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1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  
 
Ime: Mestna knjižnica Grosuplje 
Sedež: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje 
 
Matična številka: 5559723 
Davčna številka:65477405, nismo zavezanci za DDV 
Šifra uporabnika:37060 
Številka transakcijskega računa: podračun UJP 01232-6030370657 
 
Telefon, fax: 01 786 00 20, 01786 00 25 
Spletna stran: www.gro.sik.si 
 
Ustanoviteljice: Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Dobrepolje 
Datum ustanovitve: (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda  Knjižnica Grosuplje; Uradni list RS, št. 
43/97,  13/04, 39/07, 66/08) 
 
Podrobnejša organizacija zavoda:  
Osrednja knjižnica Grosuplje,  
Enota Ivančna Gorica,  
Enota Dobrepolje,  
Izposojevališča:  Krka, Stična, Šentvid, Višnja Gora 
 
Vodstvo zavoda: Roža Kek, v. d. direktorica 
 
Člani sveta zavoda: Marija Mišmaš Pintar, Milena Vrenčur, Sonja Lenarčič, Tomaž Cunder, Ana 
Kaplan Novak, Maruša Pušnik, Andreja Selišnik 
V skladu s 43. členom ZUJIK-a v zavodu z manj kot dvajset zaposlenih svet zavoda opravlja  naloge 
strokovnega in poslovnega sveta. 
 
 
Na dan 1.1.2020 je v zavodu zaposlenih 19 strokovnih delavcev. 
 
 
1.2  FUNKCIJE MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 

 
Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja splošna knjižnica za območje občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje. Naloge knjižnice, ki izhajajo iz 2. člena Zakona o knjižničarstvu so zbiranje, 
obdelovanje, hranjenje, posredovanje in zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in 
elektronskih publikacij, izdelava knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, pridobivanje in izobraževanje 
uporabnikov, informacijsko opismenjevanje, varovanje knjig, ki so kulturni spomenik,  ter drugo 
bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 
Splošne knjižnice v okviru javne službe poleg nalog iz 2. člena resornega zakona sodelujejo v 
vseživljenjskem izobraževanju, zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 
zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 
medijih, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 
spodbujanju bralne kulture, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s 
posebnimi potrebami, organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
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Mestna knjižnica Grosuplje s svojim delovanjem pokriva območje treh občin skupaj za  42.200 
prebivalcev po podatkih Statističnega urada Slovenije na dan 1. 1. 2020. 
 
Občina Število prebivalcev Delež 

 
Grosuplje 
 

 
21.314 

 
50,5 % 

 
Ivančna Gorica 
 

 
17.008 

 
40,3 % 

 
Dobrepolje 
 

   
  3.878 

 
                9,2 % 

 
Skupaj 
 

 
42.200 

 
               100 % 

 
   
 Dejavnost knjižnice je financirana: 

 iz javnih virov občin ustanoviteljic, Ministrstva za kulturo s prijavo na razpise  
(za sofinanciranje knjižničnega gradiva) in sredstev, ki jih pridobimo s prijavo na različne 
projekte drugih ministrstev in občin, 

 iz nejavnih virov prihodkov za opravljanje javne službe,    
 prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (časopisna kavarna). 

 
 
2. ZAKONSKE PODLAGE 
 
a) Status in poslovanje knjižnice določajo: 
Odlok o ustanovitvi Mestne knjižnice Grosuplje (Ur. l. RS, št. 13/04, 39/07, 66/08) 
Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01, 96/02, 92/15) s podzakonskimi akti:  
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), Pravilnik o osrednjih 
območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03),  
Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/03), 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/02, 4/10, 20/11, 111/13), 
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15- ZUUJFO) 
b) Poslovanje knjižnice urejajo tudi: 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 
71/17 – ZIPRS1819), 
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02,114/06 - ZUE)  
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 - Uradni 
list RS, št. 71/17, 13/18 -ZJF-H in 83/18)  
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred 
prehodom), 108/09-UPB13, 107/09, odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-
odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17, 84/18)) 
Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08), Aneks št. 1 h KP za javni 
sektor (Uradni list RS, št. 23/09), Aneks št. 2 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), Aneks 
št. 3 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), Aneks št. 4 h KP za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 89/10); Aneks št. 5 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 40/12); Aneks št. 6 h KP za javni 
sektor (Uradni list RS št. 46/13); Aneks št. 7 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 95/14); Aneks  
š t.  8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 91/15); Aneks št. 9 h kolektivni 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2481
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2481
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95361
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96328&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99155&part=&highlight=zakon+o+sistemu+pla%C4%8D+v+javnem+sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100484&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101571&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108154
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013046.pdf#!/u2013046-pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142074
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3254?sop=2015-01-3254
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1206?sop=2017-01-1206
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3165?sop=2017-01-3165
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4122?sop=2018-01-4122
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87008&part=&highlight=kolektivna+pogodba+za+javni+sektor
http://www.uradni-list.si/1/content?id=91414&part=&highlight=aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+javni+sektor
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94576&part=&highlight=aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+javni+sektor
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100704&part=&highlight=aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+javni+sektor
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100682&part=&highlight=aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+javni+sektor
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108753&part=&highlight=kolektivni+pogodbi+za+javni+sektor
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131767
http://www.uradni-list.si/1/content?id=120034#!/Aneks-st-7-h-Kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-%28KPJS%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124037&part=u&highlight=A+N+E+K+S+%25C5%25A1+t.+8+h+Kolektivni+pogodbi+za+javni+sektor+%2528KPJS%2529#!/Aneks-st-8-h-Kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-%28KPJS%29
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pogodbi za javni sektor (uradni list RS 21/17); Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor 
(Uradni list RS št. 46/17, Aneks št. 11 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list št. 69/17), 
Aneks št. 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 80/18) 
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 39/96, 40/97, 82/99,102/00, 52/01, 
64/01, 45/04 
Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 
št. 60/08, 32/09, 83/10, 89/10, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17,  2/18, 80/18) 
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; ZVOP-2 od 25.5.2018), 
Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in drugimi predpisi. 
c) Ostali splošni in interni akti zavoda 
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 splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje, 2014 
Pravilnik o računovodstvu Mestne knjižnice Grosuplje, 2016 
Pravilnik o rednem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 2013, 
Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Grosuplje, 2012, 
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, 2008, 
Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika, 2018 
Pravilnik o delovnem času v Mestni knjižnici Grosuplje, 2017, 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mestne knjižnice Grosuplje, 2019 
 
3. DOLGOROČNI CILJI 
 
Dolgoročni cilji  Mestne knjižnice Grosuplje (2013–2020) temeljijo na doseženem razvoju in so 
usmerjeni v izboljšanje prostorskih pogojev in tehnične opremljenosti vseh organizacijskih enot, 
zagotavljanje uporabnikom aktualno knjižnično zbirko in doseganje potrebnega števila strokovno 
usposobljenih in motiviranih zaposlenih za obvladovanje stalnosti sprememb.  
Z izpolnitvijo teh pogojev bomo dvignili kvaliteto knjižničnih storitev prebivalcem občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Knjižnica bo uresničevala svojo kulturno, izobraževalno, 
informacijsko in socialno poslanstvo v skladu s potrebami prebivalcev v našem prostoru in času. 
Strateški načrt za tekoče obdobje se konec leta izteče. Precejšen del strateških ciljev smo v tem 
obdobju uspeli realizirati ali izboljšati: prostorske pogoje in tehnično opremljenost (nastajajo tudi 
novi načrti za knjižnico v Ivančni Gorici), večji je obseg knjižnične zbirke, več storitev za 
uporabnike je dostopno preko spleta, razvijali in v program dela smo uvedli nove storitve za 
posamezne ciljne skupine (Z igro do branja, bralni klubi, sprejem bralcev cele generacije 
drugošolcev v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje). Ostaja nam še nekaj 
nedokončanih ciljev, med njimi izpostavljamo nedoseganja standarda števila zaposlenih in 
reorganizacijo izposojevališč (Krka, Stična, Šentvid, Višnja Gora).  
 
3.1. POVZETEK LETNIH CILJEV 
 
Knjižnične storitve se s časom spreminjajo in prilagajajo zahtevam sodobnega človeka.  Hiter 
razvoj informacijske tehnologije vpliva na potrebe ljudi, vseživljenjsko izobraževanje je postalo 
stalnica, vse bolj je pomemben prosti čas. Poleg klasičnega gradiva uporabniki potrebujejo in 
pričakujejo dostop do elektronskih virov. 
Letni cilji so v času sprejemanja programa razlikujejo od zastavljenih v začetku leta, ko smo 
pripravili predlog programa in finančnega načrta, sprejetje pa prekinila epidemija zaradi SARS-
COV-19. Vse enote knjižnice so bile od 13. marca do 4. maja za obiskovalce zaprte, v maju pa 
zaradi posebnega režima zaradi varovanja zdravja obiskovalcev in zaposlenih odprte  skrajšani 
čas, po odprtju pa še vedno veljajo določeni varovalni ukrepi, ki vplivajo na obseg in vsebino naših 
storitev. Načrtovani podatki o obiskovalcih v prostorih knjižnic, izposojenem gradivu ter število 
dogodkov za promocijo branja in vseživljenjskega učenja zato bistveno odstopajo od zadnjega 10-
letnega obdobja.  

- Nabava 7315 enot različnega knjižničnega gradiva v  predpisanih razmerjih za odrasle in 
mladino ter  med leposlovjem in strokovno literaturo . 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1101?sop=2017-01-1101
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2244/aneks-st--10-h-kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-kpjs
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3284/aneks-st--11-h-kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-kpjs
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3868/aneks-st--12-h-kolektivni-pogodbi-za-javni-sektor-kpjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87116&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=91942&part=&highlight=Aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+kulturne+dejavnosti+
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100422
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100701
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108760&part=&highlight=aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+kulturne
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131773
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124856#!/Aneks-h-Kolektivni-pogodbi-za-kulturne-dejavnosti-v-Republiki-Sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2249?sop=2017-01-2249
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-21-0057?sop=2018-21-0057
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3875/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-kulturne-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
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- Izvedbo biliopedagoških  dejavnosti po enotah v okviru realnih možnosti (tudi na daljavo). 
- Posodobitev internih pravilnikov v skladu s spremenjeno zakonodajo. 
- Izid 31. številke Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje. 
- Izid 11. knjige Domoznanske zbirke. 
- Tekoče vzdrževanje prostorov, opreme in IKT ter nabavo opreme v skladu s planiranim 

načrtom po enotah. 
- Posodobitev pravilnika o splošnih pogojih poslovanja. 
- Omogočiti pogoje za vpis članov na daljavo s spletnim plčevanjem.. 
- Omogočiti izposojo zvočnih knjig na daljavo. 
- Postavitev nove spletne strani in preselitev serverja na Arnesov strežnik. 

 
 
3.2. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 
 
Kazalniki uspešnosti: 

‒ število aktivnih članov glede na število prebivalcev po občinah (slovensko povprečje je 

21,85 %), 

‒ število novih članov v primerjavi s preteklim letom (1048 v letu 2019), 

‒ obrat knjižnične zbirke (standard določa 2,5 -3x), 

‒ prirast knjižnega in neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev (minimalni pogoj po 

pravilniku je 200 enot/1000 prebivalcev), 

‒ število enot izposojenega gradiva na dom v primerjavi s triletnim povprečjem, 

‒ število enot izposojenega gradiva na člana v primerjavi s triletnim povprečjem, 

‒ število posredovanih informacij v primerjavi s triletnim povprečjem, 

‒ število izvedenih dogodkov za mladino in odrasle v primerjavi z načrtovanim, 

‒ strošek dejavnosti na prebivalca v primerjavi s slovenskim povprečjem (leta 2019 =20,93 € 

brez investicij). 
Predvidevamo, da bodo kazalniki uspešnosti v letu 2020 zaradi zaprtja knjižnic v času epidemije 

več kot tretjino nižji od preteklega leta. 

 
Cilji na področju upravljanja s knjižnično zbirko 
 

- Izdelava dokumenta Upravljanje s knjižnično zbirko, ki bo zamenjal Dokument o nabavni 
politiki. 

 

- Po do sedaj znanih podatkih o višini sredstev za nakup gradiva načrtujemo prirast  

7.203 izvode novega gradiva, od tega od 25 - 30 % za otroke in 65 -70 % za odrasle. 

 
- Odpis zastarelega gradiva: 7.315 izvodov v skladu s strokovnimi priporočili. 

 
 
Aktivni člani 
 
Slovensko povprečje je v letu 2019  znašalo 21,85 % , v naših treh občinah je v povprečju 28,1 % 
prebivalcev tudi članov knjižnice. Zaradi zaprtja knjižnice v času epidemije in ukrepov po koncu 
razglasitve epidemije, pričakujemo zmanjšanje števila članov za tretjino.  Najmanj za tretjino se bo 
zmanjšalo tudi število izposoj in obiskov. 
 
Grosuplje v letu 2019: 7068/ pričakovano 2020=5890 članov 
Ivančna Gorica v letu 2019: 4202/pričakovano 2020 =3500 članov 
Dobrepolje v letu 2019: 957/pričakovano 2020 = 797 članov 
 
Novo vpisani člani:  
Grosuplje 2019 = 702/pričakovano 2020= 585 novih članov 
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Ivančna Gorica 2019 = 476/pričakovano 2020=396 novih članov 
Dobrepolje 2019 = 67/pričakovano 2020= 60 novih članov 
 
Obisk članov zaradi izposoje gradiva na dom : 
 
Grosuplje 2019 = 93.204 članov/ 2020 = 77.000 članov 
 
Ivančna Gorica 2019=59.266 članov/ 2020 = 49.000 članov 
 
Dobrepolje 2019 = 10.522 članov/ 2020 = 8.700 članov 
 
Število izvodov izposojenega gradiva:  
 
Grosuplje 2019 =  490.306izvodov/ pričakovano 2020 = 343.000 izvodov 
Ivančna Gorica 2019= 317.069izvodov/ pričakovano 2020 =221.000 izvodov 
Dobrepolje 2019 = 55.207izvodov /pričakovano 2020 = 38.600 izvodov 
 
 
4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
4.1 Dostopnost knjižničnih storitev 
 
Urnik odprtosti knjižnice 
 
Odprtost knjižnice temelji na Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003) in 
Pravilniku o poslovanju (2014), ki določa, da je obratovalni čas določen v letnem delovnem 
načrtu.  
Urnik odprtosti naših knjižnic za leto 2020 je bil sprejet na 13. seji sveta knjižnice, 23.12.2019, in 
velja s sprejetjem programa dela (do sprejema se imenuje začasni urnik odprtosti), uporablja pa 
se od 2. 1. 2019.   
Elektronske storitve, kot so: podaljšanje, rezervacije, naročanje, izposoja elektronskih knjig, bodo 
uporabnikom dostopne vse dni v tednu, 24 ur na dan.  
V vseh občinskih središčih bo omogočeno vračanje gradiva tudi izven obratovalnega časa. 
 
 
 ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota  
Grosuplje 8 - 19 8 - 19 8 - 19 11 - 19 8 - 19 8 - 13 
Dobrepolje 12.30 - 19 8 - 15 12.30 - 19 11 - 15 12.30 - 19 / 
Ivančna Gorica 8 - 19 8 - 19 8 - 19 11 - 19 8- 19 8 - 13 
 

 

Izposojevališča ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota 
Višnja Gora / / /       13 - 14 / 
Stična / / /  14.30-15.30 / 
Šentvid  / / /  17.30-18.30 / 
Krka / / /       16 - 17 / 

 
 
Poletni urnik odprtosti  
 
 ponedeljek torek  sreda četrtek petek sobota 
Grosuplje 8 - 19 8 - 19 8 - 19 11 - 19     8 - 19 / 
Dobrepolje 12.30 - 19 8 - 15 12.30 - 19 11 - 15 12.30 - 19 / 
Ivančna Gorica 13- 19 8 - 14 8 - 14 13 - 19 13 - 19 / 
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Izposojevališča v Stični, Šentvidu, na Krki in v Višnji Gori bodo julija in avgusta zaradi koriščenja 
letnega dopusta zaprta.  
 
4.2 Načrt obsega dela  v okviru skupnih nalog : Nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev 
 
Cilji  

 Vpis članov in plačilo stroškov preko spleta 
 Uvedba nove ponudbe: izposoja zvočnih knjig na daljavo 
 Izdelava Strateškega načrta 2021 – 2025 
 Postavitev nove spletne strani Mestne knjižnice Grosuplje 
 Posodobitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje 
 Pričetek postopka posodobitve ustanovitvenega akta knjižnice (ustanoviteljice) 
 Izdelava dokumenta Upravljanje s knjižnično zbirko 

 
Nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev za uporabnike: 
 

- Cobiss sistem omogoča tudi oddaljen vpis ob posebnih  pogojih, ki jih določi knjižnica. 
Načrtujemo izvedbo v letošnjem letu. 

 
- Na tržišču se testira  ponudba izposoje zvočnih knjig na daljavo (audibook). Načrtujemo, 

da bi tovrstno gradivo po uspešnem testiranju  uvrstili med našo ponudbo. 
 

- Konec leta se izteče strateški načrt za tekoče obdobje, zato se pripravlja načrt za naslednje 
strateško obdobje (2021 - 2025). 
 

- V okviru Združenja splošnih knjižnic je v pripravi podlaga za enotne spletne strani, 
načrtujemo jo implementirati za naše potrebe, delovanje bomo prenesli na Arnesov 
strežnik. 
 

- Zaradi novih rešitev, ki jih ponuja sistem Cobiss, načrtujemo posodobitev Pravilnika o 
splošnih pogojih poslovanja. 
 

- Ob razpisu direktorja v preteklem letu je praksa pokazala, da ustanovitveni akt ni usklajen 
z Zakonom o knjižničarstvu (ustanoviteljski deleži) in Zakonom o lokalni samoupravi (svet 
ustanoviteljic), zato je potrebno začeti postopek uskladitve, za kar so pristojne občine.  
 

- Knjižnica ima izdelan Dokument o nabavni politiki in Letni načrt nakupa, ki poleg 
strokovnih standardov o izgradnji knjižnične zbirke, upoštevata tudi specifiko lokalnega 
okolja in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje zbirke. V letu 2020 načrtujemo v 
okviru delovne skupine zaposlenih izdelavo dokumenta Upravljanje s knjižnično zbirko, s 
katerim bomo nadomestili in razširili Dokument o nabavni politiki in ga posodobili s 
Strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice (2018 -2028). Namen 
dokumenta je zunanjo javnost seznaniti s kriteriji za nakup knjižničnega gradiva, za 
zaposlene pa je dokument zbor navodil za dopolnjevanje gradiva in vzdrževanje zbirke, 
med katere sodi tudi redni odpis zastarelega gradiva po določenih kriterijih. 

 
 
4.3  Nabava in bibliografska obdelava novega gradiva 
 
Knjižnica bo izvajala nabavo novega gradiva v okviru skupnih nalog v osrednji knjižnici. Pri 
nakupu novega gradiva bomo upoštevali izobraževalne, kulturne, informacijske in raziskovalne 
ter prostočasne potrebe naših uporabnikov in v skladu s strokovnimi priporočili za splošne 
knjižnice, upoštevali razmerja med gradivom za mladino in odrasle (30:70), ter leposlovjem in 
strokovno literaturo (50:50, delež strokovne literature se postopno veča z velikostjo knjižnice do 
razmerja 40:60). Pri oblikovanju zbirke bomo spremljali potrebe uporabnikov in izvajali nabavno 
politiko za podporo posameznim ciljnim skupinam. V okviru razpoložljivih sredstev in glede na 
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ponudbe knjigotrške in založniške mreže, bomo kupovali gradivo pri najbolj ugodnem ponudniku, 
ter nadaljevali s sodelovanjem pri pilotnim projektu  skupne nabave in obdelave gradiva z MKL in 
IZUM-om, katerega namen je racionalizacija postopkov obdelave in znižanje stroškov nakupa in 
dela. Načrtno bomo dopolnjevali tudi zbirko domoznanskega gradiva. 
Pri načrtovanju nakupa je upoštevana povprečna cena 21 € na enoto gradiva, ki je nižja od 
slovenskega povprečja, ki za leto 2019 znaša 21,7 €, ravno zaradi sodelovanja v pilotnem 
projektu. 
Uporabnike bomo seznanjali o dotoku novega gradiva na spletni strani knjižnice, novosti 
predstavljali na posebnih policah v knjižnici ter z vnosi sooblikovali portal dobreknjige.si 
 
Načrtovana finančna sredstva za nakup gradiva : 
 
Financer EUR Št. izvodov gradiva 

Sredstva Ministrstva za kulturo 37.215 € 1.772 

Sredstva občin skupaj 

od tega; 

Grosuplje: 43.407 

Ivančna Gorica: 50.000 
Dobrepolje: 13.000 

106.407 € 5.067 od tega: 

 

2.067 

2.381 
   619 

lastna sredstva 10.000 €     476 

PRIHODKI SKUPAJ: 153.622€ 7.315 izvodov 

 
 
Cilji na področju nabave in obdelave gradiva: 

 Izvajanje kakovostne nabavne politike za celotno mrežo naših krajevnih knjižnic z 
upoštevanjem specifičnih potreb posameznega okolja, v katerem knjižnice delujejo, 
nabava relevantnih tiskanih in e-knjig, periodike in elektronskih virov. 

 Učinkovita bibliografska obdelava, oprema in zaščita knjižničnega gradiva, kar pomeni čim 
krajši čas od nabave do postavitve gradiva na polico (1 teden). 

 
4.4 Izpis zastarelega gradiva po enotah 
 
Skladno s priporočili bibliotekarske stroke je stopnja prirasta praviloma usklajena s stopnjo 
odpisa, da se zagotovi primeren obseg, aktualnost in kakovost knjižnične zbirke.  
 
Cilj na področju izpisa gradiva: 

 Načrtujemo odpis vsaj 3% zastarelega, vsebinsko neustreznega, poškodovanega, 
obrabljenega in neuporabnega gradiva. 

 
4.5  Medknjižnična izposoja 
Gradiva, ki ga v knjižnici nimamo, bomo članom preskrbeli iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic. 
Ravno tako bomo iz naše knjižnice posodili iskano gradivo ostalim knjižnicam.  Predvidevamo do 
300  izposoj iz drugih knjižnic, mi pa bom ostalim knjižnicam posodili 110 enot. 
 
4.6 Domoznanska dejavnost 
Domoznanstvo je zakonsko predpisana naloga in vključuje zbiranje, obdelavo, hranjenje, 
predstavitev  gradiva ( knjige, AV in slikovno gradivo, karte, razglednice, pisma.. ), ki je povezano z 
našimi kraji in ljudmi. Pridobivanje tovrstnega, predvsem starejšega gradiva je pogosto 
zahtevnejše, saj zahteva spremljanje ponudbe po antikvariatih, dražbah, pri osebnih zbiralcih in je 
tudi zaradi omejenega števila izvodov in povpraševanja, dražje. V knjižnici nimamo posebej za te 
naloge zaposlenega delavca. Skrbeli bomo, da bomo v skladu s finančnimi možnostmi obogatili 
domoznansko zbirko s tovrstnim gradivom. 
V okviru kadrovskih možnosti bomo z domoznanskimi vsebinami dopolnili portal KAMRA,  dLib in 
domačo spletno stran. 
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Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 
V okviru domoznanskih nalog osrednje knjižnice je bilo po Aneksu1 k Sklepu o financiranju 
knjižnice od leta 2010 knjižnici dodeljeno tudi izdajanje Zbornika Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje, ki izhaja od leta 1968, ureja pa ga uredniški odbor, ki ga sestavljajo člani iz vseh treh 
občin: dr. Mihael Glavan, Jaka Müller, Ivan Grandovec, Daniel Zupančič, Drago Samec in Roža Kek, 
kot predstavnica knjižnice založnice. Publikacija temelji na skupnih zgodovinskih, prostorskih, 
gospodarskih in kulturnih temeljih tega prostora in prinaša strokovne prispevke in predstavitve 
občin. V letu 2020, konec junija bomo izdali 31. številko Zbornika. 
 
Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 
Na območju delovanja knjižnice imamo številne osebnosti in materialno dediščino, ki  prispeva k 
prepoznavnosti našega prostora in ljudi. Namen zbirke je dediščino zapisati, da bo dostopna 
širšemu krogu tako v domačem okolju kot  tudi v slovenskem prostoru. V letu 2020 načrtujemo 
11. knjigo v zbirki, ki bo posvečena dobrepoljskima umetnikoma Francetu in Tonetu Kralj ob 
njunih obletnicah rojstva. Avtor knjige bo umetnostni zgodovinar dr. Milček Komelj. Člani 
uredniškega odbora so: dr. Mihael Glavan, ki je tudi urednik zbirke, Ivan Grandovec, Marjan 
Potokar, Janez Pintar in Roža Kek.  
 
4.7 Dejavnost krajevnih knjižnic: Dela, ki se izvajajo po enotah 
 
Občan, ki se vpiše v katerokoli enoto, si lahko izposoja gradivo in uporablja storitve v vseh enotah 
knjižnice, s tem mu je na voljo večji nabor gradiva in ostalih storitev. 
 
Po vseh enotah Mestne knjižnice Grosuplje bomo: 
-      izposojali gradivo na dom in v čitalnico, 

- svetovali pri izbiri gradiva  in iskanju informacij, 

- posredovali informacije  iz gradiva in elektronskih  baz, 

- organizirali predstavitvene oglede knjižnice za otroke, mladino in odrasle, 

- vodili knjižno in knjižnično vzgojo za skupine otrok iz vrtcev in šol,  

- izvajali ure pravljic in igralne ure s knjigo v različnih izvedbah, 

- organizirali srečanja z literarnimi ustvarjalci, 

- organizirali strokovna in potopisna predavanja, ki so povezana s knjižničnim gradivom, 

- izvajali različne oblike informacijskega opismenjevanje za mladino in odrasle, 

- pripravili knjižne in organizirali likovne razstave, 

- izvajali slovenski  knjižni kviz ter sodelovali v projektu Moja najljubša knjiga, 

- zagotavljali mentorstvo študentom  in dijakom iz našega okolja, 

- pridobivali nove  uporabnike knjižnice. 

 
Poleg vseh teh oblik dela bomo še posebno pozornost posvečali posameznim ciljnim skupinam, 
(otroci, ki imajo težave pri branju, starejšim ipd.) 
Pri izvajanju programa se bomo omejili na obseg, ki ga bomo lahko izvedli v okviru razpoložljivih 
finančnih  in kadrovskih virov in v okviru varnostnih razmer, ki so povezane s COVID-19. 
 
4.8  Izposoja knjižničnega gradiva 
 
Izposoja gradiva je osnovna dejavnost knjižnic, zaradi katere v knjižnico prihaja tudi največ 
obiskovalcev. Poleg izposoje gradiva na dom obiskovalci prebirajo različna knjižnična gradiva v 
knjižnici, to je t.i. čitalniška uporaba/izposoja, ki jo še posebej spodbuja t. i.  prosti pristop do 
gradiva. V čitalnici je gradivo na voljo vsem uporabnikom, tudi nečlanom, kot določa Uredba o 
osnovnih storitvah. 
Podatki o številu izposojenih knjig in raziskave javnega mnenja pa kažejo, da eno člansko 
izkaznico vse pogosteje uporablja več družinskih članov. 
Z razvojem informacijske tehnologije in dostopom do elektronskih knjig in časopisov ter različnih 
baz podatkov je izposoja sedaj omogočena 24 ur na dan, vse dni v tednu, torej tudi, ko je knjižnica 
zaprta.  
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Zaradi razmer povezanih z epidemijo, predvidevamo, da bodo letos številke povezane z obiskom, 
izposojo in članstvo vsaj za tretjino nižje. Pričakujemo pa povečane številke povezane z uporabo 
knjižnice na daljavo.  
 
Člani, obisk, izposoja  
Izposoja in uporaba gradiva v knjižnici je po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 
29/03) omogočena tako članom kot tudi tistim obiskovalcem, ki niso včlanjeni v knjižnico. 
Izposoja gradiva na dom pa je omogočena le občanom, ki se v skladu s 17. čl. Zakona o 
knjižničarstvu v knjižnico  vpišejo. 
Glede na letošnjo epidemijo in zaprtje knjižnic ter ostalimi varovalni ukrepi, predvidevamo, da se 
bodo ti podatki znižali za več kot tretjino. 
 
4.9  Oprema gradiva z RFID za enoti Ivančna Gorica in Dobrepolje 
 
V Grosupljem imamo vse gradivo, ki je namenjeno izposoji, opremljeno z RFID nalepkami, vsi 
postopki izposoje in vračanja potekajo s pomočjo  RFID programske in tehnične podpore in   
Cobiss sistema. 
Letos načrtujemo opremo gradiva z RFID nalepkami tudi v Ivančni Gorici in Dobrepolju. Ta sistem 
omogoča hitrejše postopke vračanja in izposoje gradiva, ter ob nadgradnji programa in tehnični 
opremljenosti, predstavlja tudi zaščito pred odtujitvijo. Vse novo gradivo se bo opremilo z RFID 
nalepkami ob bibliografski obdelavi v osrednji knjižnici, zbirka, ki jo hrani knjižnica, pa v 
posamezni knjižnici.    
 
Cilj na področju opreme z RFID: 

 Oprema gradiva z RFID nalepkami v enoti Ivančna Gorica, da bo omogočena izposoja in 
vračanje z RFID sistemom 

 Oprema novega gradiva z RFID nalepkami za enoto Dobrepolje   
 
4.10 Urejanje in vzdrževanje knjižnične zbirke 
 
Skrbeli bomo, da bo gradivo na policah  ustrezno opremljeno s pravili stroke, urejeno in čisto. 
Gradivo, ki se ne izposoja že daljše obdobje in je strokovno ali jezikovno zastarelo, poškodovano 
ali obrabljeno, bomo odpisali v skladu s strokovnimi načeli, ki so določeni v zakonu in 
podzakonskih predpisih in Navodilih za izločanje in odpis gradiva, ki ga je pripravila nacionalna 
knjižnica. V svoji zbirki trajno hranimo domoznansko gradivo.  
Po strokovnih standardih mora knjižnica odpisati zastarelo gradivo v višini letnega prirasta, da 
ohranja zbirko aktualno.  
 
4.11 Dejavnosti in dogodki  za otroke in mladino 
 
Branje in ostale dejavnosti, ki so povezane s knjigami in bralno pismenostjo, so pomembne za 
otrokov jezikovni, spoznavni, čustveni, socialni in kulturni razvoj že v predšolskem obdobju. V 
knjižnici imamo razvitih veliko oblik dela za spodbujanje branja, razvijanje ustvarjalnosti,  tako za 
otroke, ki v knjižnico prihajajo s starši ali ostalimi družinskimi člani (babice, dedki,..), kot za 
organizirane skupine otrok iz institucionalnega varstva (šole, vrtci, Romi,..). Vsaka enota knjižnice 
je razvila tudi nekaj svojih  oblik dela z mladimi in tudi svojih avtorskih del, kot npr. dejavnosti z 
namiznim gledališčem kamišibaj. akcija spodbujanja branja Pridruži se navdušenim bralcem, 50 
knjig idr. 
 
Vrtec na obisku 
V dopoldanskem času bomo izvajali starosti otrok prilagojene modele knjižne in knjižnične vzgoje 
za otroke iz javnih in zasebnih vrtcev. 
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Ure pravljic v popoldanskem času 
Sezona ur pravljic in igralnih ur s knjigo bo prilagojena lokalnemu okolju in prostorskim pogojem 
in bo organizirana od januarja do maja ter od oktobra do decembra. Zaradi COVID-19 smo te 
dejavnosti v marcu zaključili. Nekatere smo ponudili preko oddaljenega dostopa. 
 
Poletne ustvarjalne delavnice 
Organizirali bomo tematske ustvarjalne delavnice v času šolskih počitnic v osrednji knjižnici v 
okviru projekta Ustvarjalni prstki, ki smo ga prijavili na objavljen razpis občine Grosuplje. 
 
Šola na obisku 
Po dogovoru s šolskimi knjižničarji ali učitelji vodimo starostni stopnji prilagojene ure s knjižno in 
knjižnično vzgojo za učence OŠ. Za srednješolce bomo organizirali v okviru obveznih izbirnih 
vsebin izobraževanje za samostojno uporabo knjižnice ter  iskanje gradiva z uporabo knjižničnega 
kataloga Cobiss/Opac. 
 
Knjižničar na obisku v šoli in vrtcu 
Mladinski knjižničarji v povezavi s šolo in vrtci v našem okolju sistematično izvajajo 
bibliopedagoške dejavnosti v šolah in vrtcih. 
 
Z igro do branja, Beremo s tačkami 
Za otroke, ki imajo težave z branjem, bomo  organizirali delavnice Z igro do branja in branje s 
pomočjo terapevtskih psov.  
 
Sprejem bralca JAZ BEREM/ZELENI BRALEC/BRALČICA 
Od leta 2016, ko smo v osrednji knjižnici v sodelovanju z OŠ v Grosupljem izvedli projekt 
»Sprejem bralca« za otroke ob zaključku drugega razreda, se je ta projekt razvil in nadgradil v 
redno dejavnost po vseh treh občinah. Otroci, učitelji, knjižničarji so z dejavnostjo navdušeni, 
podpirajo pa jo tudi vse tri občine ustanoviteljice.  
 
Planirane dejavnosti za otroke in mladino  
 
 Ure pravljic 

in igralne ure 
za izven 

Knjižna in 
knjižnična vzgoja- 
organizirani 
obiski vrtcev 

Knjižna in 
knjižnična 
vzgoja za  šole 
/Rastem s 
knjigo 

Počitniške in 
tematske 
delavnice 

Razstave v 
knjižnici 

Dobrepolje 15 20  10  1 5 
Grosuplje 16 30  15 2 5 
Ivančna Gorica   20  10 1 5 
 
Dejavnosti se bodo izvajale v odvisnosti od razmer povezanih z epidemijo, v okviru možnosti 
nekatere tudi na daljavo.  
 
4.12 Dejavnosti in dogodki za odrasle 
 
Namenjene so spodbujanju branja kot estetske, spoznavne, terapevtske in sprostitvene izkušnje. 
Podpirajo posameznikov ustvarjalni razvoj ter omogočajo koristno preživljanje prostega časa. 
Dejavnosti podpirajo tudi učenje tako zaradi lastnega interesa kot zaradi potreb formalnega 
izobraževanja ter omogočajo socialno vključenost različnih skupin občanov. 
 
 
 Literarni večeri,  

bralni klubi 
Predavanja, delavnice, 
potopisi 

Razstave 

Dobrepolje    8   3   6 
Grosuplje  25   6 10 
Ivančna Gorica  20   6 10 
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Knjižnica bo v lokalni skupnosti spodbujala povezovanje in sodelovalno kulturo, zato se bo z 
dejavnostjo in dogodki vključevala tudi  v lokalne projekte ustanoviteljev, društev in skupin za 
dobrobit posameznikov, lokalne skupnosti in države. Posebne dogodke načrtujemo ob kulturnem 
prazniku in dnevu splošnih knjižnic. 
V zadnjem obdobju se je še posebej povečalo zanimanje bralcev za vključevanje v bralne klube. V 
letu 2020 delujejo naslednji bralni klubi:  
Grosuplje: 
-Beremo ob kmečki peči,  
-Bralna čajanka,  
-Fit za knjigo in Beremo slovensko (post)moderno (prijava na razpis MIZŠ). 
Ivančna Gorica:   
-Kranjska čbelica in  
-Bralni klub za mlade in srednjo generacijo 
 Dobrepolje: 
 -Dobrevoljci 
 
5  Galerija in  časopisna kavarna 
 
Časopisna kavarna in galerija skupaj zagotavljata posebno ponudbo knjižnice za bralce dnevnega 
časopisja in likovne umetnosti. V Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje zaradi letošnjih razmer 
načrtujemo le  5 razstav. Razstavna dejavnost vključuje pripravo razstave, vsebinska predstavitev 
avtorja s katalogom ter pripravo slovesnega dogodka ob odprtju razstave. 
Tako kot ostali knjižnični prostori, sta bili tudi galerija in časopisna kavarna zaprti od 13. marca 
dalje.  
Časopisno kava bo predvidoma zopet delovala od 1. julija,  galerijo uporabljamo za vračanje 
gradiva, ki mora ostati v predpisani  karanteni. 
 
 
6 PROJEKT LAS STIK Srečava se v knjižnici+ 
 
Izvajal se bo v enoti knjižnice v Ivančni Gorici.  Projekt je v fazi preverjanja in potrjevanja na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Načrtujemo, da se bo, v primeru dokončne 
potrditve,  predvidoma začel izvajati v jeseni po vsebinskem in terminskem zaporedju. Prijavitelj 
projekta je knjižnica, partner je Občina Ivančna Gorica. 
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7 POJSNILA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2020   
 
Finančni načrt je izdelan na osnovi Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00 in 122/00) in ZIPRS 2021 (Ur. l. RS št. 
75/19).  Kot določajo navodila, je predmet sprejemanja samo načrt prihodkov in izdatkov za leto 
2020. 
 
 Pri izračunu potrebnih sredstev izhajamo iz  predvidenega programa dela in načrtovanih 
aktivnosti v odvisnosti od sprejetih proračunov občin  ustanoviteljic ter ob upoštevanju razmer 
povezanih z epidemijo COVID-19 ter sredstev ministrstev, tudi projektnih. Izračun obratovalnih 
stroškov smo opravili glede na realizacijo v preteklem letu, upoštevali kriterije gospodarnosti, 
učinkovitosti ter prioritete, ki izhajajo iz zakonskih in strokovnih podlag.   
 
Finančni načrt je usklajen s programom dela in zajema  predvidene prihodke in odhodke, ki bodo 
plačani v korist in izplačani v breme knjižnice v letu 2020 (načelo denarnega toka). Poleg javne 
službe se prihodki in odhodki nanašajo tudi na tržno dejavnost - dejavnost časopisne kavarne. 
 
Stroški dela predstavljajo največji delež izdatkov. Pri vrednotenju stroškov dela smo upoštevali 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 
ter izredni uskladitvi pokojnin (Ur. l. RS št. 75/19), Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 84/18)  Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor in 
Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS št. 80/19) ter veljavno sistemizacijo. 
 
Po pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic in sklepu o financiranju 
knjižnice smo predvidene stroške za redno dejavnost razdelili v stroške posamezne občine in 
stroške skupnih nalog. S skupnimi službami v osrednji knjižnici v Grosupljem  si občine delijo 
stroške dela, katerih izvajanje in razvoj sta pomembna za zavod kot celoto in vključuje poslovno in 
strokovno vodenje, nabavo, obdelavo in medknjižnično izposojo, nabavo opreme ter vsa 
operativna in strokovna dela povezana z domoznansko dejavnostjo, Domoznansko zbirko in 
Zbornikom občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje.   
Plačilo za delo zaposlenih za skupne naloge si občine delijo po ključu števila prebivalcev. Stroški, 
ki so vezani na prostor, gradivo, opremo, izvajanje programa in delo zaposlenih po enotah, 
pokriva vsaka občina v celoti za svojo enoto. 
 
Del sredstev za delovanje, občina Dobrepolje pokriva neposredno iz proračuna (ogrevanje, 
elektrika, komunalne storitve, čiščenje), občina Ivančna Gorica pa za nekatera vzdrževalna in 
hišniška dela.  
 
Knjižnica z izvajanjem dejavnosti pridobi tudi nekaj lastnih sredstev, ki jih v skladu z odlokom o 
ustanovitvi nameni tako za tekoče delovanje kot za investicije in razvoj.  
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Naziv javnega zavoda: MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE

Naslov javnega zavoda: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Šifra PU: 37060

REALIZACIJA 

2018

REALIZACIJA 

2019

FINAČNI NAČRT 

2020
Indeks 

KONTO
AOP IZ 

ZR
OPIS 1 2 3 (4=3/2*100)

v EUR v EUR v EUR

401 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 971.588,00 1.048.043,00 1.143.376,00 109,10

402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 962.826,00 1.039.420,00 1.134.376,00 109,14

403
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419)
874.412,00 949.232,00 1.033.433,00 108,87

7400 404
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna Ministrstvo 

za kulturo
32.336,00 33.941,00 37.215,00 109,65

7401 407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 815.908,00 899.425,00 996.218,00 110,76

Občina Grosuplje 477.500,00 502.362,00 554.200,00 110,32

Občina Ivančna Gorica 275.195,00 322.995,00 363.741,00 112,62

Občina Dobrepolje 63.213,00 74.068,00 78.277,00 105,68

7402 410
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

ZZZS -refundacije boleznin 
11.577,00 15.866,00 0,00 0,00

7403, 7404 413
d. Prejeta sredstva iz obč.proračunov - poraba presežka 

iz pr.let
0,00 0,00 0,00 0,00

Občina Grosuplje- poraba presežka prihodkov iz preteklih let za 

nakup knj.gradiva
0,00 0,00 0,00 0,00

občina Ivančna Gorica - poraba presežka prihodkov  za nakup 

OS in knj.gradiva
0,00 0,00 0,00 0,00

del 740 418 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova nagrad 800,00 0,00 0,00 0,00

741 419
f. Prejeta sredstva iz Zavoda za zaposlovanje Javna dela 

2018
13.791,00 0,00 0,00 0,00

420
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
88.414,00 90.188,00 100.943,00 111,93

del 7130 421

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe + odloženi prihodki za inv.vzdrževanje in nakup 

knjižničnega gradiva

88.414,00 90.188,00 100.943,00 111,93

del 7102 422 Prejete obresti 0,00 0,00 0,00 0,00

del 7100 423
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
0,00 0,00 0,00 0,00

del 7141 424  Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 0,00 0,00 0,00 0,00

72 425 Kapitalski prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00

730 426 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 0,00 0,00 0,00

731 427 Prejete donacije iz tujine 0,00 0,00 0,00 0,00

732 428 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0,00 0,00 0,00 0,00

786 429 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0,00 0,00 0,00 0,00

787 430 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 0,00 0,00 0,00

431
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(432+433+434+435+436)
8.762,00 8.623,00 9.000,00 104,37

del 7130 432 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 8.762,00 8.623,00 9.000,00 104,37

del 7102 433 Prejete obresti 0,00 0,00 0,00 0,00

del 7103 434 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 0,00 0,00 0,00 0,00

del 7100 435
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki
0,00 0,00 0,00 0,00

del 7141 436 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 0,00 0,00 0,00 0,00

437 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 987.917,00 1.022.997,00 1.170.956,00 114,46

438
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
979.155,00 1.014.374,00 1.161.956,00 114,55

del 400 439 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 473.328,00 490.494,00 621.456,00 126,70

del 401 447 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 66.916,00 77.790,00 80.553,00 103,55

del 402 453 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 272.680,00 286.206,00 287.650,00 100,50

del 403 464 D. Finančni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00

del 404 465 E. Plačila tujih obresti 0,00 0,00 0,00 0,00

del 410 466 F. Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00

del 411 467 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00 0,00 0,00

del 412 468 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00

del 413 469 I. Drugi tekoči domači transferji 0,00 0,00 0,00 0,00

del 420 470 J. Investicijski odhodki 166.231,00 159.884,00 172.297,00 107,76

481
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU (482+483+484)
8.762,00 8.623,00 9.000,00 104,37

del 400 482
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 482
0,00 0,00 0,00 0,00

del 401 483
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 483
0,00 0,00 0,00 0,00

del 402 484
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 484
8.762,00 8.623,00 9.000,00 104,37

485-486
III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 

ODHODKI (I.-II.)
-16.329,00 25.046,00 -27.580,00 -110,12

A.   FINANČNI NAČRT 2020 PO DENARNEM TOKU 
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Naziv javnega zavoda: MESTNA KNJIŽNICA GROSUPLJE

Naslov javnega zavoda: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Šifra PU: 37060

REALIZACIJA 

2018

REALIZACIJA 

2019

FINAČNI NAČRT 

2020
Indeks 

KONTO
AOP IZ 

ZR
OPIS 1 2 3 (4=3/2*100)

v EUR v EUR v EUR

75 500
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00 0,00 0,00 0,00

44 512
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  
0,00 0,00 0,00 0,00

524-524
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.)
0,00 0,00 0,00 0,00

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 
 
 
 

REALIZACIJA 

2018

REALIZACIJA 

2019

FINAČNI NAČRT 

2020
Indeks 

KONTO
AOP IZ 

ZR
OPIS 1 2 3 (4=3/2*100)

v EUR v EUR v EUR

50 550 VII. ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00

55 560 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0,00 0,00 0,00 0,00

570-571 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 0,00 0,00 0,00

572-573
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-16.329,00 25.046,00 -27.580,00 -110,12

XI. NETO FINANCRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) -16.329,00 25.046,00 -27.580,00 -110,12

C.  RAČUN FINANCIRANJA

 
 
 
7.1 Načrtovani prihodki  
 
Redna dejavnost Mestne knjižnice Grosuplje  je financirana iz sredstev občinskih proračunov 
Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, Ministrstva za kulturo  in ter lastnih sredstev. 
Lastna sredstva bodo pridobljena iz naslova članarin, zamudnin pri vračanju gradiva, 
fotokopiranja in tiskanja dokumentov ter odprodaje odpisanega gradiva, planiramo tudi nekaj 
prihodkov od oddaje prostorov v najem. Lastna sredstva se znižujejo, ker je večji vpis mladih do 
18. leta, ki so v skladu z zakonom oproščeni plačila članarin, nižji pa so tudi prihodki od zamudnin 
in članarin zaradi letošnjega zaprtja . 
Načrtovani prihodki so razvidni iz priložene tabele po posamezni občini, ministrstvu, lastnih 
sredstvih in odloženih prihodkih in so za 9,1 % višji od preteklega leta. 
 
7.2 Načrtovani odhodki 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2020  bodo predvidoma 14,5 % višji od doseženih v letu 2019. 
Zvišujejo se odhodki za plače, in sicer zaradi sprostitve napredovanj, nove uvrstitve  v plačne 
razrede, projektne zaposlitve v Ivančni Gorici ter izplačane odpravnine ob upokojitvi poslovne 
sekretarke .  
 
 
7.2.1 Načrtovani stroški dela 
 
Stroške dela občine ustanoviteljice krijejo na osnovi veljavne sistemizacije in razdelilnika plač  v 
skladu z določili, ki veljajo za javni sektor na področju kulture.  Stroški dela zajemajo plače s 
prispevki in davki, delovno dobo in dodatke po kolektivni pogodbi, regres za letni dopust, 
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jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine  in premije za dodatno pokojninsko 
zavarovanje.  
Občine plačujejo stroške dela na način, ki je bil dogovorjen s sklepom o financiranju knjižnice in 
glede na število prebivalcev občine. Po veljavni sistemizaciji so deleži občin: 
Grosuplje: 10,02 zaposlenih, Ivančna Gorica: 7,63 zaposlenih, Dobrepolje:1,35 zaposlenih. 
 
8 NOTRANJA ORGANIZACIJA IN KADRI 
 
Strokovna podlaga zaposlovanja:  

 število prebivalcev, ki mu knjižnica služi in  

 zakonsko predpisane naloge, ki jih knjižnica mora izvajati za svoje prebivalce.  
Živimo in delujemo na območju, kjer število prebivalcev narašča, predvsem v občinah Grosuplje in 
Ivančna Gorica. Pravna podlaga je opredeljena v 47. členu ZUJIK-a, v 36. členu Zakona o 
knjižničarstvu, v 14. členu Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 
v strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice ter v Pravilniku o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici Grosuplje. 
Standardi za našo knjižnico, ki trenutno pokriva območje z 42.20 prebivalci, predpisujejo 
zaposlitev 31 delavcev. 
Zaposlenih je 19 delavcev, načrtujemo eno projektno zaposlitev preko LAS-STIK projekta Srečava 
se v knjižnici+. 
 
9 IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
Temeljno znanje in lastnosti, ki so potrebne za zaposlene v splošni knjižnici, so: 
- poznavanje gradiva, ki sestavlja knjižnično zbirko,  
- poznavanje elektronskih zbirk in njihova uporaba, 
- znanja za uporabo sodobnih tehnologij,  
- sposobnost za pozitivno sporazumevanje med ljudmi, 
- sposobnost za sodelovanje s posamezniki in skupinami pri posredovanju učinkovitih 

knjižničnih storitev, 
- ustvarjalnost in odprtost do novih idej in metod, 
- pripravljenost za spreminjanje metod dela za delovanje v novih razmerah, 
- poznavanje in spremljanje predpisov s področja poslovanja in stroke. 
Zaradi naštetega je potrebno kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za 
spremljanje novosti  v sistemu COBISS: izposoja, katalogizacija, izpisi, statistike, medknjižnična 
izposoja. Strokovna izobraževanja so organizirana v NUK-u, na Izumu, OOK MKL, v posameznih 
knjižnicah z dobro prakso na posameznem področju,  konference in posveti v Sloveniji in tujini, v 
Združenju splošnih knjižnic, ZBDS..). 
 
Družbeno koristno delo, poklicna rehabilitacija 
V knjižnici zagotavljamo tudi možnost opravljanja družbeno koristnega dela in poklicno 
rehabilitacijo glede na potrebe okolja in institucij. 
 
Mentorstvo dijakom in študentom 
V okviru sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem bomo zagotovili mentorja in izvajanje 
prakse   dijakom SŠJJ Ivančna Gorica in strokovne šole iz Višnje Gore, Zavoda CIRIUS. 
Omogočili bomo prakso študentom bibliotekarstva  in tudi drugih smeri iz našega okolja 
 
 
10 OSTALE OBLIKE DELA 
 
Računovodske storitve bo opravljal računovodski servis, čiščenje čistilni servis, s pomočjo servisa 
bomo zagotavljali hišniška in vzdrževalna dela ter vzdrževanje in razvoj  računalniške in 
programske opreme ter strežniškega sistema. Za občasno pomoč pri izposoji, bibliopedagoški in 
biblioandargoški dejavnosti ter za  delo v časopisni kavarni in v galeriji si bomo pomagali s  
študentskim delom. 
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KADROVSKI NAČRT 2020 

Vir financiranja Število zaposlenih  2020 Potrebno število zaposlenih po 

strokovnih priporočilih nacionalnih 

standardov 

Proračun:  

Občine Grosuplje 

Občine Ivančna Gorica 

Občine Dobrepolje 

  

 

10,02 

  7,63 

  1,35 

 

16,5 

12,5 

  2,2 

3. ZZZS in ZPIZ 0  

4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna LAS STIK 

1  

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na 

trgu 

0  

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne 

službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, 

RTV-naročnine) 

0  

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne 

službe in sredstva prejetih donacij 

0 0 

8. Sredstva za financiranje javnih del –
Občina Grosuplje 

0  

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti 

zagotavlja financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, 

zdravnikov pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev pripravnikov in 

zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter 

zaposlenih na raziskovalnih projektih 

0 0 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona 
o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni 
list RS, št. 17/14) 

0 0 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 

3 in 6 

19  

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 

7, 8, 9 in 10 

20 31,2 
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11  PLAN  VZDRŽEVALNIH DEL  
Med pomembnimi vsebinami je vsako leto tudi  vzdrževanje prostorov naših knjižnic, saj so ves 
čas v uporabi javnosti in zato potrebni stalnih vzdrževalnih del. Viri za pokrivanje stroškov 
vzdrževalnih del in investicij  so proračunska in lastna sredstva. 
 
Grosuplje 
Potrebna so servisna in vzdrževalna dela naprav in opreme v skladu z navodili o vzdrževanju in 
predpisano zakonodajo (požarni sistem, tehnično varovanje, ogrevalni in hladilni sistemi) ter 
ostala potrebna dela, ki se pojavijo zaradi okvare in obrabe. Vzdrževali bomo opremo za gradivo 
in računalniško tehnologijo in oba knjigomata,  sanirali omet zaradi zamakanja strehe, obnovili 
polkna ter  skrbeli, da bodo izvedena ostala nepredvidena nujna vzdrževalna dela. 
 
Ivančna Gorica 
Izvedli bomo potrebna tekoča vzdrževalna dela prostorov in opreme, računalniškega sistema  
 
Dobrepolje 
Izvedli bomo potrebna tekoča vzdrževalna dela opreme, računalniškega sistema in prostorov. 
 
12  PLAN INVESTICIJ 
 
Grosuplje (5.000 €) 
Sanacija ometa zaradi zamakanja in obnova polken na Koščakovi hiši. 
Posodobitev IKT opreme  in  preselitev virtualnega serverja na Arnes, 
 kar predstavlja strošek za vse tri občine po ključu števila prebivalcev. 
 
Ivančna Gorica (9.141 €) 
Nakup:  2 x pisarniški stol, 1 x PC, 1x tablični računalnik, knjigomat 
 
Dobrepolje (3.000 €) 
Nakup: RFID sistema (1 x PC, RFID plošča s programsko opremo, implementacija v COBISS ter 
nakup 15.000 RFID nalepk za opremo gradiva temeljne zbirke in novega gradiva ) 
 
Izvedene bodo investicije v skladu z razpoložljivimi sredstvi in glede na potrebe v primeru 
nepredvidenih situacij zaradi zagotovitve nemotenega delovanja. 
 
 
Datum: 29. 6. 2020 
 
Soglasje sveta: 2. 7. 2020 
 
 
Podpis odgovorne osebe 
Roža Kek, v. d. direktorica   


