 

posojila 
01.01. 

znesek 
popravkov  
naložb  
01.01 

znesek 
povečanja 
naložb in 

danih pos. 

znesek 
zmanjš. 
naložb in  

posojil 

znesek 
zmanjš. 

popravka  
nal.in p. 

Knjigov..
vrednost 

nal.in 
pos. 

31.12. 

znesek 
odpisanih 
naložb in 
danih p. 

I. DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 

800 0      0     0     0     0     0      0 

II. DOLGOROČNO DANA 
POSOJILA  

818 0 0 0    0      0     0       0 

 
III. SKUPAJ (I+II) 

 
835 

 
      0 

 
0 

 
 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 0 

 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1B pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
 
Pojasnila in razčlenitve: 
 
Javni zavod nima finančnih naložb in danih posojil. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – 
DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2017 
 
 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP znesek 
leto 2017 

znesek 
leto 2016 

Indeks 
2017/2016 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 758.883 748.800 108,6 
PRIH. OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV 861 758.883 748.800 108,6 
B) FINANČNI PRIHODKI 865 400 0  
C) IZREDNI PRIHODKI 866 5.167 10.019 79,2 
D) CELOTNI PRIHODKI 
 

870 764.450 758.819 108,2 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

871 251.420 258.871 106,0 

STROŠKI MATERIALA 873 66.652 67.896 91,9 
STROŠKI STORITEV 874 184.768 190.975 112,1 
F) STROŠKI DELA 875 508.961 498.718 109,6 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 397.246 387.894 109,2 
PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST DELODAJ. 877 63.957 62.451 106,8 
DRUGI STROŠKI DELA 878 47.758 48.373 116,3 
G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0 
J) DRUGI STROŠKI 881 4.049 658 120,3 
K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 - 
L) DRUGI  ODHODKI 883 20 572 106,7 
N) CELOTNI ODHODKI 
 

887 764.450 758.819 108,3 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
 

888 0 0  

Povprečno število zaposlenih delavcev na 
podlagi delovnih ur 

894 18 18 100,0 

Število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 
 
 
 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
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                               MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE  

                             PRIHODKI IN ODHODKI 2017  

  

PRIHODKI 2017 V EUR  764.450,04 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA          96,00 

IZPOSOJNINE IN ZAMUDNINE GROSUPLJE            46.104,83 

PRIHODKI ČASOPISNA KAVARNA  8.296,62 

IZPOSOJNINE IN ZAMUDNINE IVANČNA GORICA      15.359,41 

IZPOSOJNINE IN ZAMUDNINE DOBREPOLJE 4.857,45 

PRIHODKI OD IZDAJE RAČUNOV 497,82 

SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA RD OBČINE GROSUPLJE 415.059,94 

SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA RD OBČINE IVANČNA GORICA 212.435,11 

SREDSTVA IZ PRORAČUNA ZA RD OBČINE DOBREPOLJE 48.458,48 

PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA PROSTORE- PROR.UPORABNIKOM 2.310 

PRIHODKI KRATKOROČNIH OBLIK.REZERV ZA INVESTICIJE 3.128,46 

PRIHODKI OD PRODAJE ZBORNIKA 65,00 

PRIHODKI OD PRODAJE DOMOZNANSKE ZBIRKE 2.213,60 

FINANČNI PRIHODKI 400,00 

IZREDNI PRIHODKI- IZRAVNAVE 1,73 

PRIHODKI ZZZS - REFUNDACIJE BOLEZNIN 4.572,54 

PRIHODKI JAVNO KORISTNA DELA-POVRAČILO 259,28 

SOFINANCIRANJE ČLANOV DRUŠTVA GROŠ 270,00 

DRUGI PRIHODKI 63,77 

SKUPAJ PRIHODKI 764.450,04 

  
 

 ODHODKI SKUPAJ 2017  764.450,04 

STROŠKI MATERIALA 66.652,42 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA  7.473,11 

ČISTILA IN POMOŽNI MATERIAL 7.349,12 

MATERIAL ZA OPREMO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 3.980,13 

DIDAKTIČNE IGRAČE 1.211,19 

STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 174,65 

STROŠKI MATERIALA ZA DELAVNICE 952,24 

STROŠKI MATERIALA-ČASOPISNA KAVARNA 2.159,12 

STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 16.809,19 

STROŠKI OGREVANJA 22.725,97 

STROŠKI MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE OS 2.465,01 

DROBNI INVENTAR 1.116 

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI 236,68 

 

STROŠKI STORITEV 184.767,81 

STROŠKI POPRAVILA KNJIG 842,00 

VAROVANJE ZGRADB IN GOSTOVANJE NA STREŽNIKU 3.788,50 
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ČIŠČENJE PROSTOROV 18.357,00 

STORITVE IZ VARSTVA PRI DELU - KLEK 1.458,92 

RAČUNOVODSKE STORITVE 22.800,00 

STROŠKI POGOSTITEV NA PRIREDITVAH 2.397,11 

STROŠKI STORITEV ČASOPISNA KAVARNA 436,95 

DRUGE STORITVE 5.680,58 

STROŠKI DOMOZNANSKE KNJIŽNE ZBIRKE  10.710,09 

KOMUNALNE STORITVE 4.731,04 

POŠTNINE 2.568,63 

TELEKOM, ZAKUP LINIJIN GSM STORITVE 6.523,74 

RTV NAROČNINA 758,52 

PREVOZNI STROŠKI  345,82 

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 23.187,59 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 245,18 

TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV 11.326,81 

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 4.444,18 

ZAVAROVALNE PREMIJE 5.569,57 

VZDRŽEVANJE DVIGALA 2.900,28 

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMNLIŠČA 205,57 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 524,46 

PROGRAMSKI STROŠKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 10.917,61 

DELO ŠTUDENTOV 35.167,20 

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV 7.041,37 

ČLANARINE 1.241,00 

PLAČILO PROVIZIJ 598,09 

    

STROŠKI DELA 508.960,46 

PLAČE 397.245,65 

REGRES ZA LETNI DOPUST 13.851,68 

STROŠKI PREHRANE MED DELOM 14.384,28 

STROŠKI PREVOZOV NA DELO IN IZ DELA 16.426,41 

PRISPEVKI NA PLAČE 63.956,56 

PREMIJE KAD 2.495,88 

PREMIJE PPD 600,00 

    

DRUGI STROŠKI 4.069,35 

NAGRADE ŠTUDENTOM IN DIJAKOM NA PRAKSI 833,66 

KILOMETRINE IN POVRAČILA DELAVCEM ZA SLUŽBENE POTI 3.179,04 

POVRAČILA SEJNIN 36,33 

POPISNE RAZLIKE ČK 18,77 

IZREDNI ODHODKI-STOTINSKE IZRAVNAVE 1,55 

    
 

 



 46 

 
 
 

D O D A T N A  R A Z K R I T J A  
 
PODATKI O VIŠINI POVPREČNE PLAČE 

 
Na osnovi podatkov o plačah za obdobje od 01.01. do 31.12.2017 ugotavljamo naslednje: 

v evrih (brez centov)   

Besedilo 2017 2016 Indeks 
2017/2016 

BRUTO PLAČE (masa)   397.246 387.894 102,41 
Število zaposlenih delavcev (na podlagi opravljenih ur) 18,43 18,65 98,93 
Šrevilo mesecev poslovanja 12 12 100,0 
Povprečna mesečna plača – bruto v evrih 1.796 1.733 103,65 

 
 Masa sredstev za plače se je zvišala za 2,41% zaradi sprostitve napredovanj v PR in v nazive, 

število zaposlenih delavcev na podlagi opravljenih ur pa se je znižalo za 1%  Povprečna mesečna 
bruto plača se je zato zvišala za 3,65%. Osnovne plače so bile nazadnje znižane  1. junija 2012 (za 
8,00%). S 1/9-2016 je prišlo do prvega zvišanja od sprejetja ZUJF-a. Moratorij na 2 % redno 
delovno uspešnost še vedno traja 

 
 
ODPRTE POSTAVKE  - SALDAKONTI                                                                                                                   
 
Na podlagi IZPISKA ODPRTIH POSTAVK na dan 31. decembra 2017 ugotavljamo, da znašajo: 
 

v evrih (brez centov)   

Besedilo 2017 2016 Indeks 
2017/2016 

TERJATVE DO KUPCEV  418 1.606 0,26 
OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 54.486 44.554 122,29 
OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST* 0 0 - 
OBVEZNOST ZA DAVEK OD DOHODKOV  
PRAVNIH OSEB** 

0 0 - 

   
* S 1.12.2011 nismo več zavezanci za DDV. 
** V letu 2017 nismo zavezani za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. 
 
PODB ILANCA  ZA  KN JIG E    

v evrih (brez centov) 

Zap. 
štev 

BESEDILO                                                                  2017 2016 Indeks 
2017/2016 

 Namenska sredstva za knjige, od tega:    
1 Ministrstvo za kulturo 31.220 28.840 108,25 
2 Občina Grosuplje 40.600 40.600 100 
3 Občina Ivančna Gorica 35.000 35.000 100 
4 Občina Dobrepolje 13.000 13.000 100 
5 Lastna sredstva  25.324 16.172 80,4 
 SKUPAJ PRIHODKI  

145.144 
 

133.612 
 

108,63 
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v evrih (brez centov) 

Zap. 
štev 

BESEDILO 2017 2016 Indeks 
2017/2016 

 Namenska poraba za knj.grad., od tega:    
1 Nabava knjižničnega gradiva 145.144 133.612 108,63 
 SKUPAJ ODHODKI ZA NABAVO KNJIŽNIČNEGA 

GRADIVA 
 

145.144 
 

133.612 
 

108,63 
 
PODATKI O PRIDOBITNI DEJAVNOSTI: 
 

v evrih (brez centov) 
Zap. 
štev 

BESEDILO 2017 2016 Indeks 
2017/2016 

1 Časopisna kavarna 8.297 9.918 83,66 
  

SKUPAJ  
 

8.297 
 

9.918 
 

83,66 
 

 S Pravilnikom o računovodstvu - Julij 2013 je pridobitna dejavnost samo dejavnost časopisne 
kavarne 

 
 

 
S K L E P  

 
 
 
Zavod je poslovanje v letu 2017 zaključil uspešno, vendar brez presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Prihodki in odhodki pridobitne dejavnosti so prikazani kot prodaja blaga in storitev na trgu (in ne kot 
izvajanje javne službe). Po pravilniku o računovodstvu -Julij 2013 je med pridobitno dejavnost uvrščena 
samo dejavnost časopisne kavarne. V letu 2017 so prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev znašali 
8.297 evrov. 
 
Terjatve do kupcev znašajo 418 evrov, obveznosti do dobaviteljev znašajo 54.486 evrov in na dan 
31.12.2017 še niso zapadle. 
 
Zavod od 1.12.2011 dalje ni več  zavezanec za davek na dodano vrednost. 
 
Zavod je solventen. Svoje obveznosti poravnava tekoče. 
 
Plače izplačuje do 5. v mesecu za pretekli mesec. 

 
 
 
Grosuplje, 27.02.2018 
 
 
 
 
 
Računovodstvo MKG 

ŠMID & VEHOVAR, d. o. o. 

 
 


