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1 UVOD 

 

Poslanstvo knjižnice zajema zbiranje, hranjenje, obdelava in posredovanje zapisov znanja tako na 

klasičnih nosilcih kot v tehnološko sodobnih oblikah in je namenjeno informiranju in potrebam vseh 
prebivalcev lokalne skupnosti po izobraževanju, raziskovanju, kulturi, razvedrilu ter razvijanju 

pismenosti. Mestna knjižnica Grosuplje je tudi v letu 2015 s svojim delovanjem in storitvami izpolnjevala 

naloge, ki so ji določene z ustanovitvenim aktom in resorno zakonodajo v vseh treh občinah delovanja. 

Družbene in gospodarske okoliščine so se v zadnjem času precej spremenile, kar se odraža tudi v naši 
dejavnosti: zmanjšala so se finančna sredstva za nakup novega gradiva tako s strani nekaterih občin kot 

države na eni strani, po drugi pa naši obiskovalci pričakujejo večjo dostopnost naslovov in izvodov novega 

gradiva.  

Različne ciljne skupine občanov si v domači knjižnici želijo pridobiti osebne informacije iz različnih 
področij, od zdravega načina življenja, ekološkega vrtnarjenja, reševanja stresa v vsakdanjem življenju do 

reševanja težav pri otrocih z disleksijo.. Predstavitve literarnih ustvarjalcev in njihovih del ter umetnosti 

nasploh  pa tako ali tako sodijo v knjižnice že stoletje. Knjižnica postaja velika dnevna soba lokalne 

skupnosti, saj se v knjižničnih prostorih predstavljajo posamezniki in skupine, otroci in odrasli iz 

skupnosti s svojo ustvarjalnostjo na različnih področjih.  

Po daljšem obdobju nam ni uspelo doseči minimalnega nakupa novega gradiva 200 enot na 1000 

prebivalcev. Ob tem velja poudariti, da na našem območju število prebivalcev še vedno narašča, predvsem 

v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica, tako da po zadnjih znanih podatkih pokrivamo območje s 40.105 
prebivalci. To je vplivalo tudi na večji vpis novih članov. Vemo pa, da obisk članov niha, odvisen je od 

življenjskega ritma in potreb prebivalcev. Okolje, v katerega je posameznik vpet, pogojujejo njegove 

kulturne navade. Tako se je število aktivnih članov in obiskovalcev ustalilo in kljub manjši ponudbi novega 

gradiva,  še vedno presegamo slovensko povprečje aktivnega članstva knjižnic.  

Poleg aktualnega gradiva je za izvajanje zakonskih nalog potrebno kontinuirano zagotavljati ustrezen 
prostor za postavitev gradiva, prostor za obiskovalce, ki se v knjižnici zadržujejo zaradi izposoje gradiva in 

študija, seznanjanja z aktualnimi informacijami, ki so dostopne v zbirki ter prostor za izvajanje različnih 

oblik bibliopedagoških in biblioandragoških dejavnosti. Ustrezne prostorske pogoje za te naloge imata 

knjižnici v Grosupljem in Dobrepolju, v Ivančni Gorici pomanjkanje prostora predstavlja velik problem. 
Knjižnica v Grosupljem je bila zaradi vsebinsko kvalitetnega dela  in prepoznavnosti vključena v projekt 

evropskega parlamenta PLP 2020 Knjižnice spreminjajo življenja.  

Glede na naloge, ki nam jih določa zakonodaja in zahteve delovnega procesa, knjižnica ne dosega 

minimalnega pogoja števila zaposlenih, ne pri strokovnih in ne pri administrativno-tehničnih delavcih, kot 

določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Poleg klasičnih storitev v prostorih knjižnice smo omogočali izposojo gradiva tudi na daljavo, gre za 
dostop do baz podatkov in izposojo e-knjig v slovenskem jeziku preko portala Biblos. Zaradi zastarelega 

vmesnika smo morali posodobiti domačo spletno stran, proti koncu leta smo zasnovali tudi novo celostno 

grafično podobo.  
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2 PREDSTAVITEV ZAVODA IN OSNOVE DELOVANJA  

 

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 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 
 

Organi zavoda 

Svet Mestne knjižnice Grosuplje 

Konstituiranje: 1. 9. 2012 
Mandat: 4 leta 
Predsednica: Ksenija Medved 
Člani: Marija Mišmaš Pintar, Majda Verbič, Vida Novak, Andreja Selišnik, Tomaž Cunder, Luka Šeme 
 
Direktorica 

Ime in priimek: Roža Kek 
Imenovanje: 1.11. 2014 
Mandat: 5 let 
 

Opis razvoja  

Po pisnih virih so na našem območju  tako kot drugod po Sloveniji delovale v večjih krajih društvene 

knjižnice že konec 19.  in v začetku 20. stoletja. Njihovo delovanje je  med drugo svetovno vojno zamrlo, 

zato so jih po vojni skušali obnoviti. Po zbranih podatkih  je leta 1949  na teritoriju naših treh občin v 22 

krajih delovalo 28 društvenih, sindikalnih in šolskih knjižnic s skupnim fondom 7447 knjig. Leta1952 je 
bila ustanovljena Knjižnica D.P. D. Svoboda Grosuplje, ki je združevala knjige okrajne knjižnice in čitalnice 

Frana Levstika in grosupeljske šolske knjižnice. Prelomnica v razvoju stroke pa je bilo leto 1962, ko je bila 

ustanovljena Ljudska knjižnica Grosuplje kot zavod, ki ga je Občinska skupščina Občine Grosuplje 1.1.1965 
imenovala za občinsko matično knjižnico. Leta 1974 se je preimenovala v Splošnoizobraževalna  knjižnica 

Grosuplje. Po sklepu Občinske kulturne skupnosti, št. 43 iz leta 1983, je do 1992 delovala v okviru Zavoda 

za kulturo in izobraževanje Grosuplje. Leta 1991 je status, organe in delovanje javnih zavodov na novo 

uredil Zakon o javnih zavodih. Na tej pravni osnovi je bil s sklepom Občinske skupščine občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 11/92)  sprejet nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica Grosuplje. Po 

ustanovitvi novih občin je bil sprejet  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica Grosuplje (Uradni list 

RS, št. 43/97) za  občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Leta 2001 je bil sprejet nov  Zakon o 
knjižničarstvu, ki je knjižnicam prinesel  nove naloge in posledično zahteval  tudi spremembo 

ustanovitvenega akta, ki je podlaga za sedanje delovanje in organiziranost (Akta o ustanovitvi Mestne 

knjižnice Grosuplje, Uradni list RS,  13/04, 39/07, 66/08). Da bi knjižnice bile finančno sposobne 

opravljati vse naloge, ki jih je od njih zahteval novi zakon, je bilo občinam priznanih tudi več finančnih 
sredstev v okviru primerne porabe na prebivalca. Z nastankom treh občin so se s Sklepom o financiranju 

knjižnice iz leta 1999 občine dogovorile o načinu plačila skupnih stroškov, ki so povezani s skupnimi 
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nalogami. Knjižnica je na podlagi Aneksa 1 k Sklepu o financiranju dobila še dodatni nalogi, in sicer 
odgovornost za založništvo dveh domoznanskih publikacij Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 

Dobrepolje ter Domoznanske zbirke občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje.   

 

Enote 

Osrednja knjižnica Grosuplje 
V sklopu osrednje knjižnice  deluje: 

- Galerija 
- Časopisna kavarna 

Enota Ivančna Gorica 
 Izposojevališče Stična 
 Izposojevališče Šentvid pri Stični 
 Izposojevališče Krka 
 Izposojevališče Višnja Gora 

Enota Dobrepolje 
 
 

Pregled dejavnosti  

Glede na namen, zaradi katerega je bila knjižnica ustanovljena kot javna služba, so oblike in vsebine naše 

dejavnosti predpisane z Zakonom o knjižničarstvu in skladno z njim tudi z ustanovitvenim aktom. Na 

pravni podlagi in v odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev smo po programu dela opravljali 

naslednje naloge: 

- zbirali, bibliografsko obdelali, opremili in zaščitili ter postavili v prosti pristop ter obiskovalcem 
posredovali knjižnično gradivo, 

- zagotavljali dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

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

- posredovali bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

- sodelovali v medknjižnični izposoji in posredovali informacije, 
- pridobivali in izobraževali uporabnike, 

- izvajali informacijsko opismenjevanje, 

- varovali knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- opravljali tudi drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 
- sodelovali v vseživljenjskem izobraževanju, 

- zbirali, obdelali, varovali in posredovali domoznansko gradivo, 

- zagotavljali dostop in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 

- organizirali posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture, 

- organizirali kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo. 
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Zakonske in druge pravne pod lage, ki pojasnjujejo področje delovanja knjižnice  

Status in obseg delovanja knjižnice kot javnega zavoda na področju kulture v občinah Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje opredeljuje 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), Zakonu o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/02, 4/10, 20/11, 111/13) in Zakonu o 
knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01, 96/02, 92/15). 
Na podlagi resorne zakonodaje delovanje knjižnice urejajo še: 

- 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. 29/03), 
- 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). 

Na poslovanje knjižnice vplivajo še številni drugi zakoni in predpisi: 
- Zakon o javnih financah(Ur. l. RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 

176/06,14/13, 101/13, 55/15) s spremembami,  
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02,114/06) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 s spremembami),  

- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 101/13, 9/14 s spremembami),  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št.  56/02 s spremembami),  
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08, 86/08, 3/09 s spremembami), 
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 39/96, 40/97, 82/99,102/00, 52/01, 

64/01, 45/04, 60/08,61/08 s spremembami), 
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07), 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07), 
- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugi akti. 

 

 

Dolgoročni cilji  

Dolgoročne cilje smo določili na osnovi dosežene stopnje razvoja stroke v našem okolju v skladu s 
potrebami uporabnikov in trendov razvoja knjižnic v sodobnem času, sprejetih programskih dokumentov 
lokalnih skupnosti ter razvojnih nacionalnih standardov.  

Cilj knjižnice je, da  občanom-svojim uporabnikom zagotavljala v danih okoliščinah najboljše storitve, ki so 

ji določene z zakonodajo, tako v prostorih knjižnice kot na daljavo. 

Na vseh strokovnih področjih želimo doseči stopnjo razvoja, kot ga imajo uspešne slovenske in evropske  

splošne knjižnice.  

Doseči standardne pogoje za izvajanje z zakonom predpisane naloge: knjižnični prostor, opremo, obseg in 

sestava zbirke, prirasta novega gradiva, število zaposlenih strokovnih in tehničnih delavcev. 

Bibliografska obdelava in digitalizacija domoznanske zbirke (članki, drobni tisk, razglednice..).  
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3 POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH  IN DOSEŽENIH CILJIH 

 

Odprtost enot Mestne knjižnice Grosuplje 

Odprtost knjižnic temelji na Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic in Standardih za splošne knjižnice in so 
delovale po sprejetem urniku, kot smo planirali. Skupaj so bile vse enote za uporabnike odprte 6977 ur.  

Po sklepu sveta knjižnice je zaradi ekonomičnosti v času počitnic veljal poletni urnik, ki je delno zmanjšal 

odprtost, in sicer tako, da je osrednja knjižnica v Grosupljem delovala po običajnem urniku, zaprta je bila 

ob sobotah, knjižnica v Dobrepolju je bila odprta  po nespremenjenem urniku,  knjižnica v Ivančni Gorici 
pa je delovala  v ponedeljek,  torek in petek od 13. do 19. ure,  v sredo in četrtek od 9. do 15. ure, ob 

sobotah je bila zaprta. Knjižnice na Krki, v Stični, Šentvidu in Višnji Gori so bile julija in avgusta zaprte, 

pred poletjem pa smo organizirali podaljšano odprtost, da so si obiskovalci lahko izposodili gradivo za 

počitniški čas.  

 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota  skupaj 

Grosuplje 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 8 - 13 2740 ur 

Dobrepolje 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 20 / 1553 ur 

Ivančna Gorica 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 14 9 - 19 8 - 13 2364 ur 

Višnja Gora / / / 16 - 18 / /      80 ur 

Stična / / / 13 - 15 / /      80 ur 

Šentvid  / / / 16 - 18 / /      80 ur 

Krka / / / 13 - 15 / /      80 ur 

 
 

Zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva  

Knjižnično zbirko smo dopolnjevali skladno z Dokumentom o nabavni politiki in Letnim načrtom nakupa 
2015. Z nakupom in darovi smo skupaj pridobili 9437 enot gradiva (objavljeni tiskani, zvočni, elektronski 
in drugače tehnično izdelanimi zapisi). Vse pridobljeno gradivo smo obdelali v sistemu Cobiss  po 
nacionalnih in mednarodnih bibliografskih standardih, ga opremili s signaturnimi podatki, ustrezno 
zaščitili, da je primerno za izposojo,  in ga razporedili po enotah knjižnice glede na višino finančnih 
sredstev, ki jih je za nakup prispevala posamezna občina, ministrstvo ter razpoložljiv delež lastnih 
sredstev. 
 
Poleg baze GV-IN smo preko nacionalne in območne knjižnice našim bralcem zagotavljali dostop še do 
EBSCO Hosta, ki omogoča dostop do svetovnih znanstvenih in strokovnih revij, ter baz podatkov IUS-INFO 
in Find-INFO. 
 
 
Preglednica 1: Prirast  gradiva z nakupom  (inventarne enote) po občinah skupaj 

 serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

Grosuplje 157 538 3414 4109 

Ivančna Gorica   53 324 2365 2742 

Dobrepolje   28   65   772   865 

 

Knjižnica z nakupom novega gradiva ohranja aktualnost in kakovost knjižnične zbirke in omogoča 
dostopnost do novih dosežkov človekovega ustvarjanja.  V okviru nakupa je bilo 59,9 % naslovov 
strokovnega gradiva in 40,10 % leposlovja. 
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Od tega je 26 % naslovov namenjenih otrokom in mladini ter 74 % naslovov odraslim prebivalcem. 
Za nakup novega gradiva smo porabili 150.211,63 €. S temi sredstvi smo povečali zbirko za 7.716 izvodov, 
Povprečna cena na izvod je znašala 19,47 €, in je bistveno nižja od cene na tržišču, saj smo dosegli pri 
nakupu v povprečju 15 % popust, zato smo lahko kupili 282 izvodov enot več. 
Poleg dela z novim gradivom, ki ga bibliografsko obdelamo ter opremimo s signaturnimi podatki in 

inventarno številko, ga  zaščitimo, da je primerno opremljeno za izposojo, še kontinuirano skrbimo za 
urejenost gradiva na policah, za popravila in zavijanje aktualnega gradiva, za spreminjanje statusa (iz 

prostega pristopa v skladišče ali obratno).  

V skladu s 5. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe moramo 

knjižnice za aktualnost knjižnične zbirke skrbeti z rednim dopolnjevanjem in rednim izločanjem 

knjižničnega gradiva. Knjižnice smo na podlagi 12. člena ZKnj1 dolžne izločati gradivo v skladu z navodili 
nacionalne knjižnice. Po navodilih je bilo odpisano izgubljeno gradivo in gradivo, ki zaradi zastarelosti in 

obrabe ni več primerno za izposojo.  

Ob prejemu podarjenega gradiva smo se ukvarjali s pregledovanjem gradiva in preverjanjem, ali ga glede 

na aktualnost  lahko še vključimo v zbirko. Gradivo, ki ga po pravilih stroke ne vpišemo,  namenimo za 

antikvarno prodajo. 

Posebno pozornost smo posvečali portalu Biblos, ki omogoča izposojo slovenskih e-knjig. Za ta namen 
smo kupili tudi nekaj bralnikov, ki poleg mladih zanimajo tudi starejše uporabnike, ki imajo težave z 

vidom.  

 

Grosuplje  

Preglednica 2:  Prirast gradiva z nakupom in darovi (inventarne enote) v občini Grosuplje 
 

PRIRAST  
izvodi 

serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

nakup 157 538 3414 4109 

dar 270 201   867 1338 

SKUPAJ 427 739 4281 5447 

 

Preglednica 3:  Prirast gradiva z nakupom in darovi po naslovih v občini Grosuplje 
 

PRIRAST 
naslovi 

serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

 nakup 151 478 2829 3458 

 dar   64 161   818 1043 

SKUPAJ 215 639 3647 4501 

 

Preglednica 4: Odpis gradiva zaradi poškodb, obrabe ali zastarelosti v občini Grosuplje 

ODPIS  serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

Število enot 92 163 545 800 

 

Preglednica 5: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva 31.12.2015 v občini Grosuplje  

ZBIRKA izvodi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

 2244 10288 91992 104524 
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Ivančna Gorica  

Preglednica 6:  Prirast gradiva z nakupom in darovi (inventarne enote) v občini Ivančna Gorica 
 

PRIRAST  
izvodi 

serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

nakup 53 324 2365 2742 

dar 11   69   177   257 

SKUPAJ 64 393 2542 2999 

 

Preglednica 7:  Prirast gradiva z nakupom in darovi po naslovih v občini Ivančna Gorica 
 

PRIRASTI naslovi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

nakup 53 299 2021 2373 

dar 11   63   165   239 

SKUPAJ 64 362 2186 2612 

 

Preglednica 8: Odpis gradiva zaradi poškodb, obrabe ali zastarelosti  v občini Ivančna Gorica 

ODPIS izvodi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

 23 112 306 441 

 

Preglednica 9: Temeljna zaloga v občini Ivančna Gorica 31.12.2015 

ZBIRKA izvodi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

 589 6526 70587 77702 

 

 

Dobrepolje  

Preglednica 10:  Prirast gradiva z nakupom in darovi (inventarne enote) v občini Dobrepolje 
 

PRIRAST izvodi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

nakup 28 65 772 865 

dar   6 13 107 126 

SKUPAJ 34 78 879 991 

 

Preglednica 11:  Prirast gradiva z nakupom in darovi po naslovih v občini Dobrepolje 
 

PRIRASTI naslovi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

nakup 28 58 750 836 

dar 6 13 106 126 

SKUPAJ 34 71 856 961 

 

Preglednica 12: Odpis gradiva zaradi poškodb, obrabe ali zastarelosti v občini Dobrepolje 

ODPIS izvodi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

 9 10 54 73 
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Preglednica 13: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva 31.12.2015 v občini Dobrepolje 

ZBIRKA serijske publikacije neknjižno gradivo monografije SKUPAJ 

 271 1843 19867 21981 

 

 

Pregled tehnične opremljenosti knjižnic v mreži  

 Osebni, prenosni, tablični rač. Knjigomat Bralnik Tiskalniki LCD projektor Skener Fotokopirni stroj Tiskalnik za potisne listke 

Grosuplje 33 2 4 4 3 2 1   4 

Ivančna 
Gorica 

  9 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 52 2 8 7 5 4 3 11 

 

 

Uporabniki  in člani  knjižnice  

Splošna javna knjižnica je prostor, ki ga občani uporabljajo vse življenje, od predšolskega obdobja, v času 

obiskovanja osnovne in srednje šole, med študijem, v obdobju zaposlitve pa vse do upokojitve in tretjega 
življenjskega obdobja.  Poleg tradicionalne vloge, kot je izposoja knjižničnega gradiva in posredovanje 

informacij, smo zagotavljali storitve glede na potrebe prepoznavnih ciljnih skupin občanov. V knjižnici so 

si občani z izposojo različnih vrst gradiva z vseh področij človekovega ustvarjanja, udeležbo na literarnem 

dogodku,  strokovnem ali poljudnem pogovoru, srečanju z ustvarjalci, poslušanju pravljic, udeležbi na 
različnih delavnicah pridobili nove informacije, znanje, veščine, izkušnje, se kulturno bogatili, pridobivali 

bralne navade, se družili in koristno preživeli prosti čas. Knjižnice so tudi zato ustanovljene kot javne 

službe, ker jih je širša družba prepoznala kot ustanove, ki ji zagotavljajo javno korist.  

 

Pregled obiska uporabnikov in članov  knjižničnih storitev  po enotah 

Uredba o osnovnih storitvah določa status obiskovalca knjižnice kot uporabnika in člana. Uporabnik 
knjižnice je oseba, ki uporablja knjižnično gradivo, opremo, storitve in prostore. Član knjižnice pa je 

uporabnik, ki si poleg naštetega, izposoja gradivo na dom.  

 

Grosuplje  

Obisk knjižnice Mladi do 15. leta Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na dom 40229 58036   98265 

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

18848 37103   55951 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih   3509   2867     6376 

SKUPAJ 62586 98006 160592 

 

Beležimo porast uporabe knjižnice kot  prostora za študij, pridobivanja aktualnih informacij, ogleda 
razstav, koristnega preživljanja prostega časa, druženja, neformalnega izobraževanja. Zmanjšal se je obisk 

članov zaradi izposoje gradiva za 15 %, za 100 % pa se je povečal obisk zaradi uporabe knjižnične 

čitalnice ter ostalih knjižničnih prostorov. 
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Ivančna Gorica  

Obisk knjižnice Mladi do 15. leta Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na dom 24318 28477 52795 

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

  2895   2589   5484 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih   1949   2833   4782 

SKUPAJ 29162 33899 63061 

 

V Ivančni Gorici beležimo 7 % nižji obisk v primerjavi s prejšnjim letom, predvsem zaradi znižanja obiska 

zaradi izposoje gradiva na dom. Upad obiska zaznavamo predvsem zaradi zmanjšanja ponudbe novega 

gradiva. 

 

Obisk izposojevališč na Krki , v Stični, Šentvidu in Višnji Gori  

Obisk knjižnice 
izposoje gradiva, udeležbe na dogodku 

Mladi do 15. leta 
 

Odrasli Skupaj 
2015 

Skupaj 
2014 

Indeks 
2014/2015 

Krka  317 249 566 462 123 

Stična 180 141 321 162 198 

Šentvid 157 168 325   185 176 

Višnja Gora 120 188 308 126 244 

 

Obisk na izposojevališčih se je povečal predvsem zaradi obiska šolskih in vrtčevskih skupin. 

 

Dobrepolje  

Obisk knjižnice Mladi do 15. leta Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na dom   6947 5115 12062 

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

  4211 2121   6332 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih   1211   361     1572   

SKUPAJ 12369 7597 19966 

 

V knjižnici se je povečalo število obiskovalcev zaradi izposoje na dom in uporabo knjižničnih prostorov in 

opreme, skupaj za 6,5 %. 

 

Novo vpisani člani v letu 2015 v primerjavi z letom 2014  

 Mladi Odrasli Skupaj 2015 Skupaj 2014 Indeks 2014/2015 

Grosuplje 294 364   658 476 138 

Ivančna Gorica 203 175   378 361 104 

Dobrepolje   23   11     34   57   60 

Skupaj 520 550 1070 894 120 

 

Število članov, ki so se v letu 2015 na novo vpisali v knjižnico, je na skupni ravni zavoda za 20 % večje, kot  
je bilo prejšnje leto. Povečanje je bilo v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. V obeh občinah se je v tem 

obdobju tudi povečalo število prebivalcev. Manjši delež novo vpisanih  beležimo v občini Dobrepolje, se je 

pa v  istem obdobju tudi znižalo število prebivalcev. 
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Aktivni člani v letu 2015  

 
 

Aktivni člani  2014 Aktivni člani 2015 Ind ek s  
20 14 /2 0 15  

Delež  a kt ivnih  č la nov gle de  
na  št evilo  pr ebiv alcev  

Grosuplje 6869 6917 101,0 35,0 % 

Ivančna Gorica 4146 4113   99,2 25,4 % 

Dobrepolje   914   938 103,0 24,0 % 

 

Delež aktivnih članov se je povečal v Dobrepolju in v Grosupljem, v Ivančni Gorici se je zmanjšal za 33 

članov, kar lahko pripisujemo nezadovoljstvu obiskovalcev zaradi utesnjenosti knjižnice in zmanjšani 

dostopnosti npr. mamic z vozički. Najpogostejša pritožba obiskovalcev, ki smo jo knjižničarji deležni 

vsakodnevno, je namenjena prostorski utesnjenosti knjižnice. 

 

Izposoja gradiva , rezervacije in naročila gradiva,  posredovanje informacij  

Preglednica 14: Izposoja gradiva na dom po enotah 

 Mladi Odrasli Skupaj 

Grosuplje 243138 338463 581601 

Ivančna Gorica 139232 163825 303057 

Dobrepolje   38161   28303   66464 

Krka     2661       711     3372 

Stična       635       334       969 

Šentvid       603       537     1140 

Višnja Gora       352       576       928 

 

Število enot izposojenega gradiva se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 3 %, kar je trend tako v 

Sloveniji kot tudi drugod po svetu.  

 

Posredovanje informacij na različne teme  (seminarske, diplomske raziskovalne 

naloge,..) rezervacije in naročila gradiva, medknjižnična izposoja  

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 do specialnih poizvedb. 

Najbolj intenzivne potrebe po tovrstnih storitvah so med šolskim letom, od septembra do junija, manj 

pogoste so v času poletnih dopustov.  Zabeležili smo 9628 informacij na različne poizvedbe uporabnikov, 

0,4 % več kot prejšnje leto. 

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

knjižnica. Knjižničarji naročeno gradivo poiščejo, člana obvestijo, da si ga lahko čim hitreje izposodi. 

Gradivo, ki je izposojeno, si člani lahko sami rezervirajo na daljavo 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. V preglednici je predstavljeno število teh aktivnosti za bralce. 

 Grosuplje Ivančna Gorica Dobrepolje 

Naročanje gradiva preko OPAC-a/rezervacija prostega izvoda   2934   911   107 

Rezerviranje gradivo preko OPAC-a   1005   508     13 

Podaljšanje gradiva spomočjo OPAC-a 37727 9409 1273 

Podaljšanje izposoje gradiva s pomočjo bibliofona   9534 3548   489 

Izposoja gradiva s pomočjo knjigomata (inv. enote)  75927   

Vračilo gradiva s pomočjo knjigomata (inv. enote) 97887   
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Medknjižnična izposoja  

Uporabniki so iskali tudi gradiva, ki ga knjižnica ne hrani v svoji zbirki ali nima dovolj izvodov. V tem 

primeru smo članu gradivo zagotovili z medknjižnično izposojo. Na osnovi potreb smo z medknjižnično 
izposojo zagotovili  191 monografij  in 17 člankov,  skupaj 208 enot iz  47 knjižnic. Medknjižnična izposoja 

se je zmanjšala za 98 enot,  

Iz naše zaloge pa smo v 21 knjižnic posodili 91 monografij in 6 člankov skupaj 97 enot, v lanskem letu 86 

enot.  

 

Izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov  

Vse novo gradivo smo vnašali v računalniški lokalni in hkrati vzajemni katalog Cobiss. V sistemu je bilo 

obdelanih 4832 naslovov in 9437 inventarnih enot različnega knjižničnega gradiva. Podatki o gradivu 

(naslovu, lokaciji, številu enot)  so javno dostopni v okviru sistema Cobiss/Opac vsem uporabnikom, ki do 
kataloga s pomočjo interneta dostopajo na daljavo ali v prostorih knjižnice na računalnikih, ki so 

namenjeni uporabnikom. Sproti smo pripravili  tudi sezname za gradiva, ki so bila kupljena s sredstvi 

Ministrstva za kulturo. Za uporabnike smo pripravljali informacije iz domačih in tujih podatkovnih baz. 
Vključeni smo tudi v portal Dobreknjige.si, kje knjižničarji  vsebinsko predstavljajo kvalitetna literarna 

dela. Naši zaposleni Ksenija Medved, Roman Rozina in Rudi Podržaj so med najbolj aktivnimi vnašalci 

naslovov in vsebin, in imajo za 172 predstavitev skupaj že 49.897 ogledov bralcev, kar je največ v osrednji 

Sloveniji.  

 

Pridobivanje in izobraževanje uporabnikov in informacijsko opismenjevanje  

Knjižnično dejavnost smo v okolju redno predstavljali z objavami v vseh treh lokalnih časopisih, preko 

spletne strani in na našem profilu na omrežju Facebook, s pošiljanjem obvestil po klasični in elektronski 

pošti. 

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

okviru projekta Rastem s knjigo. 

Individualna usposabljanja 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) 

 

Varovanje knjižničnega gradiva, ki je k ulturni spomenik  

Po zakonu je knjižnica dolžna skrbeti za pridobivanje, hrambo in posredovanje domoznanskega gradiva in 

vključuje knjižno in neknjižno gradivo. V letu 2015 smo pridobili 544 novih enot različnega 
domoznanskega gradiva, ki je dragocen vir za spoznavanje naše preteklosti in sedanjosti, za lokalne 

študije na različnih ravneh zahtevnosti. 
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Domoznanska zbirka in Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje  

V okviru domoznanskih nalog so v letu 2015 potekale vsebinske priprave na izid 29. številke Zbornika. 

Predstavljeni bodo prispevki iz vseh treh občin po naslednjih vsebinskih sklopih: Področna gospodarska 
in kulturna zgodovina, Naše občine in občani v zadnjem dvoletnem obdobju, Znanost, kultura, književnost, 

Kronika, jubileji, kulturni dogodki ter pregled bibliografskih publikacij in člankov za leti 2014 in 2015. 

Konec leta 2015 smo izdali  šesto knjigo v Domoznanski zbirki z naslovom  Novi svet-Ljudje in vizije, ki  
širi pogled na življenje in ustvarjanje pisatelja slovenskega rodu, našega rojaka Louisa Adamiča. Delo je 

uredil in spremno študijo napisal profesor Jakob Müller, in vključuje odlomke iz dvanajstih njegovih knjig, 

od tega so nekateri prevedeni na novo, drugi šele prvič prevedeni. Izbrano bibliografijo, ki obsega 799 

enot, je pripravil prof. Drago Samec.  

 

Razstavna dejavnost v prostorih knjižnice  

Po vseh enotah in oddelkih, kjer je možno, potekajo različne razstave del  otrok in odraslih iz različnih 

področij likovnega ustvarjanja in tudi ročnih spretnosti.  

 

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 odprtih deset razstav, ena 

več, kot smo načrtovali. 

Pregled razstav v galeriji 

5.2.2015 Paleta - Maske 

2.3.2015 Sandra Požun, razstava fotografij 

25.3.2015 DPŽ Sončnica, Velikonočna razstava 

31.3.2015 Jana Kocjan, ilustracije, predstavitev knjige Sanje rastejo v gozdu 

28.4.2015 Skupina 12 - Voda 

9.6.2015 Suzana Belak Pungartnik 

7.7.2015 Nataša Kupljenik 

10.9.2015 JSKD-Krog in kvadrat 

7.10.2015 Likovno društvo Mengeš- Jesen 

12.11.2015 Rado Dagarin 

 

 

Časopisna kavarna, TIC, poročna soba  

V prostorih osrednje knjižnice v Grosupljem je v stari hiši s slavonskim hrastom opremljena soba z zidano 

pečjo in  opremo iz začetka 20. stoletja. Soba se imenuje Koščakova soba, po lastniku hiše. V njej ima 

različne manjše dogodke knjižnica, je pa tudi občinska poročna soba. Poroke so po obnovi knjižnice bolj 

pogoste. Knjižnica skrbi za redno tekoče vzdrževanje in čiščenje tega prostora. 

V časopisni kavarni, ki je del dodatne ponudbe knjižničnih storitev, so 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. 
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Dogodki in dejavnosti v knjižnici  

Dogodki in dejavnosti v knjižnici so predvsem namenjeni promociji branja in knjigam, dvigovanju bralne 

kulture,  vseživljenjskemu učenju, bralni in informacijski pismenosti,  informiranju, spodbujanju 
umetniškega in kulturnega razvoja  pri ljudeh vseh starosti v prostoru, kjer knjižnice delujemo. Za občane 

je pomembno, da so jim te dobrine zagotovljene v  domačem okolju in so za njih brezplačne, kot to določa 

veljavna zakonodaja. Pri izvedbi dogodkov za odrasle, otroke in mladino smo sledili poslanstvu in se 
odzivali na potrebe posameznikov in skupin. Pri izvedbi dogodkov smo sodelovali in se povezali s 

številnimi ustvarjalci, društvi, ustanovami in posamezniki. Število dogodkov je primerljivo s preteklim 

letom. Še posebej te dejavnosti hvaležno sprejmejo starši, saj je knjižnica  ustanova, ki kontinuirano 

zagotavlja različen nabor dejavnosti, ki so povezane s knjigo in besedno umetnostjo in je dostopna vsem, 

ker je udeležba  brezplačna.  

V vseh enotah smo tudi organizirali dogodke za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami (težave 

pri začetnem branju, varovanci Želve, ostareli v domu, društvo Sožitje, slepi in slabovidni..).  

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, praznikom,  kot je npr. 
kulturni praznik, občinski praznik, svetovni dan knjig za otroke, slovenski dnevi knjige, evropski dan stare 

glasbe, svetovni dan poezije, dan splošnih knjižnic ipd. V nadaljevanju so predstavljeni doseženi cilji in 

pregled dogodkov za otroke  in odrasle po občinah. 

 

Doseženi cilji 

 S številnimi dogodki in dejavnostmi smo spodbujali bralno kulturo in promovirali literaturo ter opozorili 

na pomen knjige v življenju posameznika. 

Omogočali 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. 

Predstavljali in promovirali domače likovne ustvarjalce širši javnosti, v domače okolje privabili 

uveljavljene avtorje, obiskovalce navajali na oglede razstav. 

Spodbujali vseživljenjsko izobraževanje. 

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. 

S pridobivanjem novih znanj in veščin se poveča socialna vključenost in povezanost občanov. 
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Grosuplje  

 

Dogodki za otroke 

Preglednica obiskov skupin iz vrtcev in šol s knjižno in knjižnično vzgojo 

 

Ure pravljic in igralne ure  s knjigo 

6.1.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

13.1.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

20.1.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

27.1.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

29.1.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let  

3.2.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

10.2.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

12.2.2015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 

17.2.2015 Ure pravljic ob pustu dvorana 2-9 let 

19.2.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

24.2.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

26.2.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let 

3.3.2015 Ire pravljic pravljična soba 4-9 let 

5.3.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

10.3.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let  

12.3.2015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 

17.3.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

19.3.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 2-4 let 

24.3.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

26.3.2015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 

31.3.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

2.4.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

14.1.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Vrtec Št. Jurij 

28.1.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Miške, Kekec 

28.1.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Ptički, Rožle 

4.2.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Zajčki, Kekec 

11.2.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Žogice, Rožle 

18.2.2015 Odprtje razstave Rožle 

19.2.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja OŠ LA, 1. razred, podaljšano bivanje 

20.2.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Kužki, Tinkara 

24.3.2015 Ogled knjižnice OŠ Dobrepolje, 8. razred 

7.5.2015 Zaključek BP Mehurčki, Tinkara 

13.5.2015 Zaključek BP Žogice, Tinkara 

20.5.2015 Zaključek BP Mavrica, Tinkara 

2.6.2015 Ogled filma OŠ LA, nadarjeni učenci 

11.6.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Viški vrtci 

3.6.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja OŠ Brinje, PPŠ 

30.9.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Romi, romsko naselje Smrekec 

9.10.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja    OŠ LA, 1. razred 

21.10.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja vrtec Kopanj 

28.10.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Dinozavri, Kekec 

4.11.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Prijatelji, Tinkara 

11.11.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja Račke, Kobacaj 

25.11.2015 Knjižna in knjižnična vzgoja vrtec Šentvid pri Stični 
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7.4.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

9.4.2015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 

14.4.2015 Ure pravljic - pravljični večer dvorana 4-9 let 

16.4.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

16.4.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

21.4.2015 Ure pravljic -mavrična knjižnica čitalnica 4-9 let 

28.4.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

30.4.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

30.4.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let 

5.5.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

7.5.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

12.5.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

14.5.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let 

14.5.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

19.5.2015 Ure pravljic pravljična soba 4-9 let 

21.5.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

26.5.2015 Ure pravljic - Maček Muri dvorana 2-9 let 

28.5.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let 

28.5.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

4.6.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

11.6.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

1.10.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

8.10.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let 

13.10.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

20.10.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

27.10.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

29.10.2015 Ura pravljic pravljična soba 2-4 let 

3.11.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

5.11.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

5.11.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

10.11.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

12.11.2015 Igralna ura s knjigo pravljična soba 2-4 let 

17.11.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

19.11.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

19.11.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

24.11.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let  

26.11.2015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 

1.12.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

3.12.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

3.12.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

8.12.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

15.12.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

17.12.2015 Angleška pravljična ura pravljična soba 5-8 let 

17.12.2015 S knjižnico v svet pravljična soba 1-5 let 

22.12.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

29.12.2015 Ura pravljic pravljična soba 4-9 let 

10.12.1015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 

29.2.2015 Igralna ura pravljična soba 2-4 let 
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Delavnice, posebni projekti  

9.1.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

16.1.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

23.1.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

4.2.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Maroko  pravljična soba 

6.2.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki  pravljična soba 

11.2.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Indija pravljična soba 

13.2.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

18.2.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Mehika pravljična soba 

20.2.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

23.2.2015 Delavnice-zimske pravljična soba 

24.2.2015 Delavnice-zimske pravljična soba 

25.2.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Gana pravljična soba 

25.2.2015 Delavnice-zimske pravljična soba 

26.2.2015 Delavnice-zimske pravljična soba 

27.2.2015 Delavnice-zimske pravljična soba 

4.3.2015 Z igro do branja pravljična soba 

4.3.2015 Z igro do branja pravljična soba 

6.3.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

11.3.2015 Z igro do branja pravljična soba 

13.3.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

18.3.2015 Z igro do branja pravljična soba 

20.3.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

25.3.2015 Z igro do branja pravljična soba 

27.3.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

1.4.2015 Z igro do branja pravljična soba 

3.4.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

10.4.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

17.4.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

24.4.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

28.4.2015 Delavnice-majske pravljična soba 

29.4.2015 Delavnice-majske pravljična soba 

30.4.2015 Delavnice-majske pravljična soba 

8.5.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

15.5.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

22.5.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

29.5.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

6.7.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

7.7.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

8.7.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

9.7.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

10.7.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

24.8.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

25.8.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

26.8.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

27.8.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

28.8.2015 Počitniške delavnice pravljična soba 

2.10.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

9.10.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

12.10.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Turčija pravljična soba 

23.10.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

26.10.2015 Raziskujmo kotičke sveta pravljična soba 

26.10.2015 Delavnice pravljična soba 
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27.10.2015 Delavnice pravljična soba 

28.10.2015 Delavnice pravljična soba 

29.10.2015 Delavnice pravljična soba 

30.10.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

30.10.2015 Delavnice pravljična soba 

4.11.2015 Z igro do branja pravljična soba 

6.11.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

9.11.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Havaji pravljična soba 

11.11.2015 Z igro do branja pravljična soba 

13.11.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

18.11.2015 Z igro do branja pravljična soba 

20.11.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

23.11.2015 Raziskujmo kotičke sveta pravljična soba 

25.11.2015 Z igro do branja pravljična soba 

27.11.2015 Bibe: srečanja mamic z dojenčki pravljična soba 

28.11.2015 Šah čitalnica 

2.12.2015 Z igro do branja pravljična soba 

5.12.2015 Šah čitalnica 

7.12.2015 Raziskujmo kotičke sveta: Madagaskar pravljična soba 

12.12.2015 Šah čitalnica 

19.12.2015 Šah čitalnica 

21.12.2015 Raziskujmo kotičke sveta pravljična soba 

 

Rastem s knjigo v sodelovanju s šolami 

5.2.2015 Rastem s knjigo OŠ Brinje 7. razred 

11.3.2015 Rastem s knjigo 7. razred 

16.3.2015 Rastem s knjigo OŠ LA, 7. razred 

17.3.2015 Rastem s knjigo OŠ LA, 7. razred 

18.3.2015 Rastem s knjigo OŠ LA, Šmarje-Sap, 7. razred 

18.3.2015 Medgeneracijsko branje OŠ LA, 9. razred + bralni klub 

19.3.2015 Rastem s knjigo 7. razred 

20.3.2015 Rastem s knjigo 7. razred 

25.3.2015 Rastem s knjigo OŠ LA, 7. razred 

2.4.2015 Rastem s knjigo OŠ LA, 7. razred 

20.4.2015 Hiše in njeni prebivalci Vrtec Kekec 

23.4.2015 Hiše in njeni prebivalci Vrtec Kekec 

29.5.2015 Medgeneracijsko branje OŠ LA, 7. razred 

10.6.2015 Sprejem bralcev OŠ Brinje, 2. razred 

 

Razstave 

DATUM začetka Datum zaključka NASLOV KDO RAZSTAVLJA LOKACIJA 

2.1.2015 10.1.2015 Praznične smrečice OŠ Št. Jurij mladinski oddelek 

2.1.2015 30.1.2015 Praznične pravljice MKG oddelek za otroke 

18.2.2015 5.3.2015 France Prešern Vrtec Rožle pravljična soba 

1.4.2015 24.4.2015 Pravljice naših staršev MKG oddelek za otroke 

2.4.2015 10.4.2015 Andersen MKG oddelek za otroke 

2.4.2015 31.5.2015 Pomlad - izdelki otrok Vrtec Rožle oddelek za otroke 
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Obisk knjižničarja v vrtcu 

30.3.2015 Vrtec Šmarje-Sap, 

2.12.2015 Vrtec Tinkara 

2.12.2015 Vrtec Pastirček 

16.12.2015 Vrtec Biba 

23.12.2015 Vrtec Kobacaj 

 

 

Dejavnosti za odrasle 

Literarni večeri 

10.1.2015 Odprtje razstave ilustracij Janeza Vidica iz romana Doberdob in predstavitev knjige Dr. Jakob Prešern VOJAK 
1915 -1918 

10.2.2015 Literarna skupina KD sv.  Mihaela Grosuplje in Mestna knjižnica Grosuplje: Simon Gregorčič, goriški slavček - 
recital pesmi 

7.4.2015 Literarna skupina KD sv.  Mihaela Grosuplje in Mestna knjižnica Grosuplje: Poslušaj soseda: MAMA - Ni lepa 
beseda? MAMA - Seveda! - Mati v slovenski prozi -literarni večer 

23.4.2015 Noč knjige - predstavitev knjižnega prvenca Francija Zorka: Zgodbe iz mokrega dola  

23.4.2015 Noč knjige - pogovorni večer z Andrejem Kurentom in dr. Miklavžem Komeljem (predstavitev L. Adamič: Stari 
cerkovnik) 

5.5.2015 Andrej Tomažin - predstavitev knjige Stramorjevi koraki 

10.11.2015 Predstavitev knjižnega prvenca mlade pisateljice, domačinke Kristine Godec, gost večera Goran Gluvić  

29.12.2015 Tiskovna konferenca - predstavitev knjige o Louisu Adamiču: Novi svet - ljudje in vizije 

 

Literarno-glasbeni večeri 
 

24.2.2015 Barve glasbe in besede - Ljubezen - zlate stopnice do… 

19.5.2015 Barve glasbe in besede - Barve glasbe in oblike srca 

4.6.2015 Mirjana Šernek - predstavitev pesniške zbirke Zate 

17.11.2015 Barve glasbe in besede - Nesmrtno prijateljstvo 

26.11.2015 Mozaik Jolandinega življenja skozi pesem - Jolanda Ravnikar 

1.12.2015 Barve glasbe in besede - Ozarjena noč 
 

 

Bralni klub Beremo ob kmečki peči 

28.1.2015 Mihael Glavan - Neznani Ivan Zorec 

29.1.2015 Polona Glavan – Kakorkoli, zaključek bralne značke 

25.2.2015 Goran Gluvić - Performans (roman) 

18.3.2015 Bralni klub in osnovnošolci: Cvetka Bevc - Desetka 

25.3.2015 Fran Erjavec - Huzarji na Polici 

29.4.2015 Franc Sever - Trenutki odločitev 

20.5.2015 Bralni klub in osnovnošolci: Slavko Pregl - Odprava zelenega zmaja 

27.5.2015 Ernest Jazbinšek - Trdoživa Kozjanka: roman 

28.10.2015 Andreja Pšeničny - Na visokih petah; Desa Muck - Panika 

25.11.2015 Sonja Porle - Črni angel, varuh moj; Anka Senčar- Ankina Moja Afrika 

25.11.2015 Zaključek četrte sezone bralnega kluba - pogovor s pisateljem Ernestom Jazbinškom 

23.12.2015 Benka Pulko - Pocestnica; Maruša Krese - Vsi moji božiči 
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Strokovna predavanja 

8.1.2015 Zdravilni vpliv glasbe - neformalno predavanje                                                                                                                 
Izvajalca: akad. glasbenik, violinist Branko Brezavšek, prof. glasbe, spec. pianistka Maja Tajnšek 

13.1.2015 predavanje arhitekta prof. dr. Peter Fister: Sakralna arhitektura kot oblikovalec življenjskega okolja  

20.2.2015 predavanje arhitekta prof. dr. Peter Fister: Razvoj in razumevanje arhitekture - Cesta - ulica - trg 

19.3.2015 Miloš Pahor - Predavanje o stari glasbi 

20.3.2015 predavanje arhitekta prof. dr. Peter Fister: Zgodovina razvoja zunanjosti stavb - stavbne lupine 

24.4.2015 predavanje arhitekta prof. dr. Peter Fister: Slikarske upodobitve in navezava na stilna obdobja arhitektura 

24.9.2015 Rotary klub Grosuplje, Rotaract Grosuplje in Študentski klub Groš - dr. Željko Ćurić, predavanje na temo 
Čustvena inteligenca 

28.9.2015 Pot do miru med nami - pogovorni večer z Alenko Rebula in Josipo Prebeg 

30.9.2015 Dialog kot iskanje skupnih imenovalcev - pogovorni večer s Kalom Gržanom 

22.10.2015 Rotaract in Študentski klub Groš - predavanje na temo Slovenska start up zgodba z Miho Fabjanom in 
Marijanom Kolenkom 

 

Bralec bralcu: dobra praksa 

26.3. predstavitev knjige Založbe Pasadena: Kako je EFT spremenil moje življenje; gost: Pika Rajnar 

9.4. predavanje na temo Razumevanje in obvladovanje konfliktnih situacij - Florence Maria Bratuž 

 

Delavnice 

8.10.2015 Rotaract klub Grosuplje - delavnica na temo Kako od ideje do uspešnega podjetja (Tomaž Stritar) in Kaj je start 
up (Boštjan Pišler) 

5.11.2015 Izdelovanje cvetja iz papirja - Mateja Javornik 

3.12.2015 Izdelovanje cvetja iz papirja - Mateja Javornik 

10.12.2015 Male jaslice - oblikovanje figuric za jaslice z Lučko Koščak 

 

Razstave 

12.3.2015 Dejan Vilar, magistrska naloga predstavitev ureditve  starega jedra  Šmarja Sapa dvorana 

25.9.2015 Marjana Oražem dvorana 

16.11.2015 Likovno društvo Ferdo Vesel dvorana 

 

18.2.2015 Aga Veršnik, Štokar Katarina 5. nadstropje 

25.3.2015 Velikonočna razstava, DPŽ Sončnica, rokodelska skupina DU-krpanke, skupina vezilj 
Ažur-  čipke 

v štirih prostorih 

31.3.2015 Razstava slepih in slabovidnih čitalnica 

21.4.2015 Skupina Nebotičnik, Ljubljana 1.,3.,5. nadstr. 

28.5.2015 Skupina U3 - Izziv figure v času dvorana, 1., 3.,5. nad. 

8.10.2015 Janez Gorec 1. in 3. nadstropje 

21.10.2015 Marko Perme 5. nadstropje 

17.11.2015 Klara Zajec 1. in 3. nadstropje 

1.12.2015 Nataša Tešar 5. nadstropje 

3.12.2015 Saša Jaklič pritličje 
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Ivančna Gorica  

 

Dogodki za odrasle  

6.1.2015 Bralni klub: Sara Gruen: Voda za slone Knjižnica Ivančna Gorica 

23.1.2015 Milena Matko: Po poti mojega srca Knjižnica Ivančna Gorica 

3.2.2015 Bralni klub: Drago Jančar: To noč sem jo videl  Knjižnica Ivančna Gorica 

8.2.2015 Prešernov dan v OŠ Šentvidu pri Stični: Pomen domače knjige za lokalno okolje OŠ Ferda Vesela Šentvid 
pri Stični 

12.2.2015 Irma Jančar: Deset eko zgodbic za lahko noč: predstavitev knjige Knjižnica Ivančna Gorica 

3.3.2015 Bralni klub: Jane Austen: Prepričevanje Knjižnica Ivančna Gorica 

24.3.2015 Medgeneracijsko srečanje  bralnih klubov OŠ Stična 

28.3.2015 Ivankin sejem: predstavitev Klasjevih rekordov Sokolska ulica 

21.4.2015 Bralni klub: Zoran Kneževič: Dvoživke Knjižnica Ivančna Gorica 

25.5.2015 Bralni klub: Kamenko Kesar: Mene ne bo noben jebo Knjižnica Ivančna Gorica 

1.9.2015 Bralni klub: Tomić: Kaj je moški brez brkov, Delerm: Prvi požirek piva  Knjižnica Ivančna Gorica 

18.9.2015 Vsi smo ena generacija s točko Leto svetlobe Sokolska ulica 

31.9.2015 Animateka po animateki Knjižnica Ivančna Gorica 

1.10.2015 Srečanje besed: Srečanje seniorjev literatov s Stanko Hrastelj  Knjižnica Ivančna Gorica 

6.10.2015 Bralni klub: Miha Mazzini: Izbrisana Knjižnica Ivančna Gorica 

2.11.2015 Potopisni večeri z Matejem Koširjem: Kostarika Knjižnica Ivančna Gorica 

3.11.2015 Bralni klub: Kari Kotakainen: Kar nam je usojeno Knjižnica Ivančna Gorica 

21.11.2015 Branju prijazen dan: Čitalniška kavarna na Festivalu Stična Kulturni dom Stična 

1.12.2015 Bralni klub: H. C. Andersen: Pravljica mojega življenja  Knjižnica Ivančna Gorica 

7.12.2015 Potopisni večeri z Matejem Koširjem: Mjanmar  Knjižnica Ivančna Gorica 

16.12.2015 Irma Jančar: Zmajček Pometajček predstavitev knjige Knjižnica Ivančna Gorica 

 

Razstave v knjižnici 

7.1.2015 Saja Rikić- otvoritev likovne razstave (Kulturno društvo likovnikov Ferda Vesela 
Šentvid pri Stični) 

Knjižnica Ivančna Gorica 

4.3.2015 Milka Gruden: Otvoritev likovne razstave (Kulturno društvo likovnikov Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični) 

Knjižnica Ivančna Gorica 

31.3.2015 Ema Grunbacher: Velikonočna razstava vezenin Knjižnica Ivančna Gorica 

22.3.2015 Judita Rajnar: Angeli Knjižnica Ivančna Gorica 

22.7.2015 Otvoritev Morske razstave - Kulturno društvo likovnikov Ferda Vesel Šentvid pri 
Stični  

Knjižnica Ivančna Gorica 

1.9.2015 Potopisna fotorazstava iz Goteborga Knjižnica Ivančna Gorica 

1.9.2015 Ribja lestvica Knjižnica Ivančna Gorica 

16.10.2015 Otvoritev razstave Tekstilni izdelki z Zalo Petelin Knjižnica Ivančna Gorica 

1.12.2015 Moj romantičen dom: Jagoda Jabuka Godec  Knjižnica Ivančna Gorica 

 

Delavnice za odrasle   

11.2.2015 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Valentin je moj Knjižnica Ivančna Gotica 

27.2.2015 Ljubica Kastaneto: Reciklirajmo hrano Knjižnica Ivančna Gorica 

11.3.2015 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Že diši po pomladi Knjižnica Ivančna gorica 

17.3.2015 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Že diši po pomladi Knjižnica Ivančna Gorica 

27.3.2015 Ana Vatovec: 5- minutna dnevna rutina Knjižnica Ivančna Gorica 

17.4.2015 Delavnica ljudskega izročila: po knjigi Narodne vezenine Kristine Višner  Knjižnica Ivančna Gorica 

24.4.2015 Ana Vatovec: Z bioenergijo proti stresu Knjižnica Ivančna Gorica 

14.10.2015 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Jesenska dobrodošlica Knjižnica Ivančna Gorica 

17.10.2015 Delavnica ljudskega izročila: po knjigi Narodne vezenine Kristine Višner Knjižnica Ivančna Gorica 

11.11.2015 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Vse najboljše! Dekoracija tort s sladkorno maso- Knjižnica Ivančna Gorica 
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tičino maso 

21.11.2015 Delavnica ljudskega izročila: po knjigi Narodne vezenine Kristine Višner  Knjižnica Ivančna Gorica 

8.12.2015 Okrepite zdravje, jejte zdravo, živite zdravo z drobnimi nasveti: v sodelovanju z 
Biorajem (Marjetka Založnik) 

Knjižnica Ivančna Gorica 

9.12.2015 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Voščim ti srečno leto: Izrezane voščilnice Knjižnica Ivančna Gorica 

19.12.2015 Delavnica ljudskega izročila: po knjigi Narodne vezenine Kristine Višner  Knjižnica Ivančna Gorica 

 

Skupine s posebnimi potrebami 

NASLOV -  OPIS LOKACIJA  

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

Otvoritev razstave  Društva Sožitje in Palčkova pravljica za varovance društva Sožitje (Anita kot 
Palček Bralček  je povedala Zgodbo o dečku Kolketu, Gabrijel Vrhovec pa je poleg risal.  

Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

obisk in izposoja skupini invalidov Želva Knjižnica Ivančna Gorica 

 

 

Dogodki za otroke in mladino v knjižnici  

Knjižna in knjižnična vzgoja za šole in vrtce 

Knjižni projekt  Knjižnica Višnja Gora Skupina Zmajčki 

S knjigo v svet domišljije Knjižnica Višnja Gora Vrtec Polžek, Čebelice 

Na potep s knjigo Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Pikapolonica, Želvice 

S knjigo na potep Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Pikapolonica- Pikap. 

S knjigo na potep Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Pikapolonica, Krtki 

Bralček Ringarajček Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Pikapolonica, Žirafe 

S knjigo na potep Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Pikapolonica 

S knjigo na potepu Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Pikapolonica, Sovice 

Knjižni projekt  Knjižnica Višnja Gora Vrtec polžek, Metulji 

S knjigo na potep Knjižnica Višnja Gora Vrtec Žabice 

Projekt Bralna značke Zlata knjiga Knjižnica Stična Vrtec Stična, 2-5 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec 3-4 

S knjigo na potep Knjižnica Stična Vrtec Stična - Medvedki 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Stična Vrtec Stična- Polžki 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Marjetice,  Žabice 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Marjetica,  Ribice 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Marjetica, 3-4 

Pravljice oživijo Vrtec Muljava Vrtec Muljava, 3-4 

S knjigo na potep Vrtec Muljava Vrtec Muljava, 3-6 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Krka Vrtec Krka, skupina 2-4 

S knjigo  na potep Knjižnica Krka Vrtec Krka, skupina 4-6 

Potujoči nahrbtnik Knjižnica Krka Vrtec Krka, skupina 3-4 

S knjigo  na potep Knjižnica Krka Vrtec Krka, Pikapolonice 

Knjižni projekt  Knjižnica Krka Vrtec Krka, skupina 1-3 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Ivančna Gorica, Žabice 

S knjigo na potep Knjižnica Šentvid pri Stični Vrtec Čebelica, 2-4 
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S knjigo na potep Knjižnica Šentvid pri Stični Vrtec Čebelica, Zajčki 

S knjigo na potep Knjižnica Šentvid pri Stični Vrtec Čebelica, Žabice 

S knjigo okrog sveta Vrtec Zagradec Vrtec Zagradec - Sovice 

S knjigo na potep Knjižnica Šentvid pri Stični Vrtec Šentvid, 5-6 

Knjiga - moja prijateljica Knjižnica Šentvid pri Stični Vrtec Šentvid, 4-6 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Šentvid pri Stični Vrtec Šentvid, 1-3 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Marjetica, 2-3 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Marjetica, 2-3 

Knjižni nahrbtnik Knjižnica Ivančna Gorica Vrtec Marjetica 

Teden otroka Knjižnica v Stični Oš Stična PŠ Stična, 2.r 

Teden otroka Knjižnica v Stični Oš Stična PŠ Stična, 1.r 

Teden otroka Knjižnica v Stični Oš Stična PŠ Stična 3.r 

 

Ure pravljic v knjižnici 

21.1.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Palčka in čevljar od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

18.2.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Deset eko zgodbic za lahko 
noč 

od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

2.3.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 1. - 3. leta Vrtec Krka 

18.3.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Ribič in njegova žena  od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

22.4.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Jabolko spora od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

9.6.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 3. - 5. leta Knjižnica Ivančna Gorica 

16.9.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

25.9.2015 Slovensko- angleške ure pravljic z Mašo:Čarovnička Vilma na 
morju: Winnie at the seaside 

od 6. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

21.10.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Iz česa je kruh od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

30.10.2015 Krompirjeve počitnice s sovico modrijanko: Slovensko - 
angleške ure pravljic z Mašo: Moljko ne zna leteti: Calvin 
can`t fly 

od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

18.11.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Velika gozdna 
pustolovščina 

od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

21.11.2015 Festival Stična: Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Trije lisjaki od 5. leta dalje Kulturni dom Stična  

27.11.2015 Slovensko - angleška ura pravljic z Mašo od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

16.12.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Zmajček Pometajček od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

18.12.2015 Slovensko- angleške ure pravljic z Mašo od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

21.1.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Palčka in čevljar  od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

18.2.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Deset ekozgodbic za lahko 
noč 

od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

2.3.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 1-3 Vrtec Krka 

18.3.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Ribič in njegova žena  od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

22.4.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Jabolko spora od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

9.6.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 3. - 5. leta Knjižnica Ivančna Gorica 

16.9.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

25.9.2015 Slovensko- angleške ure pravljic z Mašo:Čarovnička Vilma na 
morju: Winnie at the seaside 

od 6. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

21.10.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Iz česa je kruh od 4. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

30.10.2015 Krompirjeve počitnice s sovico Modrijanko: slovensko - 
angleške ure pravljic z Mašo: Moljko ne zna leteti: Calvin 
can`t fly 

od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

18.11.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Velika gozdna 
pustolovščina 

od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

21.11.2015 Festival Stična: Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Trije lisjaki od 5. leta dalje Kulturni dom Stična  

27.11.2015 Slovensko - angleška ura pravljic z Mašo od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

16.12.2015 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Zmajček Pometajček od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 

18.12.2015 Slovensko- angleške ure pravljic z Mašo od 5. leta dalje Knjižnica Ivančna Gorica 
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Delavnice, posebni projekti 

13.1.2015 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Skupaj smo močnejši Knjižnica Ivančna Gorica 

10.2.2015 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Življenje v družini Knjižnica Ivančna Gorica 

23.2.2015 Krtkove zimske počitniške dejavnosti Knjižnica Ivančna Gorica 

24.2.2015 Krtkove zimske počitniške dejavnosti Knjižnica Ivančna Gorica 

25.2.2015 Krtkove zimske počitniške dejavnosti Knjižnica Ivančna Gorica 

26.2.2015 Krtkove zimske počitniške dejavnosti Knjižnica Ivančna Gorica 

27.2.2015 Krtkove zimske počitniške dejavnosti Knjižnica Ivančna Gorica 

10.3.2015 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Med prijatelji Knjižnica Ivančna Gorica 

14.4.2015 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Mi, junaki Knjižnica Ivančna Gorica 

16.6.2015 Festivalski dan z Mačkom Murijem Kulturni dom Iv. Gorica 

29.6.2015 Počitniške družabne igre ob sladoledu Knjižnica Ivančna Gorica 

30.6.2015 Počitniške družabne igre ob sladoledu Knjižnica Ivančna Gorica 

1.7.2015 Počitniške družabne igre ob sladoledu Knjižnica Ivančna Gorica 

2.7.2015 Počitniške družabne igre ob sladoledu Knjižnica Ivančna Gorica 

3.7.2015 Počitniške družabne igre ob sladoledu Knjižnica Ivančna Gorica  

24.8. Počitniške družabne igre za osnovnošolce  Knjižnica na Krki 

25. 8 2015 Počitniške družabne igre za osnovnošolce  Knjižnica na Krki 

26.8.2015 Počitniške družabne igre za osnovnošolce  Knjižnica na Krki 

27.8.2015 Počitniške družabne igre za osnovnošolce  Knjižnica na Krki 

28.8.2015 Počitniške družabne igre za osnovnošolce  Knjižnica na Krki 

15.9.2015 Z igro do branja  Knjižnica Ivančna Gorica 

22.9.2015 Z igro do branja  Knjižnica Ivančna Gorica 

29.9.2015 Z igro do branja  Knjižnica Ivančna Gorica 

13.10.2015 Z igro do branja  Knjižnica Ivančna Gorica 

20.10.2015 Z igro do branja  Knjižnica Ivančna Gorica 

26.10.2015 Krompirjeve počitnice s sovico Modrijanko: Ustvarjamo iz knjig z osnovnošolce: 
delavnica izdelovanja čarovniških bučk iz tekstila 

Knjižnica Ivančna Gorica 

27.10.2015 Krompirjeve počitnice s sovico Modrijanko: Predstavitev didaktične igre Spomin: 
Divji vrt 

Knjižnica Ivančna Gorica 

28.10.2015 Krompirjeve počitnice s sovico Modrijanko: Socialne igre za osnovnošolce: 
Nahrbtnik za življenje 

Knjižnica Ivančna Gorica 

21.11.2015 Festival Stična: Angleška ura pravljic Grdi raček Kulturni dom Stična 

21.11.2015 Festival Stična: Socialne igre s knjigo Kulturni dom Stična 

25.11.2015 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Nahrbtnik za življenje Knjižnica Ivančna Gorica 

12.12.2015 Ustvarjamo iz knjig za osnovnošolce Knjižnica Ivančna Gorica 

23.12.2015 Socialne igre s knjigo za osnovnošolce: Nahrbtnik za življenje  Knjižnica Ivančna Gorica 

 

9.2.2015 Rastem s knjigo, OŠ Ferda Vesela Šentvid Knjižnica Ivančna Gorica 

9.2.2105 Rastem s knjigo, OŠ Ferda Vesela Šentvid Knjižnica Ivančna Gorica 

19.2.2015 Rastem s knjigo, OŠ Stična Knjižnica Ivančna Gorica 

19.2.2015 Rastem s knjigo, OŠ Stična, POŠ Višnja Gora Knjižnica Ivančna Gorica 

20.2.2015 Rastem s knjigo, OŠ Stična Knjižnica Ivančna Gorica 

20.2.2015 Rastem s knjigo, OŠ Stična Knjižnica Ivančna Gorica 

3.3.2015 Srečanje mladih novinarjev - v sodelovanju z JSKD Knjižnica Ivančna Gorica 

5.3.2015 Rastem s knjigo, OŠ Stična Knjižnica Ivančna Gorica 

9.6.2015 Rastem s knjigo, SŠ JJ Knjižnica Ivančna Gorica 

10.6.2015 Rastem s knjigo, SŠ JJ Knjižnica Ivančna Gorica 

16.6.2015 Rastem s knjigo, SŠJJ Knjižnica Ivančna Gorica 

21.11.2015 Dan knjižnice na Festivalu Stična, Branju prijazen dan Kulturni dom Stična 
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Dobrepolje 

 

Dogodki za odrasle  

26.1.2015 Bralni klub - To noč sem jo videl 

21.1.2015 Eft tapkanje s Piko Rajnar 

11.2.2015 Bela dama - predstavitev knjige 

18.2.2015 Franci Novak - predstavitev knjige Podnebne spremembe  

18.2.2015 Bralni klub - Podnebne spremembe 

18.3.2015 Energijska medicina 

30.3.2015 Bralni klub - 110 let modrost A- H. Sommer 

15.4.2015 Energijska medicina - drugi del 

22.4.2015 Bralni klub- Opoldne nekega dne 

13.5.2015 Bralni klub - Sebastijan Pregelj 

3.6.2015 Približevanja - odprtje likovne razstave Društva distrofikov Slovenije 

19.6.2015 Zaključek Bralnega kluba - Štirideset pravil ljubezni 

28.9.2015 Bralni klub nova sezona Kaj sploh veš o ljubezni 

7.10.2015 Otvoritev razstave "Najstarejša razglednica v Dobrepolju" 

14.10. 2015 Potopisno predavanje "Turčija" 

26.10.2015 Bralni klub "Samo pridi domov" 

11.11.2015 Predavanje "Komunikacija z gluhimi in naglušnimi osebami"  

25.11.2015 Bralni klub Mož z imenom Ove 

30.11.2015 Poezija v besedi in glasbi s Sergejem Ferarijem 

16.12.2015 Potopisno predavanje "Kurdistan" Gregorja Klinca 

28.12.2015 Bralni klub Dobrevoljci "Dekle z bonboni 

 

Razstave 

1.1.2015 Tanja Pine Škufca - Kozlovska sodba v Višnji Gori, razstava ilustracij  

1.2.2015 Judita Rajnar - likovna razstava 

5.2.2015 Fran Jaklič - književna razstava ob kulturnem prazniku 

28.2.2015 Marjeta Baša- razstava kipov 

5.3.2015 Tatjana Vatovec - fotografska razstava 

14.4.2015 Marinka Biček - likovna razstava 

14.5.2015 Jan Tomšič - Origami 

3.6.2015 Likovna razstava društva distrofikov 

28.7.2015 Likovna razstava Štefan Horvat 

1.9.2015 Likovna razstava Maja Mlakar 

7.10.2015 Razstava "Najstarejša razglednica v Dobrepolju" 

1.12.2015 Adela Peten - Barvitost življenjskih oblik, likovna razstava 

 

15.4.2015 Obisk varovancev iz Zavoda sv. Terezije v knjižnici 

8.10.2015 Obisk varovancev iz Zavoda sv. Terezije 

 

25.3.2015 Branje pesmi o materah v Zavodu sv. Terezije 

22.12.2015 Branje božičnih zgodb in verzov v Zavodu sv. Terezije ob glasbeni spremljavi Erčulj Klare, ter obdaritev z 
voščilnicami, ki so jih  otroci izdelali na delavnici v knjižnici 
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Dogodki za otroke in mladino 

Ure pravljic in igralne ure s knjigo 

2.1.2015 Ura pravljic 4-9 let 

9.1.2015 Ura pravljic 4-9 let 

16.1.2015 Ura pravljic 4-9 let 

23.1.2015 Ura pravljic 4-9 let 

30.1.2015 Ura pravljic 4-9 let 

6.2.2015 Ura pravljic  4-9 let 

13.2.2015 Ura pravljic "Alberta išče ljubezen" 4-9 let 

20.2.2015 Ura pravljic "Rebeka in ne tako majhna drobcena laž" 4-9 let 

27.2.2015 Ura pravljic "Hišica iz kock" 4-9 let 

6.3.2015 Ura pravljic  "Sneguljčica" 4-9 let 

28.1.2015 Biba bere - Elmer 2-4 let 

25.2.2015 Biba bere - Medved išče pestunje 2-4 let 

13.3.2015 Ura pravljic "Ptičje tekmovanje" 4-9 let 

25.3.2015 Pravljična gibalnica "Mala marjetica in gozdni mož" 2-4 let 

27.3.2015 Ura pravljic - Oglas za eno mamo 4-9 let 

10.4.2015 Ura pravljic-Sonce in luna 4-9 let 

17.4.2015 Ura pravljic-Deček in hisa 4-9 let 

23.4.2015 Ura pravljic-En svet 4-9 let 

29.4.2015 Biba bere - Mojca Pokraculja 2-4 let 

8.5.2015 Ura pravljic-Prijatelj in pol 4-9 let 

15.5.2015 ura pravljic-Maček Muri za vse starosti 

22.5.2015 ura pravljic-zaključek vse starosti 

2.10.2015 Ura pravljic - Otroka, ki sta imela rada knjige  4-9 let 

9.10.2015 Ura pravljic - Sitnoba sitna 4-9 let 

16.10.2015 Ura pravljic - Kje je sonce doma 4-9 let 

23.10.2015 Ura pravljic - Hvaležni medved 4-9 let 

28.10.2015 Pravljična gibalnica "Razbita buča" 4-9 let 

30.10.2015 Ura pravljic - Bi se gnetli na tej metli 4-9 let 

6.11.2015 Ura pravljic - Ježek in veverica 4-9 let 

13.11.2016 Ura pravljic 4-9 let 

26.11.2015 BIBA BERE - pravljično igralne urice za najmlajše 2 - 9 let 

27.11.2015 Ura pravljic - Pedenjped 4 -  9 let 

11.12.2015 Ura pravljic 4-9 let 

30.12.2015 BIBA BERE - pravljično igralne urice za najmlajše, Zverjašček 2 - 9 let 

 

Delavnice in projekti za otroke 

13.2.2015 Delavnica z Beti Lunder- valentino, srčki iz filca 

24.2.2015 Počitniške delavnice od 10. -12. ure (poslikave z Danijem Novakom) 

26.2.2015 Počitniške delavnice od 10. - 12. ure 

2.3.2015 Z igro do branja 

9.3.2015 Z igro do branja 

16.3.2015 Z igro do branja 

3.4.2015 Delavnica ob mednarodnem dnevu knjig za otroke z Jano Jakič - lesene knjigice 

28.4.2015 Počitniške delavnice od 10. -12. ure "Če bi bil svet vasica (Beti Lunder)  

30.4.2015 Počitniške delavnice od 10.-12. ure "Kakšna dobra knjiga" z Lauro Strah 

7.7.2015 počitniške delavnice od 10.-12. 

14.7.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Morje 

21.7.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Prazgodovina 

28.7.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Dobrepolje 
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4.8.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Človeško telo 

11.8.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Dinozavri 

18.8.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Med vitezi in gradovi 

26.8.2015 Počitniške delavnice od 10. do 12. ure - Kavboji in Indijanci 

27.10.2015 Počitniške delavnice Jesenski mozaik od 10. do 12. ure 

30.10.2015 Preklopi na knjigo - druženje za mlade 

20.11.2015 Delavnica ob Dnevu splošnih knjižnic 

23.11.2015 Z igro do branja 

30.11.2015 Z igro do branja 

4.12.2015 Delavnica Izdelovanje voščilnic z Lauro Strah 

14.12.2015 Z igro do branja 

18.12.2015 Delavnica Obdarimo svoje najbližje z Jano Jakič  

21.12.2015 Z igro do branja 

30.12.2015 Ej, ti preklopi na knjigo - druženje ob knjigi za mlade 

30.12.2015 Delavnica s Petro Krašnja 

 

Razstave v knjižnici, sodelovanje s šolo 

5.2.2015 Moja prva knjiga - razstava knjigic 

9.4.2015 Razstava "v KNJIŽNICI" učenci od 1. do 4. razreda PŠ Kompolje  

14.4.2015 Razstava "Moja prva knjiga" učenci 5. razreda OŠ Videm 

22.5.2015 Razstava "Medved in medvedki" ob zaključku pravljičnih uric in 70. letnici Cicidoja  

20.9.2015 Razstava "V knjižnici" učenci 3. razreda 

 

Knjižna in knjižnična vzgoja za vrtce 

6.1.2015 Obisk Zajčki 

15.1.2015 Obisk Medvedki 

20.1.2015 Obisk Ježki 

22.1.2015 Obisk Miške 

22.1.2015 Obisk Pikapolonice 

27.1.2015 Obisk Zajčki 

29.1.2015 Obisk Ježki 

17.2.2015 Obisk Zajčki 

3.3.2015 Obisk Medvedki 

5.3.2015 Obisk Pikapolonice 

12.3.2015 Obisk Polžki 

26.3.2015 Obisk Pikapolonice 

31.3.2015 Obisk Zajčki 

31.3.2015 Obisk Čebelice in Miške 

9.4.2015 Obisk Ježki 

14.4.2015 Obisk Metuljčki 

14.4.2015 Obisk Polžki 

16.4.2015 Obisk Zajčki 

7.5.2015 obisk Čebelice-podelitev bralnega palčka 

12.5.2015 Obisk Vrtec Metuljčki 

12.5.2015 Obisk in pravljica Miške 

26.5.2015 Obisk in ogled razstave Čebelice 

26.5.2015 Obisk in ogled razstave Pikapolonice 

2.6.2015 Obisk Polžki 

9.6.2015 Podelitev bralnega palčka - Ježki  

9.6.2015 Obisk Polžki 

11.6.2015 Vrtec Miške 
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11.6.2015 Vrtec Pikapolonice 

23.6.2015 Obisk Ježki 

2.6.2015 Obisk Metuljčki 

30.6.2015 Obisk Polžki 

30.6.2015 Obisk Miške 

30.6.2015 Obisk Ježki 

9.7.2015 Obisk Ježki 

8.9.2015 Obisk Metuljčki 

10.9.2015 Obisk Ježki 

22.9.2015 Obisk in pravljica Metuljčki 

24.9.2015 Obisk in pravljica Čebelice 

15.10.2015 Obisk in pravljica Ježki 

13.10.2015 Obisk in pravljica Pikapolonice 

22.10.2015 Obisk Pikapolonice 

29.10.2015 Obisk in pravljica Ježki 

17.11.2015 Obisk in pravljica Miške 

26.11.2015 Obisk in pravljica Pikapolonice 

15.12.2015 Obisk in pravljica Metuljčki 

 

Knjižna in knjižnična vzgoja za šolo 

9.4.2015 Učenci od 1. do 4. razreda PŠ Kompolje - obisk knjižnice, knjižna vzgoja 

17.9.2015 Učenci 3. razreda OŠ Videm 

17.11.2015 Rastem s knjigo  - 7. razred 

24.11.2015 Rastem s knjigo  - 7. razred 
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Zaposleni 

V Mestni knjižnici Grosuplje je za izvajanje javne službe v vseh treh občinah  ( območje 40.000 

prebivalcev) zaposlenih 18 delavcev. Od tega 15 knjižničarjev in bibliotekarjev, ena manipulantka, 

poslovna sekretarka in direktorica. Računalniške in računovodske storitve,  čiščenje ter hišniška dela so 
opravljali pogodbeni sodelavci. Pri delu v galeriji in časopisni kavarni, pri urah pravljic in delavnicah za 

otroke smo si za izvedbo programov v okviru možnosti pomagali s študentskim delom. Ena sodelavka je 

bila celo leto  na porodniškem dopustu, druga se je iz porodniškega dopusta na delo vrnila oktobra, v tem 

času sta delala dva delavca za določen čas. Glede na predpisane  zahteve in obseg opravljenega dela ter 
število prebivalcev, ki narašča, bi morali zaposliti še 5 strokovnih delavcev, enega računalničarja in 3 

manipulativne delavce. 

Stroške za delavce, ki opravljajo skupne naloge vodenja, računovodska in tajniška opravila, nabavo 

knjižničnega gradiva, materiala in storitev, obdelavo gradiva v sistemu Cobiss in medknjižnično izposojo 
krijejo občine ustanoviteljice po kriteriju števila prebivalcev, kot je bilo dogovorjeno s Sklepom o 

financiranju. Vsaka občina zase krije delavce, ki delajo v njenih enotah. 

Stroške dela smo obračunali v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju in določil 

kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti. 

Zaradi potreb strokovnega dela in zahtev poslovanja knjižnice kot javnega zavoda (kadrovsko-pravnega in 

računovodskega) smo se vsi zaposleni usposabljali glede na naloge, ki jih opravljamo, skupaj 407 ur. 
Udeležili smo se sledečih strokovnih predstavitev, posvetovanj, in bibliotekarskih srečanj: Ogled nove 

knjižnice za slepe in slabovidne v Ljubljani, Strokovna sreda v KOŽ »Neknjižno gradivo I. – IGRAČE«, 

Seminar Dobra praksa pri izvedbi evidenčnih postopkov JNMV  v Ljubljani, Avdio-vizualno gradivo v 

knjižnici«, Knjigotrški dnevi v Cankarjevem domu, konferenca LILAC 2015, Predstavitev novosti v stroki 
»April 2015 v MKL«, Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici v MKL, Svetovni 

kongres splošnih knjižnic Next library, Kongres ZBDS 2015 Upravljanje znanja v knjižnicah, Uporaba 

elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov, E-hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva ter M 
obrazci preko portala e-VEM, Preizkus znanja Dovoljenje A na IZUM-u,  Simpozij Društva Bralna značka 

Slovenije – ZPMS v Cankarjevem domu , Posvet o lahkem branju v Koroški osrednji knjižnici Ravne na 

Koroškem, Slovenski knjižni sejem v Cankarjevem domu, Posvetovanje »Knjižnica – igrišče znanja in 

zabave«, Strokovna sreda v KOŽ: »Priznanja zlata hruška 2015«, Posvetovanje Poti do knjige, Timsko delo 

in komunikacija s strankami, Predstavitev projekta Tačka pomagačke v knjižnici Šiška. 

Mladim iz našega okolja smo zagotovili mentorstvo pri izvajanju obvezne prakse, in sicer  dvema 

dijakinjama za program administrator, skupaj 36 dni in 288 ur dela ter eni dijakinji za program 

ekonomski tehnik skupaj 76 ur v desetih delovnih dneh. 

 Šest oseb iz našega okolja je opravilo tudi 364 ur družbeno koristnega dela v sodelovanju s Centrom za 

socialno delo Grosuplje. 

V knjižnici pa je 265 ur opravljal delovni preizkus bibliotekar rehabilitant. 
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4 OCENA USPEHA TER GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI  PRI DOSEGANJU 

ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
Knjižnična dejavnost  se je financirala iz proračunov občin ustanoviteljic. Del sredstev za nakup 

knjižničnega gradiva je prejela s strani Ministrstva za kulturo. Poleg proračunskih sredstev je knjižnica 

financirala izvajanje javne službe tudi s sredstvi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z zaračunavanjem 

zamudnin in članarin.  Na vseh področjih poslovanja smo skrbeli, da je bilo delo opravljeno v skladu s 
predpisi, sledili smo ciljem, ki smo jih zastavili v programu dela in jih realizirali v okviru odobrenih 

finančnih sredstev posamezne občine, ministrstva in razpoložljivih lastnih sredstev. Vsa sredstva smo  

porabili namensko, gospodarno in učinkovito. V osnovi je že sama organiziranost  knjižnične dejavnosti v 
enem zavodu za tri občine cenovno ugodnejša, kot če bi vsaka občina javno knjižnično službo urejala s 

svojim zavodom. 

V knjižnici smo si  v preteklem letu prizadevali za kvalitetno izvajanje poslanstva, kljub temu, da imamo 

glede na število prebivalcev in obseg dela premalo zaposlenih,  da se znižujejo sredstva za dejavnost, še 

posebej za nakup novega gradiva. V letu 2014  je znašal povprečni strošek občin za dejavnost na 
prebivalca 18,57 €, od tega 2,76 € za knjižnično gradivo. V letu 2015 se je strošek za dejavnost znižal na 

17,95 €, od tega za gradivo na 2,46 €.  

Knjižnica je pridobila 78.983,70 € prihodkov od zamudnin in članarin, od tega smo 20.121,63 € namenili 

za nakup knjižničnega gradiva, vsa preostala lastna sredstva smo porabili za pokrivanje programskih 
stroškov delovanja javne knjižnične službe, za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme ter za nakup 

računalniške opreme in drobnega inventarja. 

Obiskovalci so s storitvami knjižnice v glavnem zelo zadovoljni, kar zaposlenim  tudi pogosto povedo. 

Pritožbe, ki smo jih prejeli, pa se nanašajo na pomanjkanje števila izvodov aktualnih knjig, na zastarelo 

tehnično opremo, na pomanjkanje prostora v enoti Ivančna Gorica.  

V lanskem letu se je povečalo število novo vpisanih članov, povečalo pa se je tudi skupno število 
obiskovalcev, ki uporabljajo knjižnične prostore, opremo in storitve. Obisk zaradi izposoje in število 

izposojenega gradiva pa se je znižalo, kar je prav gotovo posledica upadanje sredstev za dejavnost. Ob 

trendu zniževanja sredstev za dejavnost, večja povečanja članstva, obiska in izposoje niso več realna.  

Na področju dela z uporabniki smo redno izvajali svetovalno in informacijsko delo, izvedli številne 

dogodke za otroke, mladino in odrasle. Pri izvajanju programa smo se povezali tako z javnimi zavodi kot 
društvi.  O dejavnostih smo obveščali v medijih, z vabili v klasični in elektronski obliki in oglašali na 

domači strani in knjižničnem FB. Pri izvajanju programov dela smo se povezovali z lokalnim okoljem, se 

povezovali s stroko na nacionalni ravni ter v Združenju splošnih knjižnic.  

Promovirali smo lokalno kulturo in zgodovino s prirejanjem razstav in predstavitvami lokalnih avtorjev. 

Obiskovalcem smo zagotavljali  informacije o lokalni skupnosti. 

Delovali smo kot osrednji prostor za srečevanja, krepili identiteto in pripadnost skupnosti. 

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

pristop  po enotah. 

V okviru finančnih možnosti smo skrbeli za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme po knjižnicah v 

mreži. Sanirali smo razpoke in odpadanje ometa v Koščakovi hiši ter vse prostore v njej prebelili. V 

mansardi hiše sanirali klimatizacijo, in na ta način  pred okvarami zaradi visokih temperatur zaščitili  

strežnik. Zamenjali smo dotrajano računalniško opremo za uporabnike. 
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V enoti Ivančna Gorica smo še preostale stene zapolnili s stelažami, da smo razporedili aktualno gradivo 
ter pri izposoji tehnološko zastarela računalnika nadomestili z novima, da poleg knjižničnim zahtevam 

ustrezajo še uvedbi obveznih davčnih blagajn zaradi gotovinskih plačil. 

V Ivančni Gorici knjižnična dejavnost  dosega le 62 %  minimalnih prostorskih pogojev, ki znašajo 300 m² 

na 10.000 prebivalcev. Nad prostorsko utesnjenostjo se vsakodnevno pritožujejo  uporabniki in 

obiskovalci knjižnice.  

V enoti Dobrepolje smo z namenskimi sredstvi ustanoviteljice uredili dva manjša prostora za skladišče, 
eden je namenjen gradivu za otroke, drugi gradivu za odrasle ter zamenjali navadne žarnice z varčnimi. Na 

izposoji smo zaradi zastarelosti morali zamenjati računalnik, da služi potrebam sistema izposoje in davčni 

blagajni. 

Mestna knjižnica Grosuplje je bila zaradi kvalitetnih programov dela z uporabniki izbrana kot primer 
dobre prakse in  Slovenijo zastopala v programu  PLP 2020 Knjižnice spreminjajo življenja. V aprilu je 

prišla ekipa sodelavcev parlamenta iz Bruslja ter posnela dogodke v knjižnici  in izjave sodelujočih 

uporabnikov. Naša uporabnica, Aleksandra Javor,  ki je povedala svojo zgodbo o pomenu knjižnice in 

knjigah, pa je bila junija povabljena v Bruselj na srečanje uporabnikov knjižnic iz sodelujočih držav. Izjavo 
o vlogi knjižnice je ob tej priložnosti tako kot v drugih sodelujočih deželah podala evropska poslanka, pri 

nas  Romana Tomc, ki je v parlamentu zadolžena za socialno politiko.  

Knjižnična dejavnost v vseh treh občinah je v največji možni meri izpolnila zastavljene cilje in na svojo 

družbeno vlogo  v okolju odgovarjala s storitvami, ki so prispevali h kvaliteti bivanja tako posameznih 

prebivalcev kot različnih skupin prebivalcev v lokalni skupnosti.  

 

5 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANAC 

Nadzor nad  porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva spremljamo na osnovi Letnega 

načrta nakupa knjižničnega gradiva, nadzor porabe sredstev za nakup materiala in storitev spremljamo 

sproti na osnovi  odobravanja in potrjevanja posameznih evidenčnih naročil (vodja enote ali službe-vodja 
nabave-direktorica). Vsako naročilo se preverja glede namena, količine, izvedbe, cene. Notranje kontrole 

na ta način zmanjšajo tveganje za nepregledno in neekonomično poslovanje. 

Izdelana je bila Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ na podlagi  samoocenitvenega vprašalnika, 

ki je pokazala, da v vseh segmentih nadzor  dosegamo polje » na pretežnem delu poslovanja«. 

 

6 OCENA UČINKOV POSLOVNJA KNJIŽNICE NA DRUGA PODROČJA  

Učinki poslovanja knjižnice so naravnani tako h koristi za posameznika kot celotne družbe, saj ima že sam 

obstoj knjižnice v skupnosti posebno vrednost za ljudi, ker se zavedajo, da jo lahko kadarkoli uporabljajo. 

Pozitivni učinki knjižnic so v večini primerov neopredmeteni. Osebno dobro počutje zaradi vplivov 
delovanja knjižnic z vidika financerjev  morda ni bistvenega pomena, za skupnost občanov pa je ključno, 

da knjižnico dojema kot varen, tih in udoben prostor, ne samo za branje in študij, ampak tudi kot prostor 

za srečevanje in druženje na dogodkih. Poslanstvo knjižnic še  ni prepoznano v ekonomskem smislu 

ustvarjanja dobička, razen v okoljih, kjer je knjižnična storitev priznana kot ekonomski faktor.  

Po merilih centra za razvoj knjižnic  je bila naša knjižnica že v letu 2011 najbolj učinkovita splošna 

knjižnica v Sloveniji glede na vložena sredstva in storitve, ki jih zagotavljamo v svojem okolju.  
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7 ZAKLJUČEK   

Knjižnica je leto 2015 kljub zniževanju sredstev uspešno zaključila poslovno leto in program dela izpeljala 

v največji možni meri.  Zahvaljujem se sodelavkam in sodelavcem za zavzeto delo in medsebojno 

sodelovanje. Hvala tudi vsem, ki nas pri našem poslanstvu podpirate.  

 

 

Februar 2016                                                                                                                                              Roža Kek, bibliotekarska specialistka           

                                                                                                                                                                                                   Direktorica 

Letno poročilo je bilo sprejeto 7.3. 2016, na 14. seji Sveta Mestne knjižnice Grosuplje  
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RAČUNOVODSKI IZKAZI  

(s pojasnili in razkritji) 
 

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 2015  

 

 

 

 

U V O D  
 

 
 

S tem poročilom dajemo osnovne informacije o poslovanju Mestne knjižnice Grosuplje v 

obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2015.   

 

Poročilo je sestavljeno na podlagi predpisane metodologije za sestavo letnega obračuna 

za   pravne osebe javnega prava (tudi javne zavode) po zakonu o računovodstvu (Uradni 

list  RS, št. 23/99), BRUTO BILANCE na dan 31.12.2015,  SEZNAMA ODPRTIH 

POSTAVK na dan 31.12.2015, REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV  na dan  

31.12.2015, OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB za obdobje od 

01.01. do 31.12.2015 ter naslednjih predpisanih obrazcev: 

 

- BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2015 (obrazec 1), 

- STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31. decembra 2015 (obr. 1A), 

- STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL na 

dan 31. decembra 2015 (obrazec 1B), 

- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV od 

01.01.2015 do 31. decembra 2015 (obrazec 3), 

- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA od 01.01 do 31.12.2015 (obrazec 3A), 

- IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV od 1.01. do 31.12.2015 (obrazec 3A-1), 

- IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 01.01 do 

31.12.2015 (obrazec 3A-2), 

- PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI od 01.01. do 31.12.2015 (obrazec 3B), 
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1. BILANCA STANJA 

na dan 31. decembra 2015 

/povzetek/ 
v evrih (brez centov) 

Skupina 

kontov 

BESEDILO Oznaka  

za AOP 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

Indeks 

2015/2014 

A. DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

001 2.377.998 2.264.670 95,2 

02 Nepremičnine 004 2.780.260 2.780.260 100,0 

03 Popravek vrednosti nepremičnin 005 512.759 596.167 116,3 

04 Oprema in druga opredmetenih OS 006 3.355.122 3.493.321 104,1 

05 Popravek vrednosti opreme in drugih  
opredmetenih OS 

007 3.244.625 3.412.744 105,2 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN 

AČR 

012 205.354 193.932 94,4 

10 Denarna sredstva v blagajni 013 1.349 906 67,2 

11 Dobroimetje pri bankah 014 143.330 127.412    88,9 

12  Kratkoročne terjatve do kupcev 015 884 830 93,9 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 
(dotacije za dec.) 

017 59.791 63.414 106,1 

17 Druge kratkoročne terjatve 020 0 0 0 

C, ZALOGE 023 827 889 107,5 

  

AKTIVA SKUPAJ 

 

032 

 

2.584.179 

 

2.459.491 

 

95,2 

D. KRATKOR. OBVEZNOSTI IN PČR 034 188.206 180.786 96,1 

21 Kratkoročne obvez. do zaposlenih 036 31538 33.618 106,6 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 52.592 49.426 94,0 

23  Druge kr. obveznosti iz poslovanja 038 4.784 5.272 110,2 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
EKN 

039 733 774 105,6 

29 Pasivne časovne razmejitve 043 98.559 91.696 93,0 

E. LASTNI VIRI IN DOLG 

OBVEZNOSTI 

044 2.395.973 2.278.705 95,1 

980 Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 

056 2.381.833 2.268.506 95,2 

985 Presežek prihodkov nad dohodki  058 14.140 10.199 72,1 

 PASIVA SKUPAJ 060 2.584.179 2.459.491 95,2 

 

28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 

izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

 

Pojasnila in razčlenitve: 
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2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 

IN  OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

na dan 31. decembra 2015 

/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  V 

UPRAVLJANJU 

700 6.135.382 3.757.384 344.541 0 0 457.869 2.264.670 

I/E ZGRADBE 705 2.780.260 512.759 0 0 0 83.408 2.184.093 

I/F OPREMA 706 694.613 584.116 28.693 0 0 58.613 80.577 

I/G DRUGA  OS (KNJIŽNIČNO 

GRADIVO) 

707 2.680.509 2.680.509 315.848 0 0 315.848 0 

II. OPREDMETENA OS V LASTI 708 0 0 0    0      0     0       0 

III. OPREDMETENA OS 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. 

 

 

 

 
3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH  

NALOŽB IN POSOJIL 

na dan 31. decembra 2015 

/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. 

Knjigovod

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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4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2015 
v evrih (brez centov) 

 

NAZIV AOP znesek 

leto 2014 

znesek  

leto 2015 

Indeks 

2015/2014 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 724.010 688.470 95,1 

PRIH. OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV 861 724.010 688.470 95,1 

B) FINANČNI PRIHODKI 865 68 40 58,8 

C) IZREDNI PRIHODKI 866 6.038 12.646 209,4 

D) CELOTNI PRIHODKI 

 

870 730.116 701.156 96,0 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 

871 282.144 244.284 86,6 

STROŠKI MATERIALA 873 70.561 73.885 104,7 

STROŠKI STORITEV 874 211.583 170.399 80,5 

F) STROŠKI DELA 875 444.460 455.208 102,4 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 352.594 355.164 100,7 

PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST DELODAJ. 877 55.633 58.463 105,1 

DRUGI STROŠKI DELA 878 36.233 41.581 114,8 

G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0 

J) DRUGI STROŠKI 881 2.075 547 26,4 

K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 - 

L) DRUGI  ODHODKI 883 807 536 66,4 

N) CELOTNI ODHODKI 

 

887 729.486 700.575 96,0 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

 

888 630 581 92,2 

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 

 

 
5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA 

od 1. januarja do 31. decembra 2015 

/povzetek/ 
v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP znesek 

leto 2014 

znesek  

leto 2015 

Indeks 

2015/2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 

401 868.830 887.631 102,2 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 853.996 878.116 102,82 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 431 14.834 9.515 64,1 

II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 

437 859.324 904.010 105,2 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 859.324 894.495 104,1 

ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 481 0 9.515  

III. PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD 

ODHODKI (401 MANJ 437) 

485 9.506   

IV. PRESEŽEK ODHODKOV  NAD 

PRIHODKI (437 MANJ 401) 

486 0 -16.379      - 

 

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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6. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2015 

/povzetek/ 

 
v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Znesek 

Leto 2014 

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 

 druge osebe javnega prava 
 

Pojasnila in razčlenitve: 

Javni zavod nima finančnih terjatev. 

Javni zavod nima finančnih naložb. 

 

 
7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2015 

/povzetek/ 
v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Znesek 

Leto 2014 

znesek  

leto 2015 

VII.  ZADOLŽEVANJE 550 0 0 

VIII. ODPLAČILA  DOLGA 560     0     0 

X/1   POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 572  9.506 0 

X/2   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 573 0 -16.379 

 

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 

 

 

 

8. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI 

od 1. januarja do 31. decembra 2015 

/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           670 691.067 10.089 

K.  CELOTNI ODHODKI 687 690.486 10.089 

L.   PRESEŽEK PRIHODKOV  688 581 0 

M.   PRESEŽEK ODHODKOV 689  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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9 .  D O D A T N A  R A Z K R I T J A  

 
9.1 PODATKI O VIŠINI POVPREČNE PLAČE 

 

Na osnovi podatkov o plačah za obdobje od 01.01. do 31.12.2015 ugotavljamo naslednje: 
 

v evrih (brez centov)   

Besedilo 2014 2015 Indeks 

2015/2014 

BRUTO PLAČE (masa)   352.594 355.164 100,73 

Število zaposlenih delavcev (na podlagi 

opravljenih ur) 

18,38 18,45 100,38 

Število mesecev poslovanja 12 12 100,0 

Povprečna mesečna plača – bruto v evrih 1.598 1.604 100,39 
 

 Masa sredstev za plače se je zvišala za 0,73%, število zaposlenih delavcev na podlagi 

opravljenih ur pa se je zvišalo za 0,38%. Povprečna mesečna bruto plača se je zato 

zvišala za 0,39%. Osnovne plače so bile nazadnje znižane  1. junija 2012 (za 8,00%). 

Moratorij na 2 % redno delovno uspešnost še vedno traja. 

 Napredovanja so sproščena od 01.12.2015 dalje. 

 
 

9.2 ODPRTE POSTAVKE  - SALDAKONTI                                                                                                                   
 

 

Na podlagi IZPISKA ODPRTIH POSTAVK na dan 31. decembra 2015 ugotavljamo, da 

znašajo: 

 

v evrih (brez centov)   

Besedilo 2014 2015 Indeks 

2015/2014 

TERJATVE DO KUPCEV     884 830 93,9 

OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 52.592 49.426 94,0 

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 2015 nismo zavezani za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. 
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9.3 PODBILANCA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO   

 
v evrih (brez centov) 

Zap. 

štev 

BESEDILO 2014 2015 Indeks 

2015/2014 

 Namenska sredstva za knjižnično gradivo, 

od tega: 

   

1 Ministrstvo za kulturo 31.083 32.690 105,2 

2 Občina Grosuplje 57.000 45.600 80,0 

3 Občina Ivančna Gorica 40.000 40.000 100,0 

4 Občina Dobrepolje 13.000 13.000 100,0 

5 Lastna sredstva  19.248 20.122 104,5 

 SKUPAJ PRIHODKI ZA NABAVO 

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

160.331 

 

151.412 

 

94,4 

 
v evrih (brez centov) 

Zap. 

štev 

BESEDILO 2014 2015 Indeks 

2015/2014 

 Namenska poraba za knjižnično gradivo, od 

tega: 

   

1 Nabava knjižničnega gradiva 160.331 150.212 93,7 

2 Nakup portala Biblos e-knjige (namenska 

sredstva MK) 
 1.200  

 SKUPAJ ODHODKI ZA NABAVO 

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

160.331 

 

151.412 

 

94,4 

 

 

 

9.4 PODATKI O PRIDOBITNI DEJAVNOSTI: 

 
v evrih (brez centov) 

Zap. 

štev 

BESEDILO 2014 2015 Indeks 

2014/2014 

1 Časopisna kavarna 10.246 10.089 98,5 

  

SKUPAJ  

 

10.246 

 

10.089 

 

9859 

 

 Z novim pravilnikom o računovodstvu je pridobitna dejavnost samo dejavnost 

časopisne kavarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



MKG-ZR2015 Računovodsko poročilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S K L E P  
 

 

 

Zavod je poslovanje v letu 2015 zaključil uspešno. 

 

Poslovni izid je pozitiven. Presežek prihodkov nad odhodki  znaša  581 evrov. 

 

Kumulativni presežek  znaša 10.199 evrov.  

 

Prihodki in odhodki pridobitne dejavnosti so prikazani kot prodaja blaga in storitev na trgu 

(in ne kot izvajanje javne službe). Po spremembi pravilnika o računovodstvu je med 

pridobitno dejavnost uvrščena samo dejavnost časopisne kavarne. V letu 2015 so prihodki 

in odhodki od prodaje blaga in storitev znašali 10.089 evrov. 

 

Terjatve do kupcev znašajo 829 evrov, obveznosti do dobaviteljev znašajo 49.426 evrov in na 

dan 31.12.2015 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, 29.02.2016 
 

 

 

 

 

                                                                                             ŠMID & VEHOVAR, d. o. o. 

 

 

 

 

 

 

 


