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1 Uvodni del 

Tudi v letu, ki je za nami, smo si  na podlagi organizacijske in strokovne povezanosti prizadevali, 
da smo uporabnikom, našim občanom, zagotavljali storitve, ki so odgovor na njihove potrebe, 
pričakovanja in zahteve. Dejavnost knjižnice obsega  področja, ki se med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo: kultura, izobraževanje, vzgoja in organizacija prostega časa. Za prebivalce smo 
dostopni skoraj vse dni v letu, nekatere elektronske storitve, kot so iskanje po katalogu, določenih 
bazah podatkov, naročila gradiva, rezervacije in podaljševanje ter izposoja e- knjig  so na voljo  vse 
dni v letu, kar 24 ur na dan.  Podatki o številu obiskovalcev in izposojenem gradivu ter številni 
dogodki, ki so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam, govorijo o tem, da so knjižnice ustanove, 
ki se uvrščajo med najbolj obiskane ustanove v lokalnem okolju. Z raznolikim, razvojno 
naravnanim delom postajamo vse bolj informacijska in neformalna izobraževalna središča  in s 
svojo družbeno vlogo prispevamo k izenačevanju kulturnih, izobraževalnih, informacijskih in  
socialnih možnosti vseh občanov. Ob vsem tem pa nudimo varno zavetje za nabiranje novih znanj 
in izkušenj za  vedoželjne obiskovalce vseh generacij. 
 

2 Splošni del 

2. 1 Podatki o zavodu: 

Naziv: Mestna knjižnica Grosuplje 

Naslov: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje 

Matična številka: 5559723 

Šifra dejavnosti: 91.011 

Davčna številka:65477405, nismo zavezanci za DDV 

Šifra 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  

 

2.2 Organi zavoda 

Svet Mestne knjižnice Grosuplje 

Konstituiranje: 1. 11. 2016 

Mandat: 4 leta 

Člani: Marija Mišmaš Pintar, Milena Vrenčur, Sonja Lenarčič,  Ksenija Medved (predsednica), 

Andreja Selišnik, Tomaž Cunder, Franci Novak 

 

Direktorica: Roža Kek 

Imenovanje: 1.11. 2014 

Mandat: 5 let 

 
2.3 Opis razvoja 

Knjižnica je po ustanovitvi  občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje ohranila teritorialni 

obseg, ustanoviteljice javnega zavoda pa so od leta 1997 vse tri občine, kot določa Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/97).  V letu 2001 je bil 

sprejet nov zakon o knjižničarstvu, ki je knjižnično dejavnost opredelil kot obvezno javno službo, 

knjižnicam pa dodelil številne nove naloge, med drugim so postale prostor za vseživljenjsko 

učenje. Nov zakon je 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). 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 nalogami. Knjižnica je na 

http://www.gro.sik.si/
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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.   

Da bi knjižnice bile sposobne opravljati vse naloge, ki jih je od njih zahteval novi zakon, je država 

občinam leta 2001 priznala tudi več finančnih sredstev v okviru primerne porabe na prebivalca 

za zagotavljanje delovanja knjižnične dejavnosti po določilih zakona.  

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

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

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 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 pa vplivajo še številni drugi zakoni in predpisi: 
- Zakon o javnih financah(Ur. l. RS, 11/11 s spremembami in dopolnitvami),  

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

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 s spremembami in dopolnitvami),  

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

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

dopolnitvami), 

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

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

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

- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter še drugi akti. 
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2.5 Pregled dejavnosti 

Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja splošna knjižnica, ki izvaja dejavnost v Osrednji knjižnici 

Grosuplje, Enoti Ivančna Gorica in Dobrepolje ter na izposojevališčih na Krki, v Stični, Šentvidu 

in Višnji Gori. 

Pravna podlaga za izvajanje vsebin je določena v ustanovitvenem aktu, obseg  vsebin  pa določajo  

razpoložljiva finančna sredstva in dejavniki iz okolja delovanja.  Po programu dela smo izvajali 

naslednje naloge: 

- izbirali, bibliografsko obdelali, opremili in zaščitili  ter obiskovalcem posredovali 
knjižnično gradivo v klasični in elektronski obliki, 

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

vire, 

- sodelovali v medknjižnični izposoji in posredovali informacije, 

- pridobivali in izobraževali nove uporabnike knjižnice za samostojno uporabo knjižnice in 
informacijskih virov in katalogov, 

- opravljali tudi drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- sodelovali v vseživljenjskem izobraževanju, 

- zbirali, obdelali, varovali ter posredovali domoznanska gradiva, izdali 29. številko 

Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje ter sedmo knjigo Domoznanske 

zbirke, Zgodbe z razglednic Občine Grosuplje, 

- 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, informacijske pismenosti in 

vseživljenjskega učenja, 

- organizirali kulturne in izobraževalne dogodke, ki so povezani s knjižnično dejavnostjo. 

3 Dolgoročni cilji  

Z dolgoročnimi cilji želimo doseči take pogoje za delovanje knjižnične javne službe, ki so 

predpisani v Standardih  za splošne knjižnice za obdobje od maja 2005 do konca leta 2017. 

Nanašajo se na knjižnični prostor in opremo, knjižnično zbirko, članstvo in storitve za uporabnike 

ter knjižnično osebje.   

Naši dolgoročni cilji so: doseganje prostorskega standarda, doseganje standarda zaposlitve, 

dopolnjevanje knjižnične zbirke v skladu z normativi in potrebami okolja, letno povečanje števila 

članstva in uporabnikov, zagotavljanje tehnične opremljenosti v skladu s potrebami uporabnikov. 

Ko bomo dosegli pogoje za dejavnost v takem obsegu, kot jih določajo standardi, se bosta povečali 

tako  dostopnost (tudi z bibliobusom) kot tudi kvaliteta storitev vsem prebivalcem občin 

Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 

 

4 Cilji in aktivnosti  za leto 2016  

S programom dela smo izpolnjevali poslanstvo in zakonske obveze v obsegu, ki so nam ga 

omogočali kadrovski in finančni viri, knjižnična zbirka ter prostor in oprema. Izvajali smo 
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aktivnosti za realizacijo strateških ciljev in udejanjanje  kulturne, izobraževalne, informacijske in 

socialne vloge knjižnice, kot sledi: 

- izvajali profesionalne, uporabnikom prijazne storitve pri izposoji, svetovanju in posredovanju 
informacij ob fizičnem obisku in uporabi storitev na daljavo – realizirano glede na podatke o 
izposoji, obisku, članstvu  in pohvalah uporabnikov 

- izbor in nakup knjižničnega gradiva, ki  ustreza zahtevam splošne knjižnice v okviru zelo omejenih 
finančnih virov za ta namen, 41: 59 leposlovje/ stroka, 28:72 naslovi za otroke/naslovi za odrasle 

- realizirano 
- zagotavljanje kakovostne strokovne obdelave knjižničnega gradiva- realizirano 
- prehod na Cobiss3 Katalogizacijo- realizirano 
- vzdrževanje aktualne knjižnične zbirke z odpisom vsebinsko zastarelega gradiva in ohranjanje 

relevantne zbirke, ki se izposoja- realizirano delno, izpis 50 % prirasta 

- dopolnjevanje zbirke z darovi naših bralcev po načelih stroke, odvečne izvode smo pripravili za 
antikvarno prodajo, namenili društvom in tudi posameznikom- realizirano, pregledali darove in 
vpisali 1414 naslovov 

- vzdrževanje gradiva s prevezavami, popravili, previjanjem v vseh enotah knjižnice - realizirano 
- izvedli  bibliopedagoške in biblioandragoške dejavnosti knjižnice za organizirane ciljne skupine, 

kot so vrtci in šole, združenja, društva in vse zainteresirane posamezne prebivalce po vseh enotah 
v skladu s strokovnimi priporočili, potrebami okolja v finančno ter kadrovsko možnem obsegu 
(predstavitve knjig, avtorjev, strokovna in potopisna predavanja, knjižne razstave, delavnice, 
izobraževanja..)- realizirano, podrobno predstavljeno v nadaljevanju 

- pripravljali promocijsko gradivo za otroke, mladino in odrasle v tiskani in elektronski obliki in 
obveščali uporabnike in javnost o naših storitvah in dogodkih- realizirano 

- sodelovali z domovi za ostarele ter z  zainteresiranimi posamezniki poiskati možnosti za dostavo 
gradiva na dom za ostarele v okolju in tako tudi v naši praksi udejanjati občinski projekt Starosti 
prijazne občine- delno realizirano 

- knjižnica kot prostor za učenje, navdih, druženje, ustvarjanje (ustvarjalni prostor, kreativnica 
=makerspace), kjer se srečujejo uporabniki iz lokalne skupnosti in si delijo znanja, izkušnje, 
informacije,  druži jih skupen interes- realizirano glede na povpraševanja iz okolja 

- izid 29. knjige Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in 7. knjige v Domoznanski 

zbirki, Razglednice v občini Grosuplje- realizirano 
- sodelovanje z lokalnim okoljem in vključevanje prebivalcev v različne oblike dejavnosti knjižnice- 

realizirano glede na pobude 
- organizacija osmih razstav v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje- realizirano   

- organizacija pet razstav po prostorih knjižnic-realizirano, podrobno predstavljeno v nadaljevanju 
- tekoče vzdrževanje prostorov in opreme po enotah knjižnice v skladu z načeli dobrega gospodarja 

in izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot zahteva varnost in zdravje pri delu-realizirano 
- skrb za tekoče vzdrževanje spletne strani – realizirano 
- izvedba notranje revizije, ker smo zavezanci za revizijo na obdobje treh let- realizirano 

- posodobitve internih aktov v skladu s spremenjeno zakonodajo -  realizirano 
- mesečne izdelave programa dogodkov za kulturne, izobraževalne, socialne in informacijske 

potrebe prebivalcev po enotah knjižnice glede na naloge knjižnice in aktualne potrebe okolja - 
realizirano 

- pridobivanje funkcionalnih znanj in usposabljanje za strokovno delo z udeležbo na izobraževanjih 
pri referenčnih zunanjih izvajalcih (NUK, IZUM, ZBDS, Sekcija za splošne knjižnice, OOK, splošnih 
knjižnic in Združenje splošnih knjižnic ipd),- realizirano 

- prenašanje novega znanja med sodelavci- realizirano  
- sodelovanje in povezovanje z lokalnimi akterji pri izvajanju dejavnosti-realizirano 
- usposabljanje za delo v Cobiss 3 Izposoja v testnem okolju in prehod v pravo okolje-testno okolje 

od maja, prehod januarja 2017 
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- zamenjava dotrajane računalniške in tehnične opreme za potrebe delovanja javne službe- 

realizirano 
- sodelovanje na portalu Dobreknjige.si in priprava ponudbe kakovostnega knjižničnega gradiva za 

obiskovalce – realizirano, največ vnosov v OOK. 

Doseženi učinki: 

- enaka dostopnost  aktualne  knjižne produkcije in dediščine ter osnovnih storitev vsem 
prebivalcem skupnosti 

- brezplačen dostop do elektronskih virov informacij (e-knjige, IUS-info,…) 
- vključevanje vseh socialnih skupin   
- podpora bralni in informacijski pismenosti 
- dostopnost kulturnih in izobraževalnih vsebin s pomočjo dogodkov, delavnic, predavanj, 

literarnih prireditev različnim ciljnim skupinam 

- sodelovanje in povezovanje  med različnimi akterji  v okolju pri izvajanju poslanstva.  

5 Poročilo o opravljenih nalogah in doseženih ciljih 

Dejavnost je potekala po procesih dela v osrednji knjižnici in po enotah.  Knjižnice so bile za 

uporabnike odprte v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah po urniku, ki je bil sprejet  na 13. seji 

sveta knjižnice v decembru 2015. 

Procesi dela  so vključevali interno delo, ki je potekalo tudi izven obratovalnega časa knjižnic ter  

neposredno delo z uporabniki na izposoji v obratovalnem času. Zaradi  zagotavljanja dostopnosti 

za obiskovalce je delo organizirano v izmenah, in občasno zaradi kadrovske podhranjenosti 

izjemoma tudi v deljenem delavnem času. 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota  skupaj 
Grosuplje 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 8 - 13 2730 ur 
Dobrepolje 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 20 / 1535 ur 
Ivančna 
Gorica 

9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 14 9 - 19 8 - 13 2348 ur 

Poletni delovni čas 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota  
Grosuplje 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 9 - 19 zaprto 
Dobrepolje 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 19 9 - 14 12.30 - 20 / 
Ivančna Gorica 13 - 19 13 - 19 9 - 14 9 - 14 13- 19 zaprto 

Izposojevališča na Krki, v Stični, Šentvidu in Višnji Gori 

Višnja Gora / / / 16 - 18 / /     88 ur 
Stična / / / 13 - 15 / /     88 ur 
Šentvid  / / / 16 - 18 / /     88 ur 
Krka / / / 13 - 15 / /     88 ur 

Izposojevališča so bila julija in avgusta zaprta. 

5.1 Skupne naloge 

Skupne naloge so organizirane po procesih dela in vključujejo  pridobivanje, nakup in  obdelavo 

knjižničnega gradiva, strokovno in poslovno vodenje javnega zavoda, upravna, računovodska in 
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kadrovska opravila, nabavo materialov in storitev, založništvo domoznanskih publikacij ter 

medknjižnično izposoja.  Skupne naloge smo izvajali na enem mestu  za vse enote v osrednji 

knjižnici. Finančna obveznost stroškov dela za skupne naloge pa je premosorazmerno  s številom 

prebivalcev razdeljena med občine ustanoviteljice.   

5.1.1  Nabava,  bibliografska obdelava ter  oprema in zaščita gradiva 

V službi za nabavo in obdelavo gradiva smo redno spremljali  slovensko založniško produkcijo ter 

v skladu s sprejetim  Dokumentom o nabavni politiki  in Letnim načrtom nakupa,  ki vključujeta  

strokovne podlage za oblikovanje, vzdrževanje in rast zbirke,  dopolnjevali temeljno zbirko. Poleg 

strokovnih podlag je prirast novega gradiva odvisen od finančnih sredstev, ta pa se vse od leta 

2011 znižujejo. Najprej jih je znižala država, takoj zatem tudi občini Grosuplje in Ivančna Gorica. 

V letu 2010 je prirast gradiva z nakupom znašal 10.155 enot za 38.356 prebivalcev, v letu 2016 
pa  je za 40.139 prebivalcev obsegal samo še  6637enot ali 165 enot na 1000 prebivalcev. 

Minimalni pogoj  prirasta novega gradiva  po pravilniku je 200, po standardu  pa 250 enot  na 

1000 prebivalcev.  

Prirast števila inventarnih enot knjižničnega gradiva z nakupom po vrstah gradiva in občinah 
 
Občina Serijske 

publikacije 
Neknjižno gradivo Monografije  Skupaj Št. preb. Št. 

enot/ 
1000 
preb. 

Grosuplje  
 

156 455 2812 3423 20.059 170 

Ivančna Gorica 
 

   51 306 2002 2359 16.182 146 

 Dobrepolje  
 

   26  57  772    855  3898 219 

SKUPAJ  233 818 5586       6637 40.139             
165 

 
Samo občina Dobrepolje je zagotovila sredstva za prirast gradiva po pravilniku. 
 
Prirast novih naslovov knjižničnega gradiva z nakupom po vrstah gradiva in občinah 
 
Prirast/nakup /naslovi serijske publikacije neknjižno gradivo monografije  skupaj 
Grosuplje 150 397 2510 3057 
Ivančna Gorica 51 281 1832 2164 
 Dobrepolje 26  50   754      830  

Prirast števila inventarnih enot z darovi po vrstah gradiva in občinah 

Prirast/darovi/inv. številke serijske publikacije neknjižno gradivo monografije  skupaj 
Grosuplje 43 93 777 913 
Ivančna Gorica 15 47 240 302 
 Dobrepolje 4  4  191  199  

V knjižnico smo prejeli tudi knjige, ki so nam jih podarili bralci iz svojih zbirk. Darovane knjige 

smo komisijsko pregledali, če so po vsebini še aktualne za izposojo. Gradivo, ki ni več aktualno ali 

ga imamo v dovolj izvodih glede na povpraševanje, smo ponudili v antikvarno prodajo, kar ni šlo 
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v prodajo, pa smo dali lokalnim društvom ter zainteresiranim uporabnikom. Izbrano gradivo smo  

inventarizirali, katalogizirali, opremili in uvrstili v zbirke po enotah glede na potrebe po gradivu 

in prostorske možnosti. 

Skupni prirast (nakup, dar, zamena)  inventarnih enot knjižničnega gradiva po vrstah in občinah 

Prirast/darovi in nakup/inv. 
številke 

serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo monografije SKUPAJ 

Grosuplje  199 548 3589 4336 
Ivančna Gorica  66 353 2242 2661 
Dobrepolje 30 61 963 1054 
 SKUPAJ                   295                   962                       6794 8051 

 
Bibliografska obdelava poteka v osrednji knjižnici s sistemom  Cobiss 3/Katalogizacija in  
Cobiss3/Zaloga. V letu 2016 smo v celoti prešli na novo platformo Cobiss 3, kajti sistem Cobiss2 
Izum opušča iz svojega nabora storitev. Bibliografsko smo obdelali 4333 naslovov in 8052 
inventarnih enot različnega knjižničnega gradiva. Podatki o gradivu (naslovu, lokaciji, številu 
enot)  so javno dostopni v vzajemnem katalogu Cobiss/Opac vsem uporabnikom, ki dostopajo do 
kataloga s pomočjo interneta  na daljavo ali v prostorih knjižnice na računalnikih, ki so namenjeni 
uporabnikom. Za uporabnike smo pripravljali informacije iz domačih in tujih podatkovnih baz. 
Vključeni smo tudi v portal Dobreknjige.si, kje knjižničarji priporočajo dobre knjige. Naši 
zaposleni Ksenija Medved, Roman Rozina in Rudi Podržaj so med najbolj aktivnimi vnašalci 
naslovov in vsebin, in imajo za 244 zapisov knjig skupaj že 154.846 ogledov bralcev, kar je največ 
ogledov v Osrednji Sloveniji.  
Novo gradivo smo opremili z označbami lastništva ter  nalepkami za izposojo. Gradivo za osrednjo 

knjižnico smo opremili tudi z RFID nalepkami, ki omogočajo samostojno izposojo s pomočjo dveh 

knjigomatov. 

Vse novo gradivo ovijemo v zaščitno folijo, da mu podaljšamo dobo uporabe, kar se izvaja po 

enotah, kjer je gradivo locirano. 

5.2 Odpis knjižničnega gradiva  

Knjižnice, ki dosegajo normative po številu enot (4 knjige, 0,4 enote neknjižnega gradiva) na 

prebivalca,  bi morale na leto odpisati toliko enot gradiva, kot znaša letni prirast. Na podlagi 

pregledovanja knjižnične zbirke po Navodilih za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki jih je 

določila nacionalna knjižnica,  smo odpisali 4091 enot, kar predstavlja le 50,8 % potrebnega 

izpisa. Največ odpisa zajema strokovno  ter jezikovno zastarelo gradivo ter gradivo,  ki je bilo 

zaradi pogoste izposoje  poškodovano in uničeno.  Odpisano je bilo tudi gradivo, ki so ga bralci 

izgubili.   

Temeljna zbirka knjižničnega gradiva po vrstah knjižničnega gradiva in  občinah 

  
serijske 
publikacije 

neknjižno 
gradivo monografije SKUPAJ 

Grosuplje  2330 10760 91967 105057 
Ivančna Gorica  625 6805 72764 80194 
Dobrepolje 290 1893 20773 22956 
   3245  19458  185.504 208207 
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Kazalnik  zbirke glede na strokovne standarde:  

 Prirast 250 enot /1000 prebivalcev : realizirano 200 enot/1000 prebivalcev (tudi z 
darovi) 

 Temeljna zbirka knjige: 4 knjige/ prebivalca : TZ 31.12.2016 = 4,6  knjige/prebivalca 

 Temeljna zbirka neknjižno gradivo: 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca: TZ 
31.12.2016 je  0,48 enote neknjižnega gradiva /prebivalca 

Ker je prirast novega gradiva v zadnjem obdobju nižji od strokovnih priporočil in zaradi 

premajhnega števila zaposlenih, v knjižnici odpišemo manj starega gradiva, kot ga je potrebno po 

strokovnih standardih. 

5.3 E-knjige 

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

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

Konec leta 2016 so člani Mestne knjižnice Grosuplje imeli dostop do 848 naslovov (licenc) e-knjig. 

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

2016 je knjižnica kupila licence za 253 novih naslovov,  bralci pa so si izposodili 1029  e-knjig.  

 5. 4 Domoznanska dejavnost 

Domoznansko gradivo je dragocen vir za spoznavanje našega okolja v preteklosti in sedanjosti in 

služi za različne namene. Po zakonu je knjižnica dolžna pridobivati, obdelati, hraniti in 

posredovati  domoznansko gradivo vseh vrst. Tako načrtno zbiramo knjižno in neknjižno gradivo, 

lokalna glasila, drobne tiske, razglednice. Zavedamo se, da marsikatero delo, ki bi sodilo v to 

zbirko, kljub predpisom ne pride v knjižnico, oz. nimamo informacije, da je izšlo.   V letu 2016 smo 

pridobili 131 novih enot različnega domoznanskega gradiva. Bralci so si izposodili 867 

domoznanskih gradiv v letu 2016. 

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

V juliju smo izdali  29. številko Zbornika, v katerem so 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. V decembru smo izdali  sedmo 

knjigo v Domoznanski zbirki z naslovom  Razglednice z zgodbami Občina Grosuplje. Knjigo je 

napisala Marija Samec, spremno besedo je pripravil urednik zbirke dr. Mihael Glavan,  oblikoval 

pa Robert Kuhar. 

 6  Medknjižnična izposoja 

Na osnovi potreb bralcev  smo z medknjižnično izposojo zagotovili  279 monografij  in 37 člankov,  

skupaj 316 enot iz  49 knjižnic. Medknjižnična izposoja se je v primerjavi s prejšnjim letom 

povečala za 108 enot. 

Iz naše zaloge pa smo v 26 knjižnic posodili 109 enot, v lanskem letu 91 enot.  

7 Investicijska in vzdrževalna dela prostorov in opreme 

Potrebna so stalna vzdrževalna dela, da so prostori in oprema  varni, urejeni in čisti. Le-taki so za 

sodobnega uporabnika primerni in vabljivi. Poleg tekočega vzdrževanja smo izvedli  tudi nekatere 
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večje sanacije ter izboljšave ter zamenjali iztrošeno  računalniško, komunikacijsko in tehnično 

opremo. Poleg lastnih sredstev so občine prispevale 18.443,03 € namenskih sredstev. 

Grosuplje 
Sanirali smo zamakanje strehe, zamenjali črpalko pri sistemu za prezračevanje in hlajenje, 
obnovili parket v 1. nadstropju ter na stopnišču, ki vodi v to nadstropje ter po sanaciji še prebelili 
stene. Dela so potekala v poletnem času, zahtevala pa začasno preselitev gradiva. V oktobru smo 
začeli s sanacijo sistema za odvod dima in toplote, ki je bila zaključena v januarju 2017. 

Zamenjali smo tudi dotrajano računalniško opremo, v decembru pa dokončno prešli na IR optiko, 

ki bo omogočala brezplačno internetno povezavo, za kar smo kandidirali že v prejšnjem letu. 

Ivančna Gorica 

V enoti Ivančna Gorica smo zamenjali lamelne zavese, nakupili nove mize za izvedbo delavnic, 

zamenjali dotrajano klima napravo, sanirali obrabljen pod pri izposojevalnem pultu ter zamenjali 

dotrajano računalniško opremo, kupili nova tiskalnika za izpise na izposoji ter LCD projektor. 

Dobrepolje 
Med poletjem smo sanirali parket, prebelili knjižnične  prostore ter na novo preoblekli 
oblazinjeno pohištvo. Zato je bilo potrebno izseliti vse gradivo in opremo, knjižnica pa je bila za 
uporabnike en teden zaprta. 
 
 7.1 Pregled IKT 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 

 

8 Zaposleni 

V Mestni knjižnici Grosuplje je za izvajanje javne službe na območju 40.139  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 do sredine leta na porodniškem dopustu, nadomeščal jo je delavec za 

določen čas. Ena sodelavka pa je imela pol leta bolniške odsotnosti, drugi del leta je delala 

polovični delavni čas.  

Glede na število prebivalcev območja, predpisane  zahteve glede vsebin  bi morali zaposliti še 5 

knjižničarjev, računalničarja in 4 manipulativno-tehnične 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 
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dogovorjeno s Sklepom o financiranju. Vsaka občina zase pa pokriva stroške za delavce, ki delajo 

v njenih enotah, za 10,02 zaposlenih  občina Grosuplje, 6,63 občina Ivančna Gorica ter 1,35 občina 

Dobrepolje.   

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 323 ur. Udeležili smo se naslednjih strokovnih predstavitev, posvetovanj, in 

bibliotekarskih srečanj:  mladinski knjižničarji so se udeleževali strokovnih sred v KOŽ , Uporaba 

programske opreme Cobiss3 v izposoji, Knjižnična statistika, Knjigotrški dan MK in CZ, 

Izobraževanje Dobre knjige.si, Uporaba orodij ( izpis, statistike), Meje mojega jezika so meje 

mojega srca, Konfereca Litvanskih knjižnic, Novosti pri obračunu potnih nalogov, Seminar novele 

Zakona o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Delavnica na CMK o iskanju 

zdravstvenih informacij za informacijsko delo knjižničarja, Izobraževanje za direktorje v okviru 

Združenja splošnih knjižnic, Posvetovanje Knjižnica srce mesta, Sejem knjig Bologna po Bologni, 

Knjižničar- knjižničarju, primeri dobrih praks, Predstavitev storitev omrežja Arnes, Upravljanje 

znanja v knjižnicah na posvetovanju ZBDS, seminar Otroci, knjiga in bralna značka danes, Dnevi 

poslovnih sekretark, Strokovna obdelava knjižničnega gradiva, Vaje iz katalogizacije in priprava 

na strokovni izpit v  NUK, Predstavitev doktorske naloge Vodenje s poslanstvom, Konferenca Skozi 

knjige k pogovoru o starosti, Predstavitev modela skupne nabave in obdelave gradiva, 

Izpolnjevanje statističnih vprašalnikov. Udeleženci izobraževanja so pridobljene informacije 

pisno ali ustno predstavili tudi sodelavcem in nova znanja implementirali v postopke dela. V 

sodelovanju z OOK  smo v knjižnici izvedli še izobraževanja za uporabo baz podatkov in spletnih 

portalov. Ker smo se v letu 2016 pripravljali na novo platformo za delo na izposoji Cobiss3 smo 

vsi strokovni delavci  imeli interna izobraževanja za delo na testni bazi Cobiss3/Izposoja.  

Zaposleni so v letu 2016 skupaj opravili  387 ur izobraževanj, oz. povprečno 21,5 ur na delavca. 

Stroški izobraževanj so v letu 2016 znašali 3.197,40 € ali 177,6 € na zaposlenega. 

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

Obvezna praksa dijakov in študentov: 

Ime in priimek Št. dni Št. ur Program 
Sara Omahen 20 160 Ekonomski tehnik  - 3. letnik 
Izza Kožar 
Koščak 

10 76 Ekonosmki tehnik – 2. letnik 

Nik Vinšek 10 76 Ekonomski tehnik – 2. letnik 
Ana Gašperič 15 120 Bibliotekarstvo in informatika – 3. Letnik 
Tamara Štamcar  10 80 Pedagogika in andragogika – 3. Letnik 
Klara Peterlin 10 76 Medijski tehnik – 3. letnik 
Katarina Hekič 10 76 Medijski tehnik – 3. letnik 
SKUPAJ:  85 dni 664 ur  

 

Preko Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje Šentprima je delovni preizkus  pet dni v knjižnici  

opravljala ena rehabilitantka za delovno mesto knjižničarke. 
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9 Podatki o obisku,  izposoji ter članih po knjižnicah v mreži Mestne knjižnice Grosuplje 

9.1 Obisk Grosuplje 

 2015 2015 2015 2016 2016 2016 
Obisk knjižnice 
 

Mladi 
do 15. 
leta 
 

Odrasli SKUPAJ Mladi 
do 15. 
leta 

Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na 
dom 
 

40.229 58.036 98.265 40.940 58.842 99.782 

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

18.848 37.103 55.951 24.904 37.931 62.835 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih 
 

 3.509   2.867     6.376    3717 2353   6. 070 

SKUPAJ 
 

62.586 98.006 160.592 69.561 99.126 168.687 

 

V letu 2016 je zaradi izposoje  v knjižnico prišlo 1517 članov več kot leta 2015. Še vedno tudi 

beležimo porast uporabe knjižnice kot prostora za študij, pridobivanja aktualnih informacij, 

ogleda razstav, koristnega preživljanja prostega časa, druženja, neformalnega izobraževanja. 

Manjše pa je število udeležencev dogodkov.  V primerjavi s prejšnjim letom je skupni obisk višji 

za 8.095 obiskovalcev ali 5%. 

9.2 Obisk Ivančna Gorica 

 2015 2015 2015 2016 2016 2016 
Obisk knjižnice 
 

Mladi 
do 15. 
leta 
 

Odrasli SKUPAJ Mladi 
do 15. 
leta 

Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na 
dom 
 

24.318 28.477 52.795 24.106 29.655 53.761 

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

2.895 2.589 5.484 2.940 2.600   5.540 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih 
 

1.949 2.833 4.782 2.411    976    3.387 

SKUPAJ 
 

29.162 33.899 63.061 29.457 33.231 62.688 

 

Zaradi izposoje knjižničnega gradiva je knjižnico v letu 2016 obiskalo 966 članov več kot prejšnje 

leto. Zaradi omejitve s prostorom pa se je znižalo število obiskovalcev čitalnice ter udeležencev 

dogodkov, kar je posledica prostorskih omejitev.  
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9.3 Obisk izposojevališč na Krki, v Stični, Šentvidu in Višnji Gori 

Obisk knjižnice 
izposoje gradiva, udeležbe na dogodku 

Skupaj 
2015 

Mladi 
do 15. 
leta  
2016 

Odrasli 
2016 

Skupaj 
2016 

Indeks 

 
Krka  

566 138 102 240 42 % 

Stična 
 

321 107 139 246 77 % 

Šentvid 
 

325 154 191 345 106 % 

Višnja Gora 
 

308 62 173 235 76 % 

 

Kot je razvidno iz preglednice, se je obisk na izposojevališčih zelo znižal. Razlog je, da na 

izposojevališčih zaradi finančnih omejitev ni novega gradiva in seveda njihova  omejena 

dostopnost. Potreben je strateški razmislek o uvedbi manjšega bibliobusa, ki bi pokril vse kraje v 

občini, prioriteta pa je pridobitev dovolj novega prostora v občinskem središču. Podatki o obisku 

in izposoji na izposojevališčih so nazorni in kažejo, da je knjižnična dejavnost učinkovita 

predvsem, če ima sodoben prostor in opremo, aktualno zbirko, odprtost pa prilagojeno potrebam 

prebivalcev sodobnega časa.  

 

9.4 Obisk Dobrepolje 

 2015 2015 2015 2016 2016 2016 
Obisk knjižnice 
 

Mladi 
do 15. 
leta 
 

Odrasli SKUPAJ Mladi 
do 15. 
leta 

Odrasli SKUPAJ 

Obisk zaradi izposoje gradiva na 
dom 
 

6.947 5.115 12.062 6988 5112 12.100 

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

4.211 2.121 6.332 4230 2115    6.345 

Obisk zaradi udeležbe na dogodkih 
 

1.211 361 1.572 1947 470   2.417 

SKUPAJ 
 

12.369 7.597 
 

19.966 13.165 7.697 20.862 

 

V letu 2016 je zaradi izposoje knjižnico obiskalo 38 članov več od preteklega leta, kljub temu, da 

je bila knjižnica zaradi vzdrževalnih del en teden zaprta. Povečalo se je tudi število udeležencev 

dogodkov ter uporabnikov knjižničnih prostorov in opreme.  
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 9. 5 Pregled o izposoji gradiva na dom, rezervacijah, naročilih po enotah 

 Mladi Odrasli Skupaj 
2015 

Mladi Odrasli Skupaj 
2016 

Grosuplje 
 

243.138 338.463 581.601 236.140 341.771 577.911 

Ivančna Gorica 
 

139.232 163.825 303.057 141.202 165.936 307.138 

Dobrepolje 
 

          
38.161 

  28.303   66.464 36.459 26.715   63.174 

Krka 
 

   2.661        711      3.372    1.513        419     1.932 

Stična 
 

       635        334        969       429        498         927 

Šentvid 
 

       603        537      1140     1.084         671      1.755 

Višnja Gora 
 

       352        576        928      447   844     1.291 

 

Število enot izposojenega gradiva se je v primerjavi z letom 2015  na ravni zavoda  zmanjšalo za 

1,2 %,  znotraj enot pa vidimo, da se je znižalo število v enotah Grosuplje in Dobrepolje, v Ivančni 

Gorici pa se je izposoja za 3081 enot povišala.  

 

10 Posredovanje informacij, naročanje, rezervacije gradiva 

Knjižničarji so pri delu na izposoji svetovali bralcem z vseh področij človekovega ustvarjanja, ki je 

zapisano v klasičnih ali elektronskih virih. Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva je bila 

poleg izposoje  vedno ključna vloga splošne knjižnice in tudi najpogostejša vsakodnevna  storitev, 

ki je namenjena uporabnikom kot pomoč pri formalnem in neformalnem izobraževanju, na 

različnih nivojih, od osnovnega izobraževanja do podiplomskega študija. Ciljne skupine so 

uporabniki od predšolskega obdobja do tretjega življenjskega obdobja. Najbolj intenzivne potrebe 

po tovrstnih storitvah so med študijskim letom, od septembra do junija, manj pogoste so v času 

poletnih dopustov.  Zabeležili smo 9690 informacij za različne poizvedbe uporabnikov, s čimer 

ohranjamo primerljivo število  s prejšnjim obdobjem. 

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

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

Gradivo, ki je izposojeno, si člani lahko sami rezervirajo na daljavo enako preko sistema Moja 

knjižnica s  člansko izkaznico in s svojim geslom. Ko je želeno gradivo za člana na voljo, ga 

obvestimo po SMS-u ali elektronski pošti. V preglednici je predstavljeno število teh aktivnosti za 

bralce. 
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Pregled storitev, ki jih člani lahko opravljajo samostojno 

 Grosuplje 
2015               2016 

Ivančna Gorica                        
2015             
2016 

Dobrepolje                            
2015                    
2016 

Naročanje gradiva po OPAC/Cobiss 2.934                      3.221 
 

911                       1.095    107                              100 

Rezerviranje gradivo preko OPAC-a   1.005                     1.712 
 
 

  508                         644       13                                 23 

Podaljšanje gradiva po OPAC-a 37.727                   42.997 
 

9.409                 10.910 1.273                           1.508 

Podaljšanje izposoje gradiva s pomočjo 
bibliofona 

   9.534                      8.081 3.548                    2.978    489                                475 

Izposoja gradiva s pomočjo knjigomata (inv. 
enote) 

75.927                    79.449 - - 

Vračilo gradiva s pomočjo knjigomata (inv. 
enote) 

97.887                  102.733 - - 

 
Podaljšanje gradiva na knjigomatu 

28.130                 30.273 - - 

 

11 Aktivni člani in vpis novih  

Aktivni člani v letu 2016  in delež glede na število prebivalcev 

 
 
 

Aktivni člani 2016  Delež aktivnih članov glede na 
število prebivalcev 

Grosuplje 6874 
 

34,3 % 

Ivančna Gorica 4054 25,1 % 

Dobrepolje 934 
 

24 % 

 

Delež članov je v primerjavi s slovenskim povprečjem v vseh enotah presežen, največ v osrednji 

knjižnici. Slovensko povprečje je leta 2015 znašalo 23,2 % prebivalstva. 

 

Preglednica vpisa novih članov  v primerjavi z letom 2015 

 Skupaj 2015 Mladi /2016 Odrasli/2016 Skupaj 2016 
Grosuplje 
 

658 311 375  686 

Ivanc na Gorica 
 

378 221 181  402 

Dobrepolje 
 

   34    41   25    66 

Skupaj 1.070 573 581 1.154 
 

Število članov, ki so se v letu 2016 na novo vpisali v knjižnico, je na skupni ravni zavoda za 7,8 % 

večje kot   prejšnje leto. V občini Grosuplje se je vpisalo 28 članov več, v Ivančni Gorici 24 ter v 

Dobrepolju 32 članov več kot v letu 2015. 
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12 Pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, informacijsko opismenjevanje 

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

lokalnem radiu, preko spletne strani in na našem profilu na omrežju Facebook ter s pošiljanjem 

obvestil po klasični in elektronski pošti. 

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

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

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

naslednja področja: 

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

 Izposoja elektronskih knjig v slovenskem in tujih jezikih 

 Uporaba e-baz podatkov 

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

 Uporaba WIFI omrežja, Librom, Edurom v osrednji knjižnici 
 

13 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 osem razstav,  toliko kot smo načrtovali. 

Pregled razstav v galeriji 

18.1.2016 Urša Lesar: (Ne)znanci 

16.3.2016 Velikonočna razstava  DPŽ Sončnice 

22.3.2016 Fantazija 3D: Likovna skupina Paleta 

12.7.2016 Keramika Marjete Baša:  Prepletanja  

13.9.2016 Boris Prokofjev:  V spomin Stojanu Batiču 
7.10.2016 Oblak, voda, zvok, kristal - JSKD 

7.11.2016 ŠKLJOC! 

12.12.2016 Cecilija Grbec: Pogledi 
 

14 Časopisna kavarna, TIC, poročna soba  

V osrednji knjižnici, ki deluje v dveh med seboj povezanih zgradbah, imamo v pritličju stare hiše s 

slavonskim hrastom opremljeno sobo z zidano pečjo in  opremo iz začetka 20. stoletja. Soba se 

imenuje Koščakova soba, po lastniku hiše. V njej organizira knjižnica literarne dogodke in srečanja 

za  manjše ciljne skupine (poezija, predstavitev mlajših še neuveljavljenih avtorjev). Koščakova 

soba pa služi tudi kot občinska poročna soba. Poroke so po obnovi knjižnice bolj pogoste. Knjižnica 

skrbi za redno tekoče vzdrževanje, ogrevanje in čiščenje tega prostora. 

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

turistične informacije z našega območja. Turistična patrulja v decembru je v okviru časopisa 24-

ur  storitev ugodno ocenila. 

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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15 Bibliopedagoški dogodki in dejavnosti v knjižnici  

Dogodki in dejavnosti v knjižnici so namenjeni promociji branja, širjenju kulturnih in 

izobraževalnih vsebin, vseživljenjskemu učenju,  informacijski pismenosti, informiranju, 

spodbujanju umetniškega in kulturnega razvoja. 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 se povezali s številnimi ustvarjalci, društvi, 

ustanovami in posamezniki. Število dogodkov je primerljivo s preteklim letom. Med prebivalci, še 

posebej med starši otrok, so te dejavnost zelo lepo sprejete, saj knjižnica  kontinuirano zagotavlja 

različen nabor kulturno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane s knjigo, razvijajo ustvarjalnost, 

spodbujajo socializacijo in koristno izrabo prostega časa. V vseh enotah smo tudi organizirali 

dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami (težave pri  branju, varovanci Želve, ostareli v domu, 

društvo Sožitje, distrofiki, Romi).  

Dogodki, ki jih izvajamo, so prilagojeni tudi  šolskemu koledarju, saj zaradi povpraševanja staršev 

v času jesenskih, zimskih in poletnih počitnicah organiziramo delavnice, ki so dobro sprejete in 

polno zasedene.  Nekaj dogodkov je stalnih, drugi so posvečeni različnim spominskim dnem in 

praznikom.  Po vseh enotah in oddelkih, kjer je možno, potekajo  razstave del  otrok in odraslih iz 

različnih področij likovnega ustvarjanja in  ročnih spretnosti, saj se na ta način domača 

ustvarjalnost predstavi širši javnosti. 

 

15.1 Vrsta dejavnosti in število dogodkov za odrasle - Grosuplje 

Dejavnosti za odrasle Št. dogodkov 
Literarni večeri 10 
Literarno-glasbeni večeri 6 
Bralni klub 8 
Potopisna predavanja 3 
Domoznanski večer: spoznavajmo znance 4 
Strokovna predavanja 7 
Bralec bralcu- izkušnje dobre prakse 4 
Ustvarjalne delavnice 2 
Dogodek ob odprtju razstav v dvorani in oddelku 4 
Odprtje razstav v galeriji 9 
Okrogla miza  1 
SKUPAJ DOGODKOV 57 

 

Dejavnosti za otroke Št. dogodkov 
Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šolo in vrtec 20 
Rastem s knjigo  11 
Zaključek bralnega palčka   2 
Sprejem bralcev  3 
Spoznavajmo Grosuplje skozi zgodbe  1 
Skupina s posebnimi potrebami  1 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu  3 
Razstave za otroke in razstave otrok (likovni in ročne 
spretnosti) 

11 

Ure pravljic in igralne ure s knjigo 50 
Počitniške delavnice 17 
Bibe-srečanja za mamice z dojenčki in nosečnice 24 



 17 

Ustvarjamo z babicami 1 
Babice pripovedujejo 1 
Beremo s tačkami 8 
Učenje hrvaškega jezika 34 
Z igro do branja 5 
Razgibajmo možgane s šahom - medgeneracijske 
šahovske delavnice 

50 

S knjižnico v svet: srečanja otrok, ki ne obiskujejo vrtca 14 
SKUPAJ  248 

 

 

15.2 Vrsta dejavnosti in število dogodkov Ivančna Gorica 

Dejavnosti za odrasle Št. dogodkov 
Literarni večeri 4 
Bralni klub 12 
Potopisna predavanja 3 
Domoznanski večer 1 
Strokovna predavanja 5 
Ustvarjalne delavnice ob knjigah 6 
Dejavnosti s skupinami s posebnimi potrebami 1 
Razstave  9 
Medgeneracijsko sodelovanje 1 
SKUPAJ 42 

 

Dejavnosti za otroke Št. dogodkov 
Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šolo in vrtec 27 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu  4 
Rastem s knjigo za sedmošolce in srednješolce 9 
Skupina s posebnimi potrebami 1 
Razstave za otroke in razstave otrok (likovni in ročne 
spretnosti) 

2 

Ure pravljic, igralne ure s knjigo, angleške igralne ure 16 
Počitniške delavnice 11 
Beremo s tačkami 9 
Posebni projekti in delavnice za otroke 20 
SKUPAJ 90 

 

 

15.3 Vrsta dejavnosti in število dogodkov Dobrepolje 

Dejavnosti za odrasle Št. dogodkov 
Bralni klub 9 
Strokovna predavanja in literarni večeri 7 
Razstave  13 
Medgeneracijsko sodelovanje Branje v Zavodu sv. 
Terezije 

3 

SKUPAJ 32 
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Dejavnosti za otroke Št. dogodkov 
Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šolo in vrtec 28 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu 3 
Bralni projekti (Rastem s knjigo, Bralni palček..) 14 
Ure pravljic, igralne ure s knjigo, angleške igralne ure 38 
Razstave za otroke 3 
Posebni projekti in delavnice za otroke 26 
Tačke pomagačke 13 
Počitniške delavnice 9 
SKUPAJ 134 

 

Doseženi učinki 

 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. 

 

16 Ocena uspeha ter gospodarnosti in učinkovitosti pri doseganju zastavljenih 

ciljev 

Iz predstavljenih podatkov in kazalnikov ter primerljivih podatkov z drugimi knjižnicami 

ocenjujem, da je bila naša knjižnica tudi v letu 2016 pri doseganju ciljev uspešna, poslovala pa 

gospodarno in učinkovito. Dosegli smo večino s programom dela in finančnim načrtom 

zastavljenih ciljev, saj smo načrtovali realne cilje glede na finančne vire in  pogoje dela.  

Program dela in finančni načrt za leto 2016 je svet sprejel 25. 4.2016, na 15. seji, potem, ko smo 

pridobili vse pogodbe občin in MK o financiranju dejavnosti. Sprejeti  finančni načrt in program 

dela smo v skladu z osmo alinejo 60. člena ZIPRS1617 poslali v soglasje občinskim upravam občin 

ustanoviteljic.   

Prihodki knjižnice sestavljajo prihodki proračunov občin ustanoviteljic za opravljanje dejavnosti 

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

javne službe ter prihodki od tržne dejavnosti, kamor sodijo  prihodki od časopisne kavarne.  
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Občine so za  dejavnost namenile 763.654,88 € od tega  88.600 € za nakup gradiva ter 18.443,03 
za investicije in investicijsko  vzdrževanje prostorov in opreme, kar predstavlja 19 € na 
prebivalca. Prihodkov za nakup gradiva je bilo 11,8 % manj kot prejšnje leto, ministrstvo je 
prispevalo 28.840 €, knjižnica pa 16.172 € .  

Lastni prihodki predstavljajo pomemben delež prihodkov in služijo za pokrivanje stroškov 
delovanja javne knjižnične službe, za tekoče vzdrževanje prostorov, opreme ter za nakup  
opreme in za razvoj, kot določa 23. člen ustanovitvenega akta. Knjižnica je pridobila 77.057,83 € 
prihodkov od zamudnin in članarin in predstavlja 10 % vseh prihodkov. Prihodki so 2 % nižji od 
prejšnjega leta, ker  bralci pravočasno vračajo ali podaljšajo gradivo, mladi do 18. leta, ki 
predstavljajo skoraj 50 % delež članstva,  pa so članarin oproščeni po zakonu.  

Na poslovanje knjižnice vpliva različna zakonodaja, ki opredeljuje delovanje javnega sektorja. V 

skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov smo 2.1. 2016 uvedli davčne blagajne, ki so 

zahtevale prilagoditev poslovanja dejavnosti novim zahtevam.  

Povečalo se je število novo vpisanih članov ter  skupno število občanov, ki uporabljajo knjižnične 

prostore, opremo in storitve. Obisk zaradi izposoje in število izposojenega gradiva sta se 

nekoliko znižala, kar je prav gotovo posledica upadanje sredstev za nakup novega gradiva. Ob 

tem trendu, večja povečanja članstva, obiska in izposoje niso več realna.  

Na področju dela z uporabniki smo redno izvajali svetovalno in informacijsko delo.  O dejavnostih 

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

knjižničnem FB. Promovirali smo lokalno kulturo in zgodovino s prirejanjem razstav in 
predstavitvami lokalnih avtorjev. Obiskovalcem smo zagotavljali  informacije o lokalni skupnosti. 

Pri izvajanju programov bibliopedagoških dejavnosti smo se povezovali z javnim zavodi, društvi 

in posameznimi ustvarjalci ter izvedli številne dogodke za odrasle in otroke.  

Na nacionalnem nivoju smo povezani v Združenje splošnih knjižnic, ZBDS in njene sekcije, 

sodelujemo z OOK Ljubljana, pri projektu KAMRA, pri vnosu na portal Dobreknjige.si. pa smo 

najuspešnejši v Osrednji Sloveniji.   

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

pripadnost skupnosti, v kateri občani živijo. 

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

prosti pristop  po enotah. 

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

Kot ugotavljamo že vrsto let,  imamo v knjižnici dvoje večjih izzivov: podzaposlenost strokovnih 

delavcev glede na velikost območja, predpisane naloge in obseg dela ter prostorsko utesnjenost 

za dejavnost v Ivančni Gorici.  

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

300 m² na 10.000 prebivalcev, zato smo hvaležni za planirano investicijo v dodaten prostor v letu 

2017, še posebej pa se veselimo predvidene investicije v novi, večnamenski zgradbi v naslednjem 

kratkoročnem obdobju. 

Pričakujemo tudi, da bodo ustanoviteljice prisluhnile kadrovskim potrebam knjižnične dejavnosti, 

saj s vsakodnevnim delovanjem vplivamo na kvaliteto življenja v skupnosti. 
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17 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

V letu 2016 smo bili zavezani za izvedbo notranje revizije. Najvišja postavka porabe sredstev 

predstavljajo stroški dela, zato smo z zunanjo revizorko preverili pravilnost obračuna plač in 

izvedbe napredovanj zaposlenih v plačne razrede in nazive in upoštevali njena priporočila. 

 Porabo finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, ki je naslednja najvišja postavka, 

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,  ki je pokazala, da v vseh 

segmentih nadzor  dosegamo polje » na pretežnem delu poslovanja«.  

 

6 Ocena učinkov poslovanja knjižnice na druga področja  

Namen knjižnične dejavnosti kot javne službe je zadovoljevanje potreb občanov po izobraževanju, 
informiranju, kulturi in razvedrilu.  
Knjižnica je fizični prostor srečevanja vseh generacij, različnih individualnih ali skupnih 
dejavnosti in agens socialne vključenosti prebivalcev. Že v preteklosti smo zapisali, da so učinki 
poslovanja knjižnice naravnani tako h koristi za posameznika kot za celotno družbo, 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 žal še ni bistvenega pomena. Skupnost 
občanov pa  knjižnico dojema kot varen, tih in udoben prostor, ne samo za izposojo, branje in 
študij, ampak tudi kot prostor za srečevanje, predstavitev svoje ustvarjalnosti, pridobivanja novih 
znanj in spretnosti, dostop do kulturnih in izobraževalnih dogodkov. 

Knjižnica tudi omogoča dostop do gradiva in storitev za pripadnike etničnih skupin, ki živijo v 
okolju  in  izboljšuje njihovo integracijo.  

Z izvajanjem domoznanske dejavnosti povečujemo vedenje o lokalnem okolju in vplivamo na 
povezanost s kulturo in tradicijo domačega okolja.  

Virtualna knjižnica postopoma postaja  integralni del knjižničnih storitev, ki omogoča izposojo 
elektronskih knjig, naročanje, rezervacije, podaljšave nepretrgoma 24 ur vse leto.  

 

Zaključek   

Knjižnica je  program dela izpeljala v največji možni meri v korist okolju, ki mu služi. Številke in 

kazalniki nas uvrščajo med najbolj obiskane knjižnice v državi, na kar smo  ponosni, še posebno, 

ker smo po številu zaposlenih pod  slovenskim povprečjem, kazalci obiska, izposoje, število 

dejavnosti in članstva pa so povsod nad povprečjem. Zavedam se, da brez osebne zavzetosti 

zaposlenih to ne bi bilo izvedljivo. Hvala vam. Zahvala velja tudi  strokovnim službam in občinskim 

upravam ter članom občinskih svetov za sodelovanje in pomoč.  

 

 

Grosuplje, februar 2017                                                                                                       Roža Kek, bibliotekarska specialistka 

                                                                                                                                                                    direktorica 
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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 2016  

 
 
 
 

U V O D 
 

 
 
S tem poročilom dajemo osnovne informacije o poslovanju Mestne knjižnice 
Grosuplje v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2016.   
 
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, št. 30/02 in št. 114/06), BRUTO BILANCE 
na dan 31.12.2016,  SEZNAMA ODPRTIH POSTAVK na dan 31.12.2016, REGISTRA 
OSNOVNIH SREDSTEV  na dan  31.12.2016, OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA 
PRAVNIH OSEB za obdobje od 01.01. do 31.12.2016 ter naslednjih predpisanih 
obrazcev: 
 

- BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2016 (obrazec 1), 
- STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31. decembra 2016 (obr. 1A), 
- STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL na dan 31. 

decembra 2016 (obrazec 1B), 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV od 

01.01.2016 do 31. decembra 2016 (obrazec 3), 
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA od 01.01 do 31.12.2016 (obrazec 3A), 
- IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1.01. do 31.12.2016 (obrazec 3A-1), 
- IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 01.01 do 

31.12.2016 (obrazec 3A-2), 

- PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
od 01.01. do 31.12.2016 (obrazec 3B) 
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1. BILANCA STANJA 
na dan 31. decembra 2016 

/povzetek/ 
v evrih (brez centov) 

Skupina 
kontov 

BESEDILO Oznaka  
za AOP 

31.12. 
2016 

31.12. 
2015 

Indeks 
2016/2015 

A. DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

001 2.132.493 2.264.670 94,1 

02 Nepremičnine 004 2.780.260 2.780.260 100,0 
03 Popravek vrednosti nepremičnin 005 679.574 596.167 114,0 
04 Oprema in druga opredmetena OS 006 3.565.113 3.493.321 102,1 
05 Popravek vrednosti opreme in drugih  

opredmetenih OS 
007 3.533.306 3.412.744 103,5 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR 012 184.522 193.932 95,1 
10 Denarna sred. v blagajni 013 1.324 906 146,1 
11 Dobroimetje pri bankah 014 112.511 127.412    88,3 
12  Kratkoročne terjatve do kupcev 015 852 830 102,7 
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov 

EKN (zahtevki občin za december 
2016) 

017 66.590 63.414 105,2 

17 Druge kratkoročne terjatve 020 3.245 0 0 
C, ZALOGE 023 631 889 71,0 
  

AKTIVA SKUPAJ 
 

032 
 

2.317.646 
 

2.459.491 
 

94,2 
D. KRATKOR. OBVEZNOSTI IN PČR 034 180.322 180.786 99,7 
21 Kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih 
036 36.875 33.618 109,7 

22 Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 

037 43.244 49.426 87,5 

23  Druge kr. obveznosti iz poslovanja 038 5.852 5.272 111,0 
24 Kratkoročne Obveznosti do 

uporabnikov EKN 
039 1.246 774 161,0 

29 Pasivne časovne razmejitve 043 93.105 91.696 101,5 
E. LASTNI VIRI IN DOLG OBVEZNOSTI 044 2.137.324 2.278.705 93,8 

980 Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 

056 2.137.324 2.268.506 94,2 

985 Presežek prihodkov nad dohodki  058 0 10.199  
 PASIVA SKUPAJ 060 2.317.646 2.459.491 94,2 

 
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 
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2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 
IN  OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

na dan 31. decembra 2016 
/povzetek/  

 
 

v evrih (brez centov) 
 
NAZIV 

 
AOP 

znesek 
Nabavna  
vrednost 

01.01. 

znesek 
Popravek 
vrednosti 

01.01 

znesek 
povečanj

e 
nabavne  

vrednosti 

znesek 
zmanjš 

nabavne 
vrednosti 

znesek 
zmanjš. 

popravka  
vrednosti 

Znesek 
amorti- 
zacije 

znesek 
Neodpis. 
vrednost 

31.12. 

I. OPREDMETENA OS.S.  V 
UPRAVLJANJU 

700 6.273.58
1 

4.008.91
1 

274.326 179.551 22.724 204.22
8 

2.132.49
3 

I/E ZGRADBE 705 2.780.260 596.167 0 0 0 83.408 2.100.685 
I/F OPREMA 706 707.932 627.355 7.103 0 22.724 33.148 31.808 
I/G DRUGA  OS.S. (KNJIGE) 707 2.785.389 2.785.389 267.223 179.551 0 87.672 0 
II. OPREDMETENA OS.S. V LASTI 708 0 0 0    0      0     0       0 
III. OPREDMETENA OS.S. V FINANČNEM 
NAJEMU 

 
716 

 
      0 

 
0 

 
 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 0 

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

 
 
 
 

3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH  
NALOŽB IN POSOJIL 

na dan 31. decembra 2016 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 
 
NAZIV 

 
AOP 

znesek 
Naložbe  

in posojila 
01.01. 

znesek 
popravko

v  
naložb  
01.01 

znesek 
povečanja 
naložb in 

danih pos. 

znesek 
zmanjš. 

naložb in  
posojil 

znesek 
zmanjš. 

popravka  
nal.in p. 

Knjigov
od.vred

nost 
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 2016 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP znesek 
leto 2016 

znesek  
leto 2015 

Indeks 
2016/2015 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 748.800 688.470 108,6 
PRIH. OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV 861 748.800 688.470 108,6 
B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 40  
C) IZREDNI PRIHODKI 866 10.019 12.646 79,2 

D) CELOTNI PRIHODKI 
 

870 758.819 701.156 108,2 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 871 258.871 244.284 106,0 
STROŠKI MATERIALA 873 67.896 73.885 91,9 
STROŠKI STORITEV 874 190.975 170.399 112,1 
F) STROŠKI DELA 875 498.718 455.208 109,6 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 387.894 355.164 109,2 
PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST DELODAJ. 877 62.451 58.463 106,8 
DRUGI STROŠKI DELA 878 48.373 41.581 116,3 
G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0 
J) DRUGI STROŠKI 881 658 547 120,3 
K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 - 
L) DRUGI  ODHODKI 883 572 536 106,7 

N) CELOTNI ODHODKI 
 

887 758.819 700.575 108,3 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
 

888 0 581  

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 2016 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP znesek 
leto 2016 

znesek  
leto 2015 

Indeks 
2016/2015 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 884.077 887.631 99,6 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 876.321 878.116 99,8 
PRIHODKI OD PRODAJE GLAGA IN STORITEV 431 7.756 9.515 81,5 
II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 
437 898.542 904.010 99,4 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 890.786 894.495 100,5 
ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 481 7.756 9.515  
III. PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD 

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

IV. PRESEŽEK ODHODKOV  NAD 
PRIHODKI (437 MANJ 401) 

486 14.465 16.379 88,3 

 
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 2016 
/povzetek/ 

 
v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Znesek 
Leto 2016 

znesek  
 leto 2015 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 500 0 0 

V.  DANA POSOJILA 510 0 0 

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 520 0 0 

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 521 0 0 

 
28. ČLEN ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, PRILOGA 3A-1 pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih 
izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
  

Pojasnila in razčlenitve: 
Javni zavod nima finančnih terjatev. 
Javni zavod nima finančnih naložb. 
 

 
7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31. decembra 2016 
/povzetek/ 

v evrih (brez centov) 

NAZIV AOP Znesek 
Leto 2016 

znesek  
leto 2016 

VII.  ZADOLŽEVANJE 550 0 0 
VIII. ODPLAČILA  DOLGA 560     0     0 
X/1   POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 572 0 0 
X/2   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 573 14.465 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 2016 

/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           670 748.901  
9.918 

K.  CELOTNI ODHODKI 687 748.901 9.918 

L.   PRESEŽEK PRIHODKOV  688 0 0 

M.   PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 
 
28. ČEN 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 31.12.2016 ugotavljamo 
naslednje: 
 

v evrih (brez centov)   

Besedilo 2016 2015 Indeks 
2016/2015 

BRUTO PLAČE (masa)   387.894 355.164 109,22 
Število zaposlenih delavcev (na podlagi 
opravljenih ur) 

18,65 18,45 101,08 

Šrevilo mesecev poslovanja 12 12 100,0 

Povprečna mesečna plača – bruto v evrih 1.733 1.604 108,05 
 

 Masa sredstev za plače se je zvišala za 9,22% zaradi sprostitve napredovanj v PR 
in v nazive, število zaposlenih delavcev na podlagi opravljenih ur pa se je zvišalo 
za 1,08% zaradi nadomeščanja bolniških odsotnosti. Povprečna mesečna bruto 
plača se je zato zvišala za 8,05%. Osnovne plače so bile nazadnje znižane  1. junija 
2012 (za 8,00%). S 1/9-2016 je prišlo do prvega zvišanja od sprejetja ZUJF-a. 
Moratorij na 2 % redno delovno uspešnost še vedno traja. 

 
 

9.2 ODPRTE POSTAVKE  - SALDAKONTI                                                                                                                   
 
 

Na podlagi IZPISKA ODPRTIH POSTAVK na dan 31. decembra 2016 ugotavljamo, 
da znašajo: 
 

v evrih (brez centov)   

Besedilo 2016 2015 Indeks 
2016/2015 

TERJATVE DO KUPCEV    1.606 830 193,49 
OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 44.554 49.426 90,14 
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 2016 nismo zavezani za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. 
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9.3 PODBILANCA ZA KNJIGE   
 

v evrih (brez centov) 

Zap. 
štev 

BESEDILO 2016 2015 Indeks 
2016/2015 

 Namenska sredstva za knjige, od tega:    
1 Ministrstvo za kulturo 28.840 32.690 88,2 
2 Občina Grosuplje 40.600 45.600 89,0 
3 Občina Ivančna Gorica 35.000 40.000 87,5 
4 Občina Dobrepolje 13.000 13.000 100,0 
5 Lastna sredstva  16.172 20.122 80,4 
 SKUPAJ PRIHODKI ZA NABAVO 

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 

133.612 
 

151.412 
 

88,2 
 

v evrih (brez centov) 
Zap. 
štev 

BESEDILO 2016 2015 Indeks 
2016/2015 

 Namenska poraba za knjige, od tega:    
1 Nabava knjig 133.612 151.412 88,2 
 SKUPAJ ODHODKI ZA NABAVO 

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 

133.612 
 

151.412 
 

88,2 
 
 
 
9.4 PODATKI O PRIDOBITNI DEJAVNOSTI: 
 

v evrih (brez centov) 

Zap. 
štev 

BESEDILO 2016 2015 Indeks 
2016/2015 

1 Časopisna kavarna 9.918 10.089 98,3 
  

SKUPAJ  
 

9.918 
 

10.089 
 

98,3 

 
 S Pravilnikom o računovodstvu - Julij 2013 je pridobitna dejavnost samo 

dejavnost časopisne kavarne 
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S K L E P  

 
 

 
Zavod je poslovanje v letu 2016 zaključil uspešno, vendar brez presežka prihodkov 
nad odhodki. 
 
Prihodki in odhodki pridobitne dejavnosti so prikazani kot prodaja blaga in storitev 
na trgu (in ne kot izvajanje javne službe). Po pravilniku o računovodstvu -Julij 2013 
je med pridobitno dejavnost uvrščena samo dejavnost časopisne kavarne. V letu 
2016 so prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev znašali 9.918 evrov. 
 
Terjatve do kupcev znašajo 1.606 evrov, obveznosti do dobaviteljev znašajo 44.554 
evrov in na dan 31.12.2016 še niso zapadle.  
 
Zavod od 1.12.2011 dalje ni več  zavezanec za davek na dodano vrednost. 
 
Zavod je solventen. Svoje obveznosti poravnava tekoče.  
 
Plače izplačuje do 5. v mesecu za pretekli mesec. 
 
 

 
 
 
Grosuplje, 27.02.2017 
 
 
 
 
 

                                                                                             ŠMID & VEHOVAR, d. o. o. 

 
 
 
 
 

 
Soglasje sveta: 13.3.2017 
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Priloga 1: Dejavnosti za odrasle in otroke v Grosupljem 

Grosuplje dejavnosti za odrasle 

 Literarni večeri (predstavljamo, beremo, razčlenjujemo literarna dela)    

4.2.2016 Predstavitev 6. knjige Domoznanske zbirke: Louis Adamič: Novi svet - ljudje in vizije  

9.2.2016 K Prešernu stopim - večer s Tonetom Kuntnerjem - KD sv. Mihael in MKG  

21.3.2016 Z besedo v pomlad - pesnica Vanda Šega  

22.4.2016 
Noč knjige: Pogovorni večer z dr. Matejem Metercem in otvoritev tematske razstave ter 
razglasitev zmag. 

 

12.5.2016 
Predstavitev knjige Marka Jenšterleta INTERVJUJI Latinska Amerika skozi pogovore  
Od Allena Ginsberga do Maria Vargasa Llose 

 

20.6.2016 Predstavitev knjige Mitja Lončar: Ups, kaj pa zdaj  

6.10.2016 Predstavitev Veteranskega zbornika ob 25-letnici osamosvojitve  

25.10.2016 Monodrama Pridige Janeza Svetokriškega - Sergej Ferrari  

15.11.2016 
Prižgimo luč, ljudje! - recital izbranih pesmi Frana Milčinskega -  Ježka KD sv. Mihael in 
MKG 

 

9.12.2016 
Predstavitev 7. knjige Domoznanske zbirke: Marija Samec: Razglednice z zgodbami: Občina 
Grosuplje 

 

 

 Literarno - glasbeni večeri   

23.2.2016 Barve glasbe in besede - Harmonija večera 

14.3.2016 Barve glasbe in besede - Sedem poslednjih besed 

7.6.2016 Barve glasbe in besede - Združena v glasbi in ljubezni 

12.7.2016 Barve glasbe in besede - Kavarniški večer: Z glasbo in besedo v poletje 

18.10.2016 Barve glasbe in besede - Svoboden kot ptica 

29.11.2016 Barve glasbe in besede - Barve časa 

 

 Potopisna predavanja 

17.5.2016 Predstavitev zgodovine, naravoslovnih in kulturnih znamenitosti Irske (Martina Tekavec) 

29.9.2016 Bunyonyi 2015 - predstavitev medicinsko - humanitarne odprave v Ugandi 

3.11.2016 Daljni vzhod - Aleš Juvanc 

 

 Domoznanski večeri (predstavitev oseb iz lokalnega okolja)  

14.1.2016 Spoznavamo znance: Toni Zakrajšek  

26.1.2016 Spoznavamo znance: Janez Šket  

19.5.2016 Spoznavamo znance: dr. Peter Verlič  

17.11.2016 Spoznavamo znance: dr. Peter Čeferin 

 

 Bralni klub  

25.1.2016 S. Porle: Črni angel, varuh moj; A. Senčar: Ankina Afrika (ženska v Afriki) 

29.2.2016 M. Sreš: Tam, kjer kesude cveto; Pod krošnjo stare jablane (ženske v Indiji) 

30.3.2016 B. Pulko: Pocestnica; V. Milek: Če; M. Krese: Vsi moji božiči (sodobna ženska) 

20.4.2016 A. Pšeničny: Na visokih petah; D. Muck: Panika; M. Šturm: Devet kož (slovenske pisateljice o 
življenju ženske)  25.5.2016 Pogovor s pisateljem Ernestom Jazbinškon 

5.10.2016 M. Košir, D. Jovanovič: Moški : ženska 

30.11.2016 Zaključek Bralnega kluba 2016: Maša Mlinarič: Mostovi vseh realnosti 

22.12.2016 J. Jalen in I. Cankar 
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 Strokovna predavanja (predavanja iz različnih strokovnih področij)  

15.1.2016  Razvoj in vplivi utrdbene arhitekture: Utrdbe kot vzori za stavbe - dr. Peter Fister 

19.2.2016  Razvoj in vplivi utrdbene arhitekture: Nastanek kmečkih utrdb - taborov  - dr. Peter Fister 

3.3.2016 Trajnostno načrtovanje vrtnih gredic po načelih permakulture - Henigman Alenka 

7.4.2016 Hipnoza v vsakdanjem življenju (Marija Hrovat) 

15.4.2016 
Razvoj in vplivi utrdbene arhitekture: Utrdbena arhitektura slovenskih kmečkih utrdb - 
taborov - dr. Peter Fister 

26.9.2016 Socialni teden -  predavanje Branka Cestnika: Prihodnost krščanstva pri nas in v svetu 

10.11.2016 Ayurveda - dr. Monica Rajesh Mohan (BAMS), ayurvedska zdravnica 

1.12.2016 25 let grosupeljskih Topolov (skavtov)  -  okrogla miza 

 

 Bralec bralcu (izkušnje dobre prakse) 

7.1.2016 Bownova terapija  - Sabina Laknar in Patricija Vičič 

19.1.2016 Disleksija - Marija Hrovat 

27.9.2016 Eterična olja za vsak dan - Jasmina Kozel Harley 

27.10.2016 Eterična olja za vsak dan - Jasmina Kozel Harley 

 

 Ustvarjalne delavnice ob knjigah  

19.5.2016 Kaligrafiija 

10.12.2016 Kaligrafija 
 

 Razstave v galeriji   

18.1.2016 Urša Lesar: (Ne)znanci 

16.3.2016 Velikonočna razstava  DPŽ Sončnice 

22.3.2016 Fantazija 3D: Likovna skupina Paleta 

12.7.2016 Keramika Marjete Baša:  Prepletanja  

13.9.2016 Boris Prokofjev:  V spomin Stojanu Batiču 

7.10.2016 Oblak, voda, zvok, kristal - JSKD 

7.11.2016 ŠKLJOC! 

12.12.2016 Cecilija Grbec: Pogledi 
 

 Razstave v dvorani 

22.1.2016 Silva Predalič - Skrivnostna Islandija 

14.4.2016 Iz malega raste veliko - pol stoletja slovenskih vrtcev 

31.5.2016 Fotografska in likovna razstava UTŽ 

21.9.2016 Kulturno društvo likovnikov Ferdo Vesel  Šentvid 

7.10.2016 Oblak, voda, zvok, kristal - JSKD 
 

 Razstave v prostorih knjižnice  

februar Nigredo - Lana Bregar 

marec Ljudstva sveta/Portreti/Sanje - Martina Hegediš 

marec Razstava čipk - Ažur 

marec Štirje letni časi - Ustvarjalne babice 

april Iz malega raste veliko - pol stoletja slovenskih vrtcev 
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april Fotografije  - Romsko naselje 

maj Lutke - VVZ KEKEC 

junij Gradovi, princese in princi - OŠ Brinje 

december Razstava: 25 let grosupeljskih Topolov   
 

Grosuplje/ dejavnosti za otroke 

 Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šole in vrtce  

13.1.2016 VVZ Šmarje-Sap 

27.1.2016 VVZ Višnja Gora 

5.2.2016 VVZ Sonček Grosuplje 

24.2.2016 OŠ Louisa Adamiča 

9.3.2016 VVZ Kekec (Holozan) 

9.3.2016 VVZ Stična  

14.3.2016 OŠ Louisa Adamiča (1.r. pod.b.) 

18.5.2016 Romski otroci  

22.6.2016 Romski otroci  

28.9.2016 VVZ Kekec, Tinkara (Brčan) 

4.10.2016 OŠ Louisa Adamiča (1. razred) 

4.10.2016 OŠ Louisa Adamiča (1. razred) 

4.10.2016 OŠ Louisa Adamiča (1. razred) 

5.10.2016 OŠ Louisa Adamiča (2. razred) 

5.10.2016 OŠ Louisa Adamiča (2. razred) 

5.10.2016 OŠ Louisa Adamiča (2. razred) 

6.10.2016 PŠ Kopanj (1.do 5. razred) 

16.11.2016 VVZ Kekec, Čebelice 

9.12.2016 OŠ Louisa Adamiča  

16.12.2016 OŠ Dobrepolje - 7. razred 
 

 Posebni bralni projekti v sodelovanju s šolo ali vrtcem  

15.3.2016 Rastem s knjigo OŠ Brinje 

15.3.2016 Rastem s knjigo OŠ Brinje 

22.3.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

23.3.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

25.3.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

25.3.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

8.4.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

8.4.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

11.5.2016 Zaključek bralnega p. VVZ Kekec  

12.5.2016 Zaključek bralnega p. VVZ Kekec  

9.6.2016 Sprejem bralcev OŠ Brinje 

9.6.2016 Sprejem bralcev OŠ Louisa Adamiča 

9.6.2016 Sprejem bralcev OŠ Louisa Adamiča 

22.11.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča, Šmarje 

21.12.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 

21.12.2016 Rastem s knjigo OŠ Louisa Adamiča 
 



 32 

 Skupine s posebnimi potrebami (otroci do 15 let)    

11.2.2016 Spoznavamo Grosuplje kraj skozi zgodbe in razglednice – OŠ Brinje 

7.6.2016 Knjižna in knjižnična vzgoja – OŠ Brinje 
 

 Razstave za otroke (vrtcev, šol…)  

januar Razstava prazničnih slikanic knjižnica 

februar France Prešeren in poezija knjižnica 

februar Pustne maske 4. razred OŠ Brinje 

april Ptice OŠ Brinje 

april Roland Dahl knjižnica 

april Iz malega raste veliko Vrtec Kekec 

junij Princese, vitezi in gradovi 4. razred PŠ Žalna 

september Lutke avtorice Katarine Drobnič knjižnica 

november Razstava likovnih del 6. in 8. razred OŠ Brinje 

december Razstava prazničnih slikanic knjižnica 

december Babice ustvarjajo drugače Društvo upokojencev 
 

 Knjižna vzgoja izven knjižnice za šole in vrtce  

13.4.2016 Knjižna vzgoja Kopanj - VVZ Kekec  

22.4.2016 Knjižna vzgoja Št. Jurij - VVZ Kekec 

23.11.2016 Knjižna vzgoja Kopanj - Vrtec Kopanj 
 

 
 
 

Ure pravljic (4-9 let), igralne ure (2- 4 let) Starost      

5.1.2016 Pravljična ura  4-9 

12.1.2016 Pravljična ura  4-9 

14.1.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

19.1.2016 Pravljična ura  4-9 

26.1.2016 Pravljična ura  4-9 

28.1.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

2.2.2016 Pravljična ura  4-9 

9.2.2016 Pravljična ura  4-9 

11.2.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

16.2.2016 Pravljična ura  4-9 

23.2.2016 Pravljična ura  4-9 

25.2.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

1.3.2016 Pravljična ura  4-9 

8.3.2016 Pravljična ura  4-9 

10.3.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

15.3.2016 Pravljična ura  4-9 

22.3.2016 Pravljična ura  4-9 

29.3.2016 Pravljična ura  4-9 

31.3.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

5.4.2016 Pravljična ura  4-9 

12.4.2016 Pravljična ura  4-9 

14.4.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

19.4.2016 Pravljična ura  4-9 

26.4.2016 Pravljična ura  4-9 
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28.4.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

3.5.2016 Pravljična ura  4-9 

10.5.2016 Pravljična ura  4-9 

12.5.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

17.5.2016 Pravljična ura  4-9 

24.5.2016 Pravljična ura  4-9 

26.5.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

31.5.2016 Pravljična ura  4-9 

4.10.2016 Pravljična ura  2-10 

11.10.2016 Pravljična ura  4-9 

13.10.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

18.10.2016 Pravljična ura  4-9 

25.10.2016 Pravljična ura  4-9 

27.10.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

8.11.2016 Pravljična ura  4-9 

10.11.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

15.11.2016 Pravljična ura  4-9 

22.11.2016 Pravljična ura  4-9 

24.11.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

29.11.2016 Pravljična ura  4-9 

6.12.2016 Pravljična ura  4-9 

8.12.2016 Igralno - pravljična ura 2-4 

13.12.2016 Pravljična ura  4-9 

20.12.2016 Pravljična ura  4-9 

27.12.2016 Pravljična ura  2-4 

29.12.2016 Igralno - pravljična ura 4-9 
 

 Posebni projekti in delavnice za otroke  

8.1.2016 Hrvaščina 

9.1.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

15.1.2016 Hrvaščina 

16.1.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

22.1.2016 Hrvaščina 

23.1.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

29.1.2016 Hrvaščina 

30.1.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

5.2.2016 Hrvaščina 

6.2.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

12.2.2016 Hrvaščina 

13.2.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

15.2.2016 Počitniške delavnice 

16.2.2016 Počitniške delavnice 

17.2.2016 Počitniške delavnice 

18.2.2016 Počitniške delavnice 

19.2.2016 Počitniške delavnice 

20.2.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

26.6.2016 Hrvaščina 

27.2.2016 Razgibajmo možgane s šahom 
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2.3.2016 Beremo s tačkami 

4.3.2016 Hrvaščina 

5.3.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

11.3.2016 Hrvaščina 

12.3.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

18.3.2016 Hrvaščina 

19.3.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

25.3.2016 Hrvaščina 

26.3.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

1.4.2016 Hrvaščina 

2.4.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

8.4.2016 Beremo s tačkami 

8.4.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

8.4.2016 Hrvaščina 

9.4.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

15.4.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

15.4.2016 Hrvaščina 

16.4.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

22.4.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

22.4.2016 Hrvaščina 

23.4.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

29.4.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

30.4.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

4.5.2016 Beremo s tačkami 

6.5.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

6.5.2016 Hrvaščina 

7.5.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

13.5.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

13.5.2016 Hrvaščina 

14.5.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

20.5.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

20.5.2016 Hrvaščina 

21.5.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

27.5.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

27.5.2016 Hrvaščina 

28.5.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

3.6.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

3.6.2016 Hrvaščina 

4.6.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

10.6.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

10.6.2016 Hrvaščina 

11.6.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

17.6.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

18.6.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

24.6.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

27.6.2016 Počitniške delavnice 

28.6.2016 Počitniške delavnice 

29.6.2016 Počitniške delavnice 

30.6.2016 Počitniške delavnice 
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1.7.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

9.7.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

15.7.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

22.7.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

29.7.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

5.8.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

12.8.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

19.8.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

22.8.2016 Počitniške delavnice 

23.8.2016 Počitniške delavnice 

24.8.2016 Počitniške delavnice 

25.8.2016 Počitniške delavnice 

26.8.2016 Počitniške delavnice 

26.8.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

3.9.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

10.9.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

17.9.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

23.9.2016 Hrvaščina 

24.9.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

30.9.2016 Hrvaščina 

1.10.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

5.10.2016 Z igro do branja 

7.10.2016 Hrvaščina 

7.10.2016 Beremo s tačkami 

7.10.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

8.10.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

12.10.2016 Z igro do branja 

14.10.2016 Hrvaščina 

14.10.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

15.10.2016 Sobotna razgibalnica - šivanje filca 

15.10.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

18.10.2016 Beremo s tačkami 

19.10.2016 Z igro do branja 

21.10.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

21.10.2016 Hrvaščina 

22.10.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

26.10.2016 Z igro do branja 

28.10.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

20.10.2016 Hrvaščina 

29.10.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

2.11.2016 Počitniške delavnice 

3.11.2016 Počitniške delavnice 

4.11.2016 Počitniške delavnice 

4.11.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

5.11.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

8.11.2016 Beremo s tačkami 

9.11.2016 Z igro do branja 

11.11.2016 Hrvaščina 

11.11.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 
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12.11.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

18.11.2016 Hrvaščina 

18.11.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

19.11.2016 Sobotna razgibalnica - baze podatkov 

19.11.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

22.11.2016 Beremo s tačkami 

25.11.2016 Hrvaščina 

25.11.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

26.11.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

2.12.2016 Hrvaščina 

2.12.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

3.12.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

6.12.2016 Beremo s tačkami 

9.12.2016 Hrvaščina 

9.12.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

10.12.2016 Razgibalnica - kaligrafija, voščilnice 

10.12.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

16.12.2016 Hrvaščina 

16.12.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

17.12.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

22.12.2016 Babice pripovedujejo 

23.12.2016 Hrvaščina 

23.12.2016 Bibe - srečanja za mamice in nosečke 

24.12.2016 Razgibajmo možgane s šahom 

28.12.2016 Ustvarjamo z babicami 
 

 Srečanja otrok, ki ne obiskujejo vrtca  

6.1.2016 S knjižnico v svet 

21.1.2016 S knjižnico v svet 

18.2.2016 S knjižnico v svet 

3.3.2016 S knjižnico v svet 

17.3.2016 S knjižnico v svet 

7.4.2016 S knjižnico v svet 

5.5.2016 S knjižnico v svet 

19.5.2016 S knjižnico v svet 

6.10.2016 S knjižnico v svet 

20.10.2016 S knjižnico v svet 

3.11.2016 S knjižnico v svet 

17.11.2016 S knjižnico v svet 

1.12.2016 S knjižnico v svet 

15.12.2016 S knjižnico v svet 
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Priloga 2: Dejavnosti za odrasle in otroke v Ivančni Gorici 

Ivančna Gorica dejavnosti  za odrasle 

 Literarni večeri  
22.4.2016 

 

Noč knjige 2016: Slovenski pesniki o vodi in svetlobi ob video odlomkih kratkega filma 
Mihaele Ciuha: Vedriti 18.10.2016 

 

Beremo z dr. Iztokom Osojnikom: Radka Denemarkova: Prispevek k zgodovini radosti 

27.10.2016 

 

Srečanje besed: območno srečanje literatov seniorjev (v sodelovanju z JSKD OI Ivančna 
Gorica) 15.11.2016 

 

Beremo z dr. Iztokom Osojnikom: Maja Storch: Hrepenenje močne ženske po močnem 
moškem  

 Potopisna predavanja       

1.2.2016 Potopisni večer z Matejem Koširjem: Čile Bolivija 

7.3.2016 Potopisni večer z Matejem Koširjem: Indija, Nepal 

28.9.2016 Potopisno predavanje z alpinistom Silvom Vrhovcem 

 

 Domoznanski večer  

10.6.2016 Melita Garvas: Danes name dežuje svetloba (predstavitev pesniške zbirke in otvoritev 
likovne razstave)  

 Bralni klub  

5.1.2016 Andrej Šegula: Malo pa že; Gaute  Heivoll: Čez kitajsko morje 

2.2.2016 Mirjana Bobić Mojsilović: Lakota 

1.3.2016 Feri Lainšček: Namesto koga roža cveti 

15.3.2016 Damijan Šinigoj: Iskanje Eve 

5.4.2016 Erica Johnson Debeljak: Prepovedani kruh 

3.5.2016 Andrej Kurkov: Piknik na ledu 

7.6.2016 Jonas Gardell: Kako je odraščal komik 

14.6.2016 zaključek bralnega kluba 

6.9.2016 Ljubezenski romani 

4.10.2016 Lorenzo Licalzi: Lepo je biti guru 

8.11.2016 Andrej Blatnik: Spremeni me 

6.12.2016 Hanif Kureishi: Telo 

 

 Strokovna predavanja  

9.2.2016 Zdrave sladice: Prihodnost v zdravem načinu prehrane z Marjetko Založnik 

12.4.2016 Adriana Dolinar: Spoznajte zmote o maščobah in ostanite zdravi 

11.5.2016 Mitja Škrjanec: Krajinski arhitekt o barvah na vrtu: otvoritev razstave in predavanje o 
urejanju okolice 11.10.2016 Sanja Lončar: Zamolčane zdravilne zgodbe moči začimb 

8.11.2016 Srečanje strokovnih sodelavcev s strokovnim predavanjem: Kako izboljšati veščine 
besedilnega komuniciranja (v sodelovanju z JSKD OI Ivančna Gorica)  

 Ustvarjalne delavnice ob knjigah  

16.1.2016 Delavnica ljudskega izročila: po knjigi s. Justine Višner: Slovenske narodne vezenine  

10.2.2016 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Barvit fimo nakit: nakit iz fimo mase v tehniki millefiori 

27.2.2016 Delavnica ljudskega izročila: po knjigi s. Justine Višner Slovenske narodne vezenine  

9.3.2016 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Barvit fimo nakit: nakit iz fimo mase v tehniki millefiori 

9.11.2016 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Prefinjeno domače: fini božični okraski iz slanega testa 
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14.12.2016 Ustvarjamo iz knjig za odrasle: Cvetoče zvezde: 3D voščilnice z božično zvezdo 

 

 Dejavnosti s skupinami s posebnimi potrebami  

23.5.2016 Ljudske pripovedi s karikaturistom za Društvo Sožitje 

 

 Razstave   

1.12.2015 31.1.2016 Moj romantičen dom 

1.2.2016 29.2.2016 Moje poti skozi naravo: fotografska razstava 

1.3.2016 31.3.2016 Dnevnik: fotografska razstava 

14.3.2016 19.3.2016 Moj prvi velikonočni prtiček: razstava izdelkov z delavnice vezenja  
Slovenske narodne vezenine) 1.4.2016 30.5.2016 Pregledna razstava dejavnosti knjižnice ob obletnici (in ogled kronike) 

1.4.2016 30.4.2016 Katedrale in ex - librisi pod mentorstvom Anke Švigelj Koželj 

4.5.2016 30.5.2016 Likovna razstava 

11.5.2016 30.5.2016 Razvoj risbe skozi krajino 

15.5.2016 30.5.2016 razstava izdelkov Društva Sožitje 

1.6.2016 30.6.2016 Danes name dežuje svetloba 

1.7.2016 31.8.2016 Morje in pesem 

1.9.2016 30.9.2016 Roald Dahl: knjižna razstava ob 100- letnici rojstva Roalda Dahla 

1.10.2016 31.10.2016 Likovna razstava: Poljski Ex Librisi 

1.11.2016 30.11.2016 Likovna razstava: olje na platnu in akvareli 

15.11.2016 31.12.2016 Knjižna razstava Zlatih hrušk 2016 

1.12.2016 31.12.2016 Likovna razstava Pri nas ob božičnem času 

 

 Medgeneracijsko sodelovanje 

15.3.2016 Bralno srečanje bralnih klubov za odrasle in mladino: Damijan Šinigoj: Iskanje Eve 

 

Ivančna Gorica/ dejavnosti za otroke  

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

22.3.2016 S knjigo na potep 

25.3.2016 Knjižni projekt: Ježkove pustolovščine 

25.3.2016 Jaz in knjiga 

25.3.2016 Knjižni projekt: Ježkove pustolovščine 

 

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

17.3.2016 Obisk knjižnice 

21.3.2016 S knjigo na potep 

21.3.2016 S knjigo na potep 

23.3.2016 S knjigo na potep 

24.3.2016 Z Muco Copatarico do knjižnega nahrbtnika 

24.3.2016 Pravljice iz popotne torbe 

24.3.2016 Knjiga- moja prijateljica 

29.3.2016 Ko pravljice oživijo 

30.3.2016 Ko pravljice oživijo 

31.3.2016 Palček Bralček 
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31.3.2016 S knjigo na potep 

5.4.2016 Ko pravljice oživijo 

6.4.2016 S knjigo na potep 

7.4.2016 Bralni Palček 

7.4.2016 Knjižni nahrbtnik 

7.4.2016 S knjigo na potep 

7.4.2016 S knjigo na potep 

18.4.2016 Ko pravljice oživijo 

20.4.2016 Ko pravljice oživijo 

20.4.2016 Ko pravljice oživijo 

21.4.2016 Knjižni nahrbtnik 

21.4.2016 Knjižni nahrbtnik 

21.4.2016 Knjižni nahrbtnik 

21.4.2016 Knjižna torba 

22.4.2016 Ko pravljice oživijo 

15.12.2016 S knjigo na potep 

15.12.2016 S knjigo na potep 

 

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

15.1.2016 Slovensko - angleška ura pravljic  5-9 let 

20.1.2016 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 4-9 let 

29.1.2016 
Ura pravljic z Judito Rajnar: Žogožer (v sodelovanju z JSKD -Ivančna 
Gorica- ob zaključku Male šole risanja) 

4-9 let 

17.2.2016 Ura pravljic: Zimska pesem 4-9 let 

19.2.2016 Slovensko - angleška ura pravljic 5-9 let 

16.3.2016 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 4-9 let 

18.3.2016 Slovensko - angleška ura pravljic 5-9 let 

15.4.2016 Slovensko - angleška ura pravljic 5-9 let 

20.4.2016 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 4-9 let 

21.9.2016 
Ura pravljic s Palčkom Bralčkom (ob 100. letnici rojstva Roalda 
Dahla): Čudoviti lisjak 

5-9 let 

23.9.2016 Slovensko-angleška ura pravljic 6-9 let 

7.10.2016 
V tednu otroka  ter ob 100. obletnici rojstva Roalda Dahla  smo 
pripovedovali pravljico Čudoviti lisjak 

5-10 let 

19.10.2016 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom: Žirafa in Peli in jaz 4-9 let 

28.10.2016 Slovensko - angleška ura pravljic 6-9 let 

16.11.2016 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom 4-9 let  

25.11.2016 Slovensko- angleška ura pravljic 6-9 let 

 

 Posebni projekti in delavnice  za otroke  

9.1.2016 Ustvarjamo iz knjig za OŠ: srčki za Valentinovo 

27.1.2016 Socialne igre s knjigo: Nahrbtnik za življenje: Smeh 

13.2.2016 Ustvarjamo iz knjig za OŠ: priprave na Veliko noč 

15.2.2016 
Zimske počitnice v knjižnici: Socialne igre in pravljice: Skrivnostne sile, ki niso princese in 
vile: Ogenj, ki greje (Krtek in vžigalice) 

16.2.2016 
Zimske počitnice v knjižnici: Socialne igre in pravljice: Skrivnostne sile, ki niso princese in 
vile: Zemlja, na kateri trdno stojiš: Kako je krtek dobil hlačice 

17.2.2016 
Zimske počitnice v knjižnici: Socialne igre in pravljice: Skrivnostne sile, ki niso princese in 
vile: Zrak, ki ga dihaš: Krtek v devetih nebesih 
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18.2.2016 
Zimske počitnice v knjižnici: Socialne igre in pravljice: Skrivnostne sile, ki niso princese in 
vile: Voda, ki žubori: Krtek in dežnik 

19.2.2016 
Zimske počitnice v knjižnici: Socialne igre in pravljice: Skrivnostne sile, ki niso princese in 
vile: Človek: Gasilec in gozdar na obisku 

23.2.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

24.2.2016 Socialne igre s knjigo: Nahrbtnik za življenje 

12.3.2016 Ustvarjamo iz knjig za OŠ: Sladice iz blaga: Tortice, piškotki, krofi 

22.3.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

23.3.2016 Socialne igre s knjigo: Nahrbtnik za življenje 

23.4.2016 
Mesec krajinske arhitekture in Noč knjige 2016: Čitalnica pod drevesi: čitalnica na prostem 
in otroške delavnice (ure pravljic pod šotorom, socialne igre in ustvarjalnice) 

26.4.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

24.5.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

1.6.2016 Socialne igre s knjigo: Nahrbtnik za življenje 

28.6.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

26.7.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

29.8.2016 Počitnice v knjižnici: 3,2,1: šola! 

30.8.2016 Počitnice v knjižnici: 3,2,1: šola! 

31.8.2016 Počitnice v knjižnici: 3,2,1: šola! 

9.9.2016 Gostovanje v Grosuplju: Knjige in malinovc 

27.9.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

3.10.2016 Igralna ura s poučno knjigo za osnovnošolce: Sanje 

5.10.2016 Socialne igre s knjigo: Mavrične igre: Sončna rumena 

7.10.2016 
V tednu otroka smo učencem od 1. do 5. r. predstavili našo knjižnico, motivirali za branje 
ter ob 100. obletnici rojstva Roalda Dahla  pripovedovali pravljico Čudoviti lisjak 

8.10.2016 Ustvarjamo iz knjig: za osnovnošolce in starše 

25.10.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

2.11.2016 Počitnice v knjižnici: Socialne igre s knjigo in počitniški kino 

3.11.2016 Počitnice v knjižnici: Socialne igre s knjigo in počitniški kino 

4.11.2016 Počitnice v knjižnici: Socialne igre s knjigo in počitniški kino 

12.11.2016 
Ustvarjamo iz knjig: za osnovnošolce in starše:ovitki za knjigo s kazalko ter mizdelava 
voščilnic 

19.11.2016 
Dan knjižnice na Festivalu Stična: Angleška ura pravljic iz knjige Zaklad pisarja Marolda (s 
kamishibajem) 

19.11.2016 
Dan knjižnice na Festivalu Stična: Ura pravljic: poučna pravljica Zaklad pisarja Bernarda z 
avtorjevim uvodom Tadejem Trnovškom 

19.11.2016 Dan knjižnice na Festivalu Stična: Socialne igre: na temo raziskovanja Stične 

22.11.2016 Tačke pomagačke: Beremo s tačkami za otroke s težavami pri branju 

3.12.2016 Socialne igre s knjigo: Mavrične igre: Skrivnostna rdeča 

12.12.2016 Igralna ura s poučno knjigo za osnovnošolce: December kot je bil nekoč 

10.12.2016 Ustvarjamo iz knjig za osnovnošolce in odrasle: okraski iz stiropornih kroglic 

 

 Posebni bralni projekti v sodelovanju s šolo ali vrtcem  

3.2.2016 Rastem s  knjigo s sedmošolci OŠ Stična 

4.2.2016 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična 

4.2.2016 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična 

4.2.2016 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Stična  

11.2.2016 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Ferda Vesela Šentvid, kulturni dan ob Ribji lestvici 

11.2.2016 Rastem s knjigo s sedmošolci OŠ Ferda Vesela Šentvid, kulturni dan ob Ribji lestvici 

30.5.2016 Rastem s knjigo za srednješolce 
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30.5.2016 Rastem s knjigo za srednješolce 

30.5.2016 Rastem s knjigo za srednješolce 

 

 Skupine s posebnimi potrebami (otroci do 15 let)   

5.2.2016 Proslava kulturnega praznika - 8. februar 

 

 Razstave za otroke 

april Katedrale in ex-librisi - likovna razstava - učenci OŠ Stična 

20. april – 03.01.2017 otroci Male šole gline z Marjeto Baša 
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Priloga 3: Dejavnosti za odrasle in otroke v Dobrepolju 

Dobrepolje/ dejavnosti za odrasle  

 Bralni klub 

27.2.2016 Za ducat ceneje 

29.2.2016 Ne ubijaj slavca - Harper Lee 

30.3.2016 Barjanski otrok 

25.4.2016 Čez kitajsko morje Gaute Heivoll 

25.5.2016 Stara pajkovka 

27.6.2016 Zaključek Bralnega kluba, Ne zapusti me nikdar 

28.9.2016 Bralni klub Dobrevoljci - nova sezona, Klical sem ga kravata 

26.10.2016 Bralni klub Dobrevoljci - Nikoli ne reci, da te je strah 

7.12.2016 Bralni klub Dobrevoljci - Srce nikoli ne laže 

 

 Strokovna predavanja (predavanja iz različnih strokovnih področij) 

3.2.2016 K zima pride u vas - večer ljudskega izročila 

2.3.2016 Načrtovanje vrta po sistemu permakulture - predavateljica Alenka Henigman 

6.4.2016 Potopisno predavanje Irska 

12.5.2016 Literarno opoldne Jože Gruden Jodec 

18.10.2016 Mavrične poti do angleščine - predavateljica Dušica Kunaver 

16.11.2016 Strokovno predavanje Začimbe Sonja Lončar 

25.11.2016 Posvetovanje Futsal : knjiga = zmagovita izbira (v sodelovanju s Futsal klubom Dobrepolje) 

 

 Razstave  

1.-31.1.2016 Barvitost življenjskih oblik - Adela Petan 

2.-29.2.2016 Fotografska razstava Zagoriške in Ponikovske mačkare - Primož Hieng, Mako Trebušak 

2.-29.2.2016 Razstava del Kasturji učenci OŠ Dobrepolje 

1.-31.3.2016 Razstava likovnih del Potepanja - Melita Garvas 

1.-30.4.2016 Fotografska razstava Irska - Martina Tekavec 

1.-31.5.2016 Likovna razstava U3 Grosuplje 

1.-31.5.2016 Likovna razstava portretov – odprtje Anuša Strnad 

1.6.- 10.7.2016 Likovna razstava učence 0Š Dobrepolje mentor Svetlana Jakimovska 

6.-14.6.2016 Razstava fotografij Umik čez Ljubelj - Tamino Petelinšek 

10.7-31.8.2016 Likovna razstava Varuhi (odprtje)- Meta Mehle 

5.9.-20.11.2016 Likovna razstsva Milene Bojc Nučič 

25.11.2016 Fotografska razstava Futsal klub Dobrepolje 

13.12.2016 Likovna razstava izdelkov s sklopa delavnic z Meto Mehle, JSKD 

 

Dobrepolje/ dejavnosti za otroke 

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

8.1.2016 Ura pravljic  4.-9.let 

15.1.2016 Ura pravljic  4.-9.let 

22.1.2016 Ura pravljic  4.-9.let 

29.1.2016 Ura pravljic - Nerodna Avguština 4.-9.let 

8.2.2016 Ura pravljic - O pustu in zakletem gradu  4.-9.let 



 43 

12.2.2016 Ura pravljic - Povodni mož 4.-9.let 

19.2.2016 Ura pravljic - Pika nogavička 4.-9.let 

24.2.2016 Biba bere- pravljično igralne urice O miški, ki je iskala prijatelja 2.-4.let 

26.2.2016 Ura pravljic - Kje prebiva čas 4.-9.let 

4.3.2016 Pravljična urica - Tigrova preproga 4.-9.let 

11.3.2016 Pravljična urica - Ali te lahko objamem možno 4.-9.let 

18.3.2016 Pravljična urica - Jutranji zbor 4.-9.let 

25.3.2016 Pravljična urica  - Oglas za eno mamo 4.-9.let 

30.3.2016 Biba bere - Piščanček Pik 2.-4.let 

1.4.2016 Pravljična urica - Zvezdica zaspanka 4.-9.let 

8.4.2016 Pravljična urica - Bela kača s kronico 4.-9.let 

22.4.2016 Pravljična urica -  4.-9.let 

29.4.2016 Pravljična urica - Skokica in smeh 4.-9.let 

6.5.2016 Pravljična urica - Peter Klepec 4.-9.let 

13.5.2016 Pravljična urica - Piko dinozaver 4.-9.let 

20.5.2016 Pravljična urica - Pajacek in punčka 4.-9.let 

25.5.2016 Biba bere- Zelo osamljena kresnička 2-4.let 

27.5.2016 Pravljična urica 4.-9.let 

30.9.2016 Nova sezona pravljičnih uric 4.-9.let 

14.10.2016 Pravljična urica 4.-9.let 

21.10.2016 Pravljična urica O lačni lisici 4.-9.let 

26.10.2016 Biba bere- Lov na medveda 2.4.let 

28.10.2016 Pravljična urica - Juha, ki iz buč se skuha 4.-9.let 

4.11.2016 Pravljična urica-Kostanjček zaspanček 4.-9.let 

11.11.2016 Pravljična urica  4.-9.let 

18.11.2016 Pravljična urica-Sapramiška 4.-9.let 

25.11.2016 Pravljična urica - Nogomet 4.-9.let 

30.11.2016 Biba bere 2.-4.let 

2.12.2016 Pravljične urice 4.-9.let 

8.12.2016 Pravljične urice 4.-9.let 

16.12.2016 Pravljične urice 4.-9.let 

28.12.2016 Biba bere 2.-4.let 

30.12.2016 Pravljične urice 4.-9.let 

 

 Posebni projekti in delavnice za otroke 

12.2.2016 Delavnica s Petro Krašna - valentinovi srčki 

26.2.2016 Ej, ti, preklopi na knjigo 

29.2.2016 Tačke pomagačke 

16.2.2016 Počitniške delavnice - Družabne igre 

18.2.2016 Počitniške delavnice - Družabne igre 

29.2.2016 Tačke pomagačke 

21.3.2016 Tačke pomagačke 

4.4.2016 Tačke pomagačke 

15.4.2016 Pokaži kaj znaš 

25.4.2016 Tačke pomagačke 

26.4.2016 Ej, ti, preklopi na knjigo! 

16.5.2016 Tačke pomagačke 

27.5.2016 Predstava Pekarna Mišmaš 
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30.5.2016 Tačke pomagačke 

17.6.2016 Ej, ti, preklopi na knjigo!, Punčka v ogledalu 
11.7.2016 
15.7.2016 Počitniške delavnice - Družabne igre 

31.8.2016 Zaključek poletnega bralnega izziva Poleti s knjigo 

23.9.2016 Delavnica ob slovesnosti za paraolimpijko Veselko Pevec 

25.1.9818 Delavnica Mala šola umetnosti v sodelovanju z JSKD 

3.10.2016 Beremo s Tačkami pomagačkami 

5.10.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

7.10.2016 Predstava Žabji kralj 

12.10.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

19.10.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

24.10.2016 Beremo s Tačkami pomagačkami 

26.10.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

2.11.2016 Beremo s Tačkami pomagačkami 

3.11.2016 Počitniške delavnice - Družabne igre 

4.11.2016 Kostanjev piknik s Slavkom Pajntarjem Pinkijem 

4.11.2016 Ej, ti preklopi na knjigo! 

7.11.2016 Beremo s Tačkami pomagačkami 

9.11.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

14.11.2016 Z igro do branja 

16.11.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

21.11.2016 Beremo s Tačkami pomagačkami 

21.11.2016 Z igro do branja 

23.11.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

28.11.2016 Z igro do branja 

30.11.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

2.12.2016 Delavnica z Mirjam Cimerman 

4.12.2016 Tačke pomagačke 

7.12.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

14.12.2016 Delavnica Mala šola umetnosti 

 

 Knjižna in knjižnična vzgoja v knjižnici za šole in vrtce 

2.2.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Miške 

23.2.2016 Obisk in ogled razstave Kasturji Vrtec Dobrepolje-Ježki 

23.2.2016 Obisk in ogled knjig Vrtec Dobrepolje-Polžki 

23.2.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje 

25.2.2016 Obisk in ogled razstave Kasturji OŠ Dobrepolje-3.razred 

1.3.2016 Spoznavanje knjižnice in gradiva, ter dejavnosti Vrtec Dobrepolje-Čebelice  

8.3.2016 Domače branje Iskanje Eve OŠ Dobrepolje-7. razred 

8.3.2016 Spoznavanje knjižnice in gradiva, ter dejavnosti Vrtec Dobrepolje-Pikapolonice 

10.3.2016 obisk, uganke OŠ Dobrepolje-1. razred 

17.3.2016 Pravljica Pokonci izpod korenin  Vrtec  Dobrepolje-Ježki 

29.3.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Metuljčki 

5.4.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Pikapolonice 

5.5.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Metuljčki 

12.5.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Čebelice 
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1.9.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Čebelice 

20.9.2016 Bibliopedagoška ura OŠ Dobrepolje - 3. razred 

27.9.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje- Metuljči 

27.9.2016 Bibliopedagoška ura OŠ Dobrepolje-3b. Razred 

29.9.2016 Bibliopedagoška ura OŠ Dobrepolje - 1. razred 

4.10.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Pikapolonice 

6.10.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Ježki 

18.10.2016 Bibliopedagoška ura OŠ Dobrepolje-2. razred 

20.10.2016 Obisk in pravljična delavnica Vrtec Dobrepolje -Ježki 

25.10.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Čebelice 

10.11.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Čebelice 

22.11.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Polžki 

24.11.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Metuljčki 

1.12.2016 Obisk in pravljica Vrtec Dobrepolje-Pikapolonice 

 

 Posebni bralni projekti v sodelovanju s šolo ali vrtcem 

8.3.2016 Domače branje - Iskanje Eve 7. razred 

31.5.2016 Podelitev bralnega palčka Vrtec Dobrepolje-Metuljčki 

1.6.2016 Branje v Zavodu sv. Terezije v sodelovanju z OŠ Dobrepolje 

2.6.2016 Rastem s knjigo 7. razred PŠ Struge 

9.6.2016 Branje v Zavodu sv. Terezije v sodelovanju z OŠ Dobrepolje 

poletje Poletni bralni izziv "Poleti s knjigo"  Enota Dobrepolje 

7.6.2016 Podelitev bralnega palčka Vrtec Dobrepolje-Metuljčki 

14.6.2016 Podelitev bralnega palčka  Vrtec Dobrepolje-Pikapolonice 

16.6.2016 Podelitev bralnega palčka Vrtec Dobrepolje-Čebelice 

31.8.2016 
Podelitev priznanj sodelujočim v bralnem izzivu s programom,  
promotor knjige Franci Novak in skupina Lumberjack 

8.11.2016 Rastem s knjigo 7.a razred OŠ Dobrepolje 

10.11.2016 Rastem s knjigo 7.b razred OŠ Dobrepolje 

1.12.2016 Srečanje mladih novinarjev v sodelovanju z JSKD-jem 

13.12.2016 Knjižničar na obisku Vrtec Kompolje 

14.12.2016 Dobrodelni božični bazar v sodelovanju OŠ Dobrepolje 

16.12.2016 Knjižničar na obisku Vrtec Dobrepolje-Pikapolonice 

 

 Razstave za otroke 

februar Razstava Kasturji – OŠ Dobrepolje in PŠ Kompolje 

maj Moja prva knjiga – PŠ Kompolje 

junij Razstava učence OŠ Dobrepolje "portreti" ob zaključku osnovne šole 

 

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

12.4.2016 Bibliopedagoška dejavnost 

20.4.2016 Bibliopedagoška dejavnost 

20.4.2016 Bibliopedagoška dejavnost  Vreme 

 

 


