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I. POSLOVNO POROČILO  

 

A. UVOD 

 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika.  Je 

osrednja knjižnica, ki zagotavlja knjižnično dejavnost v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-

Dragomer. Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje ene ali več občin, ki po potrebi 

organizira mrežo organizacijskih enot in izvaja skupne funkcije. Splošna knjižnica je 

samostojna pravna oseba (samostojna knjižnica), ki izvaja knjižnično dejavnost na območju 

ene ali več občin s skupaj najmanj 10.000 prebivalci. 

Od leta 2004 ima ponovno v svoji organizacijski sestavi krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik 

Borovnica. Krajevna knjižnica je organizacijska enota, ki se ustanovi za izvajanje knjižnične 

dejavnosti na določenem geografskem področju. Je organizacijska enota splošne knjižnice v 

kraju, ki ima nad 1.500 prebivalcev.  

Od leta 2007 zagotavlja knjižnično dejavnost tudi za Občino Log-Dragomer, ker pa v občini 

še ni zagotovljenih prostorov za knjižnico, je gradivo, ki ga nabavimo s sredstvi Občine Log-

Dragomer, trenutno locirano na Vrhniki.  

Občini Borovnica in Log-Dragomer sta pogodbeni partnerici. 

 

Organi knjižnice so: 

- Svet zavoda, direktor, strokovni svet 

 

Delež občin v celotnem številu prebivalcev, za katere splošna knjižnica izvaja dejavnost in je 

bil upoštevan v letu 2017:  

Delež občine Vrhnika:               67,99 % 

Delež občine Borovnica:           17,39 % 

Delež občine Log-Dragomer:  14,62  % 

 

  

občine – prebivalci: skupno 24.705 prebivalcev (2016H2): 

 

  
Vrhnika 

  
Borovnica 

Log- 

Dragomer 

število 

prebivalcev 
16.799 4.295 3.611 

površina km² 

  
115 42 11 

število naselij 25 12 3 

  

Število prebivalcev območja na dan 1. 7. 2016 (Statistični urad). 

 
 

  

 

 

  

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Cankarjeve 

knjižnice Vrhnika: 

 

Zakoni 
 Zakon o knjižničarstvu. 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. 

 Zakon o zavodih. 

 Zakon o obveznem izvodu publikacij. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3370.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3606.html
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 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij. 

 Zakon o javnih financah. 

 Zakon o računovodstvu. 

 Zakon o javnih naročilih. 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

 Zakon o javnih uslužbencih. 

 Zakon o inšpekcijskem nadzoru. 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

 

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

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. 

 Pravilnik o razvidu knjižnic. 

 Pravnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. 

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

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. 

 Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij. 

 Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. 

 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture. 

 

Kolektivne pogodbe 
 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. 

 

Ostali predpisi 
 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. 

 Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja. 

 Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na 

področju kulture. 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. 

 Standardi za splošne knjižnice. 

 Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. 

 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. 

 Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Cankarjevi knjižnici. 

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika. 

 

Osnovna dejavnost je zbiranje, obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva, posredovanje in 

zagotavljanje dostopa do tega gradiva, kakor tudi do elektronskih publikacij; zbiranje, 

obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva; sodelovanje v medknjižnični 

izposoji in posredovanje informacij; pridobivanje novih uporabnikov; organizacija posebnih 

oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture; 

skrb za uporabnike s posebnimi potrebami; sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju in 

organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. V letu 2017 je 

knjižnica sodelovala z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami v občinah: z 

Zavodom Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem Vrhnika, vrtci, osnovnimi šolami, 

Varstveno delovnim centrom, Zdravstvenim domom Vrhnika, Zavodom za zaposlovanje, 

Centrom za socialno delo, Glasbeno šolo Vrhnika, s krajevnimi skupnostmi v Občini Vrhnika, 

Majo Artenjak (Društvo Kneipp Vrhnika), Klubom vrhniških študentov (KVŠ), Brankom 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO5620.html
http://www.uradni-list.si/_pdf/1999/Ur/u1999079.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/1999/Ur/u1999023.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2000/Ur/u2000039.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1643.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO403.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3328.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO3209.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5163.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV5244.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5318.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200442&stevilka=1889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200319&stevilka=742
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200319&stevilka=742
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV8484.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9185.html
http://www.uradni-list.si/_pdf/1994/Ur/u1994041.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/1994/Ur/u1994045.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_URED2851.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED2977.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ODRE211.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ODRE211.html
http://www.mklj.si/images/stories/documents/o_knjiznici/Standardi%20za%20splosne%20knjiznice%20za%20obdobje%20od%201.%20maja%202005%20do%2030.%20aprila%202015.%20-%20Nacionalni%20svet%20za%20knjiznicno%20dejavnost.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_STAT146.html
http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/navodilo_izlocanje_gradiva.pdf
http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp
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Vodenikom (Zdravstveni oddelek Čili in zdravi Krščanske adventistične cerkve iz Ljubljane), 

Centrom Astera in drugimi posamezniki/organizacijami/društvi. 

 

Za uporabnike s posebnimi potrebami smo v CKV organizirali: 

 sodelovanje z Varstveno delovnim centrom - tedenski obisk njihovih varovancev, 

obisk pedagoške delavke v VDC in bralna značka. 

 Spletna stran je prilagojena uporabnikom s slabšim vidom (povečava črk s 

kombinacijo CTRL +). 

 Za potrebe slabovidnih uporabnikov imamo eno lupo in dva bralnika eKnjig. 

 Do knjižnice je omogočen dostop z dvigalom. 

 Možnost izposoje knjig s povečanim tiskom, zvočnih knjig in e-knjig (Biblos). 

 Program R. E. A. D. – za otroke, ki težko berejo. Otroci namesto odraslemu berejo 

terapevtskemu psu (v sodelovanju z društvom Tačke pomagačke). 

 

 

B. POGOJI ZA IZVAJANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI 

 

 

1. STROKOVNI IN MANIPULATIVNI DELAVCI 

 

Minimalno število delavcev knjižnice določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe, Standardi pa določajo potrebno kadrovsko zasedbo.  

      

Zaposlovanje: 

Splošne knjižnice zaposlujejo strokovne, manipulativne in administrativne delavce. 

Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (najmanj visoka izobrazba), višji 

knjižničar (najmanj višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Splošna knjižnica 

zaposluje strokovne delavce okvirno v razmerju 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev 

ter 30% drugih strokovnih delavcev. 

Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega 

delavca na 1000 prebivalcev in najmanj 1 administrativno – tehničnega oziroma 

manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev.  

Pri zaposlovanju upošteva knjižnica naslednje standarde: 

- 5 strokovnih knjižničnih delavcev na 10.000 prebivalcev, ki jih v skladu z dejavnostjo 

razporedi v osrednjo knjižnico in organizacijske enote 

- 1 manipulativni ali tehnični knjižnični delavec na 10.000 prebivalcev 

- 1 strokovni delavec za razvoj računalniške mreže, komunikacij in programske opreme 

na 40 osebnih računalnikov 

- 1 upravni delavec do 50.000 prebivalcev 

- 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev, 1 dodatni na 

vsakih nadaljnjih 25.000 prebivalcev. 

 

 

KNJIŽNIČNO OSEBJE                       

 

Od 1.1.2017 je bilo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 14 zaposlenih delavcev. Direktorica, 

računovodja (60% delovnega časa opravlja dela za ZIC), 9,5 strokovnih delavcev na Vrhniki 

in 1,5 v Borovnici. 13 delavcev je bilo zaposlenih za polni delovni čas, za nedoločen čas. 1 

delavka je bila zaposlena za nadomeščanje za določen čas, za 4 ure do vrnitve delavke, ki dela 

polovični delovni čas iz naslova starševstva.  
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Drugo: 

- čistilni servis - pogodbeno delo na Vrhniki in v Borovnici,  

- vzdrževanje računalniške opreme - pogodbeno delo,  

- prostovoljno delo (2 osebi),  

- 4 javne delavke, 

- družbeno koristno delo – 5 oseb, 

- 1 delavka pa je zaposlena na projektu Večgeneracijski center Ljubljana N'šPLAC, 

sofinancirano s strani MDDSZ in ESS. 

 

 
 

Fotografija Kolektiva CKV v razširjeni sestavi (tudi javna dela in dijak na praksi), foto: Igor 

Markelj, oktober 2017). 

 

      Izobrazbena struktura strokovnega kadra:  

 

visoka izobrazba višja izobrazba srednja izobrazba 

 2,5+ 1 4 3 + 0,5 

VRH + BOR VRH  VRH + BOR 

 

Prikaz potreb skladno s Standardi za splošne knjižnice in dejanskega stanja:  

 

 strokovni 

delavci 

manipulativni 

delavci 

računalniški 

delavec 

računovodja 

Standard 12,35 2,47 0,95 1,58 

Stanje 11 0 0 0,4 

 

 

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu in skladno s Pravilnikom o načinu določanja skupnih 

stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah  in stroškov 

krajevnih knjižnic, smo določili stroške, ki jih zagotavlja Občina Borovnica za izvajanje 

knjižnične dejavnosti. Delež Občine Borovnica v celotnem številu prebivalcev, za katere 

splošna knjižnica izvaja dejavnost, je bil v letu 2017 17,39 %. Občina Borovnica je v skladu s 

pogodbo zagotavljala sredstva za kritje celotnih stroškov delovanja krajevne knjižnice: 

stroške dela, programske stroške, neprogramske stroške in stroške prostorov in opreme. 

Stroški dela obsegajo plače s prispevki in davki za zaposlitev 1,50 delavca, od tega: 0,50 

knjižničarja in 1,00 bibliotekarja. Občina Borovnica je zagotavljala sredstva za kritje skupnih 
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stroškov izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe. Stroški dela obsegajo delež plače s 

prispevki in davki za dejansko zaposlene delavce in znaša delež od skupno 2,4 delavcev (1,00 

direktor, 1,00  strokovni delavec za nabavo in obdelavo gradiva in 0,40 

računovodja/administrator). Občina Borovnica je financirala 17,39 % dejansko nastalih 

skupnih stroškov dela. 

 

Z Občino Log-Dragomer smo prav tako sklenili Pogodbo o opravljanju javne knjižnične 

dejavnosti na področju Občine Log – Dragomer za leto 2017, v kateri so določene 

medsebojne pravice in obveznosti ter delež sofinanciranja skupnih stroškov osrednje knjižnice 

za leto 2017 (krajevne knjižnice v občini še ni). Občina je v letu 2017 prispevala 22.325 € 

(plače in materialni stroški) in 2.500 € za knjižnično gradivo.  

 

Največjo težavo pa predstavlja delovno mesto računovodje, ki smo jo zaposlili sredi leta 

2009. V skladu s sporazumom med javnima zavodoma opravlja 40 % dela za Cankarjevo 

knjižnico Vrhnika in 60 % za Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Delavka ima sklenjeno 

pogodbo s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, delo pa opravlja na sedežu ZIC-a. Pokazalo se je, 

da je obseg dela absolutno prevelik in da je delavka maksimalno obremenjena, zato mora 

opravljati nadure. Standard: 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 

prebivalcev in 1 dodatni na vsakih nadaljnjih 25.000 prebivalcev, kar pomeni 1,58 

računovodje. Stanje: zaposleno imamo 0,4 računovodje. Zato bi bilo nujno, da se v 

prihodnosti zagotovi 100 % zaposlitev. 

 

        

 PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

 

Strokovni delavci svoje delo opravljajo kvalitetno le, če imajo ustrezno znanje in se sproti 

izobražujejo. V letu 2017 se je izobraževalo skupno 17 delavcev (tudi javni delavci) na 49 

izobraževanjih, skupno število ur 364,5. Udeležili smo se izobraževanj, ki jih v pretežni meri 

izvajajo IZUM, NUK, ter izobraževanj v okviru OOK, Združenja splošnih knjižnic, Zveze 

bibliotekarskih društev Slovenije in Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske.  

 

 

2. LETNI PRIRAST GRADIVA 

 

Pravilnik: 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja predpisuje minimalni letni prirast splošne knjižnice z 

200 enotami gradiva na 1000 prebivalcev. V okviru tega prirasta je potrebno zbirko 

dopolnjevati z  22 enotami neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. V poročilu posebej 

upoštevamo občino Log-Dragomer (prirast gradiva in zaloga). Ker občina še nima svoje 

enote, je gradivo dostopno za izposojo (in primerno hranjeno) v osrednji enoti na Vrhniki. 

 

Standard: 

Knjižnica, ki dosega standard, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 

izvodi knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 

prebivalcev. Letni prirast gradiva za leto 2017 je 230 enot na 1000 prebivalcev. Zagotovili 

smo 5.698 novih enot knjižničnega gradiva.  
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Prirast gradiva v letu 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBSEG GRADIVA – temeljna zaloga 

 

Pravilnik: 

Pravilnik določa minimalen standard obsega gradiva, če ima splošna knjižnica v osrednji in 

krajevnih knjižnicah skupaj najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja, v 

okviru tega najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. Krajevna knjižnica, ki 

izvaja dejavnost za območje do 5000 prebivalcev, ima 4 enote gradiva na prebivalca, vendar 

zbirka ne sme biti manjša od 6000 enot gradiva. 

 

Standard: 

Standard določa 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov, 0,4 izvode 

neknjižnega gradiva na prebivalca ter 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska. 

 

Standard obsega gradiva presegamo: na Vrhniki (6,14 enot gradiva na prebivalca; število 

prebivalcev na dan, 1.7.2016) in v Borovnici (7,77 enot gradiva na prebivalca). V Log-

Dragomerju temeljna zaloga gradiva dosega 3,74 enote gradiva na prebivalca. Zaloga 

neknjižnega gradiva je na Vrhniki 0,49 izvodov na prebivalca, v Borovnici je 0,56, v Log-

Dragomerju pa je 0,04 (vzrok manjše nabave je v hitri obrabi in poškodbah nosilcev, zato 

bomo neknjižno gradivo kupovali, ko bo enota v občini odprta). 

 

Obseg knjižničnega gradiva v letu 2017: 

 

Enota Št. enot od tega neknjižno 

gradivo 

Št. naslovov 

Vrhnika 103.078 8.329 74.103 

Borovnica 33.375 2.399 29.744 

Log-Dragomer 13.501 154 12.841 

Skupaj 149.954 10.882 79.039*   

 

*Število naslovov se ne da seštevati, saj je isti naslov lahko v več enotah. 

 

3.a KNJIŽNO GRADIVO 

 

Razmerje med gradivom za odrasle in otroke mora biti v razmerju 70% : 30 %. Razmerje je 

69,2 % : 30,8 %; odstopanja skorajda ni. 

 

 

 

 

 

 

Enota nakup Dar Skupaj 

Vrhnika 3.663 316 3.979 

Borovnica 1.132 191 1.323 

Log-Dragomer 338 58 396 

Skupaj 5.133 565 5.698   
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Knjižno gradivo – obseg v letu 2017: 

 

Enota Št. enot gradiva 

za odrasle 

št. enot gradiva 

za mladino 

Skupaj 

Vrhnika 64.565 27.776 92.341 

Borovnica 20.266 10.397 30.663 

Log-Dragomer 8.961 4.385 13.346 

Skupaj 93.792 42.558 136.350 

 

3.b SERIJSKE  PUBLIKACIJE – obseg v letu 2017 

 

Enota Št. enot gradiva 

za odrasle 

št. enot gradiva 

za mladino 

Skupaj 

Vrhnika 2.178 230 2.408 

Borovnica 275 38 313 

Log-Dragomer 1 0 1 

Skupaj 2.454 268 2.722 

 

Za bodočo enoto Log-Dragomer nismo nabavljali serijskih publikacij (časopisi, revije ipd.), 

ker dnevno časopisje in revije zelo hitro zastarijo, zato nabava ni smiselna, 1 izvod pri  občini 

Log Dragomer pa je zbornik, ki je izšel v obliki serijske publikacije. 

 

3.c NEKNJIŽNO GRADIVO (AK, VK, CD, CR, DVD) 

 

 

 

Naraščanje zaloge gradiva v obdobju od 2008 – 2017: 
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4. PROSTOR IN OPREMA 

Prostor: 

 

Na Vrhniki smo se poleti 2014 preselili v nove prostore na Tržaško cesto 32. V prvem 

nadstropju Kulturnega centra Vrhnika je na cca. 1400 m2 oddelek za odrasle s čitalnico, 

računalniško učilnico, mladinski oddelek s čitalnico in pravljično sobo, medioteko in 

domoznanski oddelek. Postavitev vsega knjižničnega gradiva v prostem pristopu v eni etaži je 

idealna rešitev tako za uporabnike kot za organizacijo dela. Skladišče in pisarni so v medetaži. 

Z novim in prenovljenim prostorom je knjižnica dobila novo, svežo vsebino, pridobili smo 

prostor za vso knjižnično gradivo, dosegli smo funkcionalno povezanost oddelkov in 

zagotovili sodobne delovne prostore. Nova lokacija knjižnice je ustrezna, saj je lahko 

dostopna. 

 

 
 

Grabeljškova dvorana in Malavašičev kotiček, foto: Niko Nikolčič. 

 

S podobnim namenom se mora izvesti investicija v Borovnici, saj prostori zaradi svoje 

dotrajanosti ogrožajo delo in varnost delavk in uporabnikov. Prostorska problematika je bila 

večkrat izražena v dopisih, izvedena je bila anketa med uporabniki, vrednotenih je bilo več 

lokacij za gradnjo novih knjižničnih prostorov, izdelane so bile idejne zasnove, januarja 2008 

je vodja krajevne knjižnice Simona Stražišar izdelala nalogo, v kateri je razdelala prostorske 

potrebe.  Namen investicije: S pridobitvijo novih prostorov in izselitvijo iz dotrajanega 

najemniškega objekta, bi zagotovili ustrezne površine za delovanje knjižnice. V Občini 

načrtujejo obnovo stavbe nekdanje pošte in v njej naj bi svoje prostore dobila nova knjižnica. 

 

 
 

Stavba in del notranjosti borovniške knjižnice, foto: Igor Markelj. 

 

Občina Log-Dragomer mora pridobiti prostore na primerni lokaciji za nove knjižnične 

prostore, ki bodo ustrezali standardom in potrebam prebivalcev, kar bo omogočilo kakovostno 
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izvajanje načrtovanih dejavnosti in dvignilo kvaliteto življenja. Občina načrtuje obnovo 

poslopja nekdanje šole in vrtca na Logu in v njih naj bi svoje prostore dobila tudi knjižnica. 

 

Oprema: 

 

Kupili smo infrastrukturo za Knjižnico pod krošnjami (na fotografiji spodaj, foto: Urška 

Grm), regal za fascikle v arhivu in oglasne panoje za mladinski oddelek. 

 

 
 

 

C. DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE 

 

     1. OBISKOVALCI IN IZPOSOJA 

 

V knjižnico prihajajo občani iz različnih razlogov. Vsi si ne izposodijo gradiva na dom ali 

samo na dom, ampak si nekateri uporabniki izposodijo gradivo (knjige in predvsem časopisje) 

tudi v čitalniškem prostoru. Nekateri obiskovalci obiščejo knjižnico iz drugih razlogov: 

iskanje najrazličnejših informacij, možnost uporabe interneta, obisk kulturnih prireditev in 

drugih dogodkov, ogled razstav, udeležba na tečajih in delavnicah, ... 

 

1.a ČLANSTVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2017 beležimo manj aktivnih uporabnikov 

kot predhodno leto in več kot v letu 2015. 

Knjižnico je v letu 2017 obiskovalo 6.180 aktivnih 

uporabnikov. 

 

 

Aktivni člani 2015     

  odrasli mladina   

enota     enota 

Vrhnika 3.379 1525 4.904 

Borovnica 690       229 919 

Skupaj 4.069 1754 5.823 

Aktivni člani 2016 

  

 

odrasli mladina skupaj 

enota       

Vrhnika 4.214 1.885 6.099 

Borovnica 818 262 1.080 

    

Skupaj 5.032 2.147 7.179 

Aktivni člani 2017     

  odrasli mladina   

enota     enota 

Vrhnika 3.518 1.597 5.115 

Borovnica 811       254 1.065 

Skupaj 4.329 1.851 6.180 
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Aktivni člani v obdobju od 2008 – 2017: 

 

 
 

Skupno število vpisanih članov v CKV je 10.393 na dan, 31.12.2017; od tega občani Občine 

Borovnica 1168 in občani Občine Log – Dragomer 386. Skupni delež včlanjenega 

prebivalstva je 42%, kar dokazuje, da knjižnica živi z okoljem v katerem deluje. 

 

NOVO VPISANI ČLANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število novo vpisanih članov se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 29.  

 

1.b OBISKOVALCI KNJIŽNICE  

 

Obiskovalci 2016 

Enota   

Vrhnika 141.296 

Borovnica 15.026 

Skupaj 156.322 

   

V letu 2017 beležimo 155.060 obiskovalcev - brez obiskovalcev dogodkov. Podatke o 

obiskovalcih smo pridobili s pomočjo števcev na zaščitnih vratih, odšteli smo obiskovalce 

dogodkov na Tržaški cesti 32 in zaposlene. Število obiskovalcev v knjižnici se je malenkost 

zmanjšalo. Eden od razlogov je najbrž dejstvo, da smo veliko število dogodkov izvedli tudi 
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  odrasli mladina skupaj 

enota       

Vrhnika 302 225 527 

Borovnica 38 32 70 

    

Skupaj 340 225 597 

Na novo vpisani člani 2017 

  odrasli mladina skupaj 

enota       

Vrhnika 303 193 496 

Borovnica 23 49 72 

Skupaj 216 352 568 

Obiskovalci 2017 

enota 

 Vrhnika 140.850 

Borovnica 14.210 

Skupaj 155.060 
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zunaj prostorov knjižnice. Skupno število udeležencev dogodkov na Vrhniki izven knjižnice 

je bilo 6.917. 

 

1.c IZPOSOJA GRADIVA   

 

Izposoja gradiva v knjižnico in na dom 2016   

enota število enot odrasli   

število enot 

mladina skupaj 

Vrhnika   277.902   78.664 356.566 

Borovnica   40.110   8.909 49.019 

Skupaj   318.012   87.573 405.585 

 

Izposoja gradiva v knjižnico in na dom 2017   

enota število enot odrasli   

število enot 

mladina skupaj 

Vrhnika   260137   66717 326854 

Borovnica   45283   7239 52522 

Skupaj   305420   73956 379.376 

 

Na letni ravni smo izposodili 6,5% manj kot predhodno leto, s čimer se po nekaterih drugih 

splošnih knjižnicah soočajo že nekaj let. Eden od vzrokov pa je tudi oddaljenost osnovne šole 

od knjižnice, včasih so šolarji namreč imeli knjižnico v neposredni bližini in je marsikateri 

otrok v knjižnico prišel med odmorom in po pouku, ko je čakal na avtobus. Danes pa ima 

knjižnico v neposredni bližini samo ena generacija osnovnošolcev.  Nove dejavnosti za 

promocijo branja pri osnovnošolcih so od jeseni dalje Knjigodivščine, Bralni klub in Knjižni 

moljček. Odraslim uporabnikom bomo spet pripravili večjo izbiro že na sami izposoji, saj v 

tem hitrem tempu življenja marsikdo niti ne pride več do knjižnih polic. 

 

Izposoja gradiva na dom in v knjižnico  v obdobju od 2008 – 2017: 
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Medknjižnična izposoja:  

V druge knjižnice smo posodili 64 enot, iz drugih knjižnic pa smo si izposodili 178 enot 

knjižničnega gradiva (predvsem strokovno gradivo, članke, tujo literaturo); tudi preko 

elektronske pošte.   

 

1.d IZPOSOJA EKNJIG – PROJEKT BIBLOS  

V letu 2017 je naša knjižnica omogočala dostop do e-knjig preko portala Biblos: spletna 

eKnjižnica in eKnjigarna.  Našim uporabnikom smo v letu 2017 omogočali dostop do 378 

naslovov e-Knjig, zabeležili smo 403 izposoje, kar je izjemno povečanje v primerjavi s 135 

izposojami v letu 2016. 

 

1.e DOSTOP DO INFORMACIJSKIH VIROV NA DALJAVO 

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2017 upravljala s storitvijo dostopa na daljavo do 

informacijskih virov. Storitev je bila vzpostavljena v koordinaciji z osrednjimi območnimi 

knjižnicami 1.7.2011. Prve prijave preko oddaljenega dostopa v CKV v 2017: 22 naših 

uporabnikov se je prijavilo 204 krat.  Naši uporabniki so lahko dostopali do zbirk 

naslednjih ponudnikov: EBSCOHost databases (v CKV zabeleženih 860 iskanj, 

pregledanih 90 celotnih besedil). IUS-SOFTWARE (IUS INFO 172 sej, skupaj 2.095 

ogledov, 792 dostopov do celotnega besedila in FIND-INFO 6 sej, 66 ogledov in 20 

dostopov do celotnega besedila. Omogočamo tudi dostop do Press Reader-a (Dnevnik, 

The Guardian, Daily Mail, The Moscoww Times, Your horse, Večer, Nedeljski dnevnik 

in številni drugi), vendar se tam statistika beleži skupaj za celotno območje; razen za 

podatke o dostopu do PressReaderja na pametnih napravah preko namenske aplikacije, kar 

je možno le v prostorih naše knjižnice, kjer smo zabeležili 2 povezavi in 28 prebranih 

člankov.  

 

2. KULTURNA, SPROSTITVENA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

Knjižnica izobražuje  uporabnike,  izvaja bibliopedagoško delo in usposablja uporabnike za 

uporabo knjižnice. Poleg sodobne informacijske opremljenosti in ponudbe elektronskih virov 

sodi v sklop informatizacije tudi informacijsko opismenjevanje in sodelovanje knjižnic pri 

razvijanju informacijske pismenosti in spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja. 

Knjižnica kot javna služba je namenjena zagotavljanju enakomernega in enakopravnega 

dostopa do knjižničnega gradiva, informacij in storitev, izvajanju programov in projektov za 

razvoj branja in posvečanju ciljnim skupinam prebivalcev, ki so predšolski otroci, 

osnovnošolci, srednješolci in študenti, zaposleni, upokojenci, ljubitelji predavanj, mladina in 

odrasli s posebnimi potrebami idr. 

Omogočamo tudi dostop do neformalnega znanja in različnih izobraževanj ter delavnic, za 

katere je izražen interes v lokalnem okolju. 

 

Leto 2016 

 

Enota Št. odrasli Št. mladina Skupaj 

Vrhnika 7.227 6.934 14.161 

Borovnica 119 701 820 

Skupaj 7.346 7.635 14.981   
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Leto 2017  

 

Enota Št. odrasli Št. mladina Skupaj 

Vrhnika 8.725 6.712 15.437 

Borovnica 23 658 681 

Skupaj 8.748 7.370 16.118   

 

Število udeležencev se je povečalo za 1.137, kar pomeni za 7,59 % več. Skupno število 

kulturnih prireditev, sprostitvenih in izobraževalnih dogodkov je bilo 888 (v 2016 790).   

 

Statistika števila obiskovalcev dogodkov  v obdobju od 2008 – 2017: 

 

 

 
 

CANKARJEVO LETO 2018 

 

Že v letu 2016 smo pričeli z intenzivno pripravo na Cankarjevo leto, ki je bilo na našo pobudo 

in v sodelovanju z ZIC in OŠ ICV na Občino Vrhnika poslano kot predlog za poimenovanje 

leta. Občinski svet je leto 2018 potrdil kot Cankarjevo leto, v občinskem proračunu je župan 

za obeležitev 100-letnice smrti Ivana Cankarja namenil 100.000 EUR. Na pobudo Občine 

Vrhnika je leto 2018 kot Cankarjevo leto razglašeno tudi na državnem nivoju Republike 

Slovenije.  

 

V knjižnici smo že v letu 2017 v sodelovanju z ZIC in podporo Občine Vrhnika izdali 

mladinsko knjigo sodelavke Zdenke Obal O človeku, ki je iskal srečo, s katero želimo 

življenje in delo Ivana Cankarja približati najmlajšim. In Cankarjev koledar 2018, katerem so 

nanizani prvotiski in razglednice Vrhnike (iz časa, v katerem je živel in delal Ivan Cankar) iz 

naše domoznanske zbirke. Vsebina obeh del je bila predstavljena na razstavi v Cankarjevem 

domu Vrhnika, ob predstavitvi knjige so sodelovale vse tri vrhniške šole: Glasbena šola 

Vrhnika, Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika in Osnovna šola Antona Martina Slomška. 

Izdali smo tudi kartico s koledarjem. 
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Nataša Oblak Japelj je kot vodja uredniškega odbora za Cankarjev koledar 2018 o koledarju 

spregovorila na odprtju razstave v Cankarjevem domu Vrhnika. 

 

 
 

Fotografija s predstavitve knjige O človeku, ki je iskal srečo, kjer je zbrane nagovoril tudi 

župan Občine Vrhnika Stojan Jakin. O knjigi je spregovorila avtorica Zdenka Obal, s svojimi 

nastopi pa so dogodek obogatili otroci. 

 

V dar smo dobili karikaturo Ivana Cankarja avtorja Cirila Horjaka in sliko Ivana Cankarja, ki 

nam jo je podarila Anka Žekš. Obema se lepo zahvaljujemo! 

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE: 

Bibliopedagoško dejavnost izvajamo v vrtcih in šolah v vseh treh občinah. Obiščemo (ali nas 

obiščejo otroci) prav vsako skupinico v vrtcu, tudi dvakrat v letu. Bibliopedagoške dejavnosti 

na Vrhniki, v Podlipi in Log – Dragomerju izvajajo Zlata Brezovar, Tamara Jesenovec, 

Barbara Kuzmič in Nika Čelešnik, v Borovnici pa Tina Korošec. 

 

 



 
 

  
       17 

 
  

Festival otroške poezije Rima raja: v sodelovanju z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika, 

Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Glasbeno šolo Vrhnika in 

pesnikom Urošem Vošnjakom, kot pobudnikom ter ob podpori nekaterih podjetij in 

posameznikov, smo v maju izvedli Rima rajo, Festival otroške poezije. Temeljna usmeritev 

Rima raje je spodbujanje ustvarjalnosti otrok, s poudarkom na njihovem pesniškem snovanju. 

Izdali smo Zbornik pesmi, v katerem so bila objavljena dela vseh otrok, ki so se prijavili na 

natečaj. 

Maček v žaklju: poletni projekt spodbujanja branja kvalitetne mladinske literature, v 

sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana. 

Poletavci in NajPoletavci – poletni bralci: s še nekaterimi splošnimi knjižnicami osrednje 

regije smo sodelovali v projektu Poletavci-poletni bralci, ki ga vodi Mestna knjižnica 

Ljubljana. V letu 2017 je sodelovalo 141 (leta 2016 91) otrok. 121 Poletavcev (med 7. in 12. 

letom) in 21 Najpoletavcev (med 13. in 16. letom) je med poletnimi počitnicami 30 dni vsaj 

30 minut na dan bralo. Starši so s podpisom na zloženki potrdili otrokovo novo super navado. 

Projekt je potekal od junija do septembra 2017, na zaključni prireditvi pa so prejeli nagrade.  

  
 

Z »Dnem za Poletavce« se je zaključil bralni projekt za mlade, ki ga je vodila 

bibliotekarka Tamara Jesenovec. Na zaključni prireditvi se je zbrala kopica nasmejanih otrok, 

ki so "uradno" postali Poletavci in NajPoletavci - poletni bralci. Letos smo otrokom v 

sodelovanju z ZIC in Kinom Vrhnika omogočili ogled filma Košarkar naj bo. Gostili smo 

avtorja istoimenske knjige, po kateri je film nastal, Primoža Suhodolčana, nad katerim so bili 

otroci navdušeni. 

»Iz pravljičarkine malhe« je dejavnost za osnovne šole: 

1. razred - Pravljični ringaraja (Izbor nagrajenih avtorskih slikanic in ljudskih pravljic) 

2. razred -  22. oktober: Praznik »Čebelice« (Kratek uvod o Kristini Brenkovi in 

predstavitev letošnje zbirke slikanic »Čebelica«) 

3. razred - Za devetimi gorami (Izbor slovenskih ljudskih pravljic) 

4. razred - 2. april: Dan z Andersenom (Kratek razgovor o Andersenu in predstavitev 

ene ali dveh Andersenovih pravljic) 

5. razred - Vila Jezerka (projekt Barje) 

6. razred - S pravljico okrog sveta (Ljudske pravljice z raznih koncev sveta) 

7. razred - Projekt »Rastem s knjigo«  

8/9. razred - Pobrano na kup (Izbor pravljic in zgodb za odrasle) 
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Popoldanska ura pravljic: (1x na teden; ponedeljek: Borovnica in Podlipa, sreda: Vrhnika; 

1x mesečno Osnovna šola na Logu – od jeseni 2017, v sodelovanju s KUD Kosec). 

 

Vrtec in šola na obisku: (ter obiski knjižničark v vrtcih in šolah na Vrhniki, v Log-

Dragomerju in v Borovnici). 

Varovanci varstveno delovnega centra: so naši stalni obiskovalci. Vsak teden so na urici 

pravljic, na kateri aktivno sodelujejo z bralno značko. 

Pravljica na srečanju Tu smo doma: v organizaciji Turističnega društva Blagajana (junij). 

 

Knjižnica pod krošnjami: namenjena otrokom in odraslim. Skupaj z Zavodom Ivana 

Cankarja Vrhnika in Zavodom Divja misel smo letos drugič organizirali Knjižnico pod 

krošnjami. Stari in mladi smo se lahko v Parku samostojnosti pred ZIC-em predajali radostim 

poletnega branja od ponedeljka do petka od 10.00 do 18.00 v vseh »suhih« dnevih (kadar ni 

bilo dežja, saj je bila knjižnica v parku na prostem). V juliju in avgustovskih petkih smo 

zabeležili 1.157 obiskovalcev, ki so se ustavili in prebrali ali poslušali pravljico, poezijo. Ob 

sredah pa je bilo ob 17.00 Branje Cankarjevih tekstov v izvedbi Turističnega društva 

Blagajana. 

 

Bralni klub za mlade: v šolskem letu 2017/18 smo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika začeli z  

Bralnim klubom za mlade. Namenjen je je osnovnošolcem, posebno tistim iz zadnje triade (7., 

8. in 9. razred), kajti bere se literatura namenjena tej starosti. Srečanja so enkrat mesečno ob 

torkih ob 17. uri. Bralni klub je namenjen širjenju pozitivnega odnosa do branja, promociji 

branja in prijetnem druženju v splošni knjižnici.  

 

Knjižni moljček za 4. razrede OŠ IC: učenci in učenke, ki obiskujejo OŠ IC v Kulturnem 

centru Vrhnika, so lahko v  šolskem letu 2017/18, prvič kot dodatno bralno dejavnost, izbrali 

branje za Knjižnega moljčka. Cankarjeva knjižnica Vrhnika namreč za te učence izvaja 

naloge šolske knjižnice. Učenci si v naši knjižnici izberejo knjige primerne za njihovo starost. 

Ob izposoji dobijo vprašalnik. Ko knjige preberejo, ga skupaj z izpolnjenim vprašalnikom 

vrnejo na mladinski oddelek. Knjižničarka ga pregleda in mu preda nagrado. Bere se 

stopenjsko, za vsako stopnjo morajo prebrati (najmanj) 5 knjig. 

 

Knjigodivščine za 4. razrede OŠ IC: Knjigodivščine so izbirna interesna dejavnost za 

četrtošolce OŠ Ivana Cankarja, ki obiskujejo pouk v Kulturnem centru Vrhnika. Cankarjeva 

knjižnica Vrhnika z dogovorom z OŠ IC za te učence opravlja naloge šolske knjižnice. Otroci 

na spontan in zabaven način spoznavajo knjižnico, knjige, druge medije, različne tematike, 

poslušajo pravljice, likovno ustvarjajo … Precejšen poudarek je na Ivana Cankarja. Ob tem 

razvijajo domišljijo, bogatijo besedni zaklad, negujejo vedoželjnost in odkrivajo bogate 

knjižne zaklade.  
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BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST 

 

             

Vrhnika Bibliopedagoške 

dejavnosti za otroke 

število 

prireditev 

število otrok število odraslih 

  Ura pravljic na 

Vrhniki 

29 644 30 

  Vrtec,  OŠ na 

obisku, Rastem s 

knjigo 

184 3.597 553 

 Ura pravljic v 

Podlipi 

26 277 96 

 Ura pravljic na 

Logu 

2 30 6 

 Knjigodivščine 7 179 0 

 Beremo s tačkami, 

VGC N’šPLAC 

21 151 18 

SKUPAJ   269 4.878 703 

  

Vrhnika Bibliopedagoške 

dejavnosti za odrasle 

število 

prireditev 

število otrok število odraslih 

 Knjižni vrtiček 13 0 189 

  Varstveno delovni center 20 0 309 

 Študijski krožek 12 0 96 

 Branje Cankarjevih 

tekstov 

53 65 602 

SKUPAJ   98 65 1.196 

  

Borovnica Dejavnosti za 

otroke  

št. prireditev št. udeležencev  

SKUPAJ Ura pravljic, 

Rastem s knjigo in 

Vrtec na obisku 

43 658 

 

Borovnica Dejavnosti za 

odrasle  

št. prireditev št. udeležencev  

SKUPAJ  2 23 
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DEJAVNOSTI ZA ODRASLE: 

 

Sami ali v sodelovanju z drugimi smo organizirali različne dejavnosti za odrasle. 

 

Knjižnica pod krošnjami: kot že omenjeno je namenjena otrokom in odraslim. Obisk je 

zabeležen pri Dejavnostih za otroke. Marija Iskrenovič nam je ob odprtju čudovito predavala 

o Ivanu Cankarju. 

 

V letu 2017 smo nadaljevali z dejavnostjo Knjižni vrtiček, kjer Zlata Brezovar predstavlja 

kvalitetna knjižna dela učiteljicam in vzgojiteljicam v vrtcih. 

 

Predstavitev knjig: Dao v kuhinji (Tanja Bukovec), Na tesnobi (Damjana Bakarič), Čarobno 

črevesje (predstavila Katja Jerovšek), Vonji življenja (Nataša Žilevski), Mož, ki je sadil 

drevesa (performans Barbara Pia Jenič), 40 let mojih srečanj s Himalajo (Viktor Grošelj in 

Planinsko društvo Vrhnika), O človeku, ki je iskal srečo (Zdenka Obal, OŠ AMS, GŠV, OŠ 

ICV in ZIC), ... 

 

Predavanja: Umetniški ustroj Noordung (Dragan Živadinov), Kontrabant in tihotapstvo 

(Milan Trobič, ZIC, in MDV), Predavanja na temo osebne rasti (Darja Bright Tome, VGC 

N'šPLAC), Bachove kapljice (Jan Kozamernik in Društvo Kneipp Vrhnika), Dom brez 

odpadkov (Maja Nagode in KVŠ), različna predavanja, izvedena v sodelovanju z Brankom 

Vodenikom, Zdravstveni oddelek Čili in zdravi Krščanske adventistične cerkve iz Ljubljane, 

... 

Junijsko srečanje v Cankarjevem lazu. Sodelovali so:  Oto in Rusi, Mešani pevski zbor 

Ivana Cankarja Vrhnika in Bralci Cankarjevih tekstov (TD Blagajana in CKV). Prireditev je 

povezovala Mirjam Suhadolnik. Zbrane sta pozdravila župan Občine Vrhnika Stojan Jakin in 

direktorica CKV Sonja Žakelj. Z letošnjo prireditvijo smo zaradi dežja gostovali v 

Cankarjevem domu Vrhnika (ZIC). 

 

Grabeljškov večer smo organizirali v oktobru skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB, 

GŠ in CDV, kulturni program so obogatili Bralci Cankarjevih tekstov. 

 

Knjižne razstave: pripravili smo 29 razstav z najrazličnejšimi tematikami. 

 

Razstave KS Občine Vrhnika: v naši knjižnici so se v letu 2017 predstavile (z razstavo in 

osrednjim dogodkom, kjer so bile predstavljene lokalne znamenitost, zgodovina, pestro 

dogajanje, znane osebnosti in dosežki) naslednje krajevne skupnosti: Vrhnika Center, Vrhnika 

Vas in Zaplana. Z njimi se je zaključil uspešen in nagrajen projekt Predstavitev KS Občine 

Vrhnika v CKV. 

  

Dan splošnih knjižnic (20.11.): letos smo se pridružili pobudi Združenja splošnih knjižnic in 

tudi v naši knjižnici pod sloganom Gostija v deželi branja pripravili tedenski program (dan za 

brezplačen vpis, slovenskih top 10 izposojenih v CKV, zgodovina in zanimivosti našega 

kraja, eKnjige in bralnik ter razstava najbolj branih knjig za otroke). 
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Predstavitev Občine Borovnica v CKV: v jeseni 2017 smo začeli s predstavitvijo Občine 

Borovnica v CKV. Vodja projekta je Simona Stražišar, prof. slov. in bibliotekarska 

specialistka, zaposlena v borovniški knjižnici. Predstavljeni sta bili razstavi o dr. Marji 

Boršnik, literarni zgodovinarki in 50-letnici košarke v Borovniški kotlini. 

  

 
 

 

Druge Razstave: Lesorezi (Janez Perenič), Utrinki narave (slikarka Romana Sagadin), Suho 

cvetje (Marija Nagode), Turizem v vrtcu (Vrtec Vrhnika, Enota Žabica), Pusti, naj te nosi 

voda (JSKD, OI Vrhnika), Ročna dela in slike (Suzana Belak Pungartnik), Lesene skulpture 

Zverinice (Igor Pavlovčič), Od obrtnih delavnic do IUV (Muzejsko društvo Vrhnika in Nataša 

Oblak Japelj), Študijski krožek Plovnost Ljubljanice in Študijski krožek o Ivanu Cankarju 

(CDI Univerzum, Albert Štrancar), Bodi viden, bodi previden (Občina Vrhnika) in Lesene 

makete (mlada ekipa arhitektov in Uroš Babnik). 

 

Potopisna predavanja smo organizirali v sodelovanju s študenti vrhniškega kluba (KVŠ), 

med drugimi so predstavili tudi Nepal in Novo Zelandijo. 

 

Portal Dobreknjige.si: v letu 2017 smo nadaljevali s sodelovanjem na vseslovenskem 

portalu. Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega 

branja. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo slovenske 

splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter našimi bralkami in bralci, uporabniki 

portala o dobrih knjigah. Portal je namenjen vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj »res 

dobrega« zase. V letu 2017 je Tamara Jesenovec kreirala 4 nove zapise, zabeleženih je bilo 

5.054 ogledov, skupno vsi ogledi naših zapisov do 31.12.2017 – 6.118. 

 

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika smo izvedli predavanja, posvetovalnice in  

delavnice: Zdrav življenjski slog, Delavnice hujšanja, Priprave na porod in starševstvo, 

Predavanje o HPV virusu, ... 

 

Branje Cankarjevih tekstov: pridružili smo se Turističnemu društvu Blagajana, ki vsako 

sredo ob 17.00/18.00 (ali ob 16.30 v zimskem času) v Močilniku organizira Branje 

Cankarjevih tekstov. Na 52 rednih branjih ob sredah je bilo prisotnih 417 oseb. Zabeleženih je 

17 različnih bralcev. Bralo se je tudi na drugih lokacijah: Cankarjev dom (CDV), pred CDV, 

CKV, Doživljajsko razstavišče Moja Ljubljanica in Knjižnica pod krošnjami v Parku 

samostojnosti pred ZIC-em. 

 

Gostili smo regijsko srečanje DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine) in TKD (Teden 

kulturne dediščine) in Dan dobrih praks slovenskih splošnih knjižničarjev Knjižničar 

knjižničarju tretjič, kjer je bil predstavljen tudi projekt Predstavitev KS Občine Vrhnika v 

CKV (fotografija spodaj). 
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Svetovalno središče Ljubljana LUR: delovalo je v okviru projekta Centra vseživljenjskega 

učenja Ljubljanske urbane regije in je delno financiran iz sredstev EU in Ministrstva za 

šolstvo in šport. Brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje odraslim pri odločitvah za 

izobraževanje in učenje na področjih: izobraževanja za poklic, strokovnega izpopolnjevanja; 

pridobivanja novih neformalnih znanj; informacij glede preživljanja prostega časa; odločanje 

za izbiro primernega izobraževanja, o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih 

prehajanja med programi, trajanju izobraževanja, načinih preverjanja znanja; premagovanje 

učnih  in drugih težav, povezanih z izobraževanjem  ter   načrtovanje  in spremljanje 

izobraževanja. V letu 2017 je bilo opravljenih 35 individualnih posvetov. Stranke, ki prihajajo 

v svetovalno središče, so iz različnih ranljivih skupin. V sodelovanju z Zavodom za 

zaposlovanje je Albert Štrancar izvedel izobraževanje in svetovanje za 5 skupin s 15 

udeleženci. Zanimanje in struktura aktivnih iskalcev zaposlitve, ki so se udeležili informiranja 

in svetovanja kaže na značilnost ciljne skupine  z nižjo izobrazbo ter višjo starostjo. Izvaja ga 

CDI Univerzum. 

 

»Študijski krožek Plovba po Ljubljanici je imel 8 članov, zbiral se je od septembra do 

konca novembra. Imel je dvanajst srečanj. Zbirali smo se v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki. 

Trikrat pa smo šli ven iz knjižnice v Bistro, k Bajerjem ter enkrat s čolnom po Ljubljanici«, 

soorganizator in izvajalec: Albert Štrancar, CDI Univerzum. 

 

Tečaj angleškega, španskega, kitajskega in nemškega jezika ter računalništvo 

 

Tečaj angleškega jezika smo organizirali v sodelovanju z učiteljico angleškega jezika Tamaro 

Merlini, tečaj kitajskega jezika in kulture s sinologinjo Katarino Birtič, tečaj nemščine z 

učiteljico nemškega jezika Tino Teraž, tečaj španščine pa s študentko Špelo Dolenc. Simbiozo 

šolo – računalniški tečaj smo organizirali sami ali v sodelovanju z Osnovno šolo Ivana 

Cankarja Vrhnika. Naša knjižnica je s tem pridobila naziv Simbioza šola. Večino omenjenih 

tečajev smo izvedli pod okriljem projekta VGC N'šPLAC, sofinanciranega s strani MDDSZ 

in ESS. Gospod Leon Bevc je v februarju in marcu izvedel izobraževanje za programski jezik 

Python. 
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Vrhnika število srečanj število udeležencev 

Nemški jezik 31 411 

Angleški jezik 56 924 

Kitajski jezik in kultura 16 119 

Španski jezik 11 137 

Računalniško izobraževanje 37 459 

Python za inženirje (Leon Bevc) 7 36 

SKUPAJ 158 2.086 

 

 

D. VGC N'ŠPLAC  (pripravila Katarina Oblak Brown, delavka na projektu) 

 

ZASTAVLJENI CILJI: 
Izvajanje dejavnosti v okviru projekta Večgeneracijski center Ljubljana – N'šPLAC se je 

pričelo s prvim januarjem 2017. Cankarjeva knjižnica Vrhnika je bila kot partnerica projekta 

zadolžena za izvajanje aktivnosti za tri ciljne skupine: 1. Družine oz. osebe z nizko delovno 

intenzivnostjo (»DR«; opravljenih obveznih 62 ur/letno), 2. Starejše (»ST«; obveznih 186 

ur/letno)in 3. Otroke – socialno ogrožene (»OT«; obveznih 64 ur/letno). Termini posameznih 

aktivnostih so bili v naprej določeni.  

Nosilec projekta je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Partnerji so 

poleg CKV še Dom starejših občanov Grosuplje in Zavod Mladinski center Kotlovnica 

Kamnik, ki je nasledil Zavod Oreli. Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, podpirajo pa ga tudi Mestna občina 

Ljubljana, Občina Vrhnika, Občina Kamnik, Občina Grosuplje in Občina Ivančna Gorica. 

 

PREGLED DELA V LETU 2017: 
Januar: Pričetek Začetnega računalniškega tečaja/1 (DR). Februar: Nadaljevanje Začetnega 

računalniškega tečaja/1 (DR), pričetek Tečaja kitajskega jezika (ST), pričetek plesne 

delavnice Plesi v krogu (ST), ustvarjalna delavnica Izdelovanje nakita (OT).  Marec: 

Nadaljevanje Tečaja kitajskega jezika (ST), pričetek Začetnega računalniškega tečaja/2 (ST), 

nadaljevanje plesne delavnice Plesi v krogu (ST), ustvarjalna delavnica Konstrukcije iz 

slamic(OT), pričetek R.E.A.D. delavnic Beremo s tačkami (OT). April: Predavanje Dom brez 

odpadkov (DR), nadaljevanje Tečaja kitajskega jezika (ST), nadaljevanje Začetnega 

računalniškega tečaja/2 (ST), nadaljevanje plesne delavnice Plesi v krogu (ST), ustvarjalna 

delavnica Jogijske vaje na zaključni pravljični urici (OT), nadaljevanje R.E.A.D. delavnic 

Beremo s tačkami (OT). Maj: Izvedba Začetnega računalniškega tečaja/3 (DR), Predavanje 

Od žrtve do gospodarja in Kuhajmo zdravo (DR), nadaljevanje Tečaja kitajskega jezika (ST), 

ustvarjalna delavnica Freestyle učenje (OT), nadaljevanje R.E.A.D. delavnic Beremo s 

tačkami (OT). Junij: Delavnica Spletni pripomočki (DR), Računalniško usposabljanje (ST), 

predavanje Živi in pusti živeti (ST), nadaljevanje plesne delavnice Plesi v krogu (ST), 

nadaljevanje R.E.A.D. delavnic Beremo s tačkami (OT). Julij: Cikel dogodkov - branje 

Cankar na glas (DR), predavanje O Ivanu Cankarju (ST), cikel dogodkov Branje poezije 

(ST), Računalniško usposabljanje/2 (ST), cikel dogodkov Branje pravljic (OT).  Avgust: 

Diskusija o knjigah Čas za listanje (ST). September: Predavanje Verjamem vate (DR), 

druženje v okviru Skupine za žalujoče (DR), nadaljevanje R.E.A.D. delavnic Beremo s 

tačkami (OT). Oktober: Izvedba Začetnega računalniškega tečaja/4 (DR), Predstavitev dveh 

VGC-jev na Vrhniki (DR), Odprtje VGC in predavanje Temelji angleščine v dveh urah (ST), 

pričetek Tečaja angleškega jezika (ST), pričetek Tečaja nemškega jezika (ST), nadaljevanje 
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plesne delavnice Plesi v krogu (ST), ustvarjalni delavnici Nekoč je rastla buča; likovno 

ustvarjanje in izrezovanje buč (OT), nadaljevanje R.E.A.D. delavnic Beremo s tačkami (OT).  

November: Delavnica Kako pripraviti učinkovit CV (DR), Predavanje Zakaj se to dogaja 

meni (DR), nadaljevanje Tečaja angleškega jezika (ST), nadaljevanje Tečaja nemškega jezika 

(ST), nadaljevanje plesne delavnice Plesi v krogu (ST), nadaljevanje R.E.A.D. delavnic 

Beremo s tačkami (OT). December: Nadaljevanje Tečaja angleškega jezika (ST), 

nadaljevanje Tečaja nemškega jezika (ST), pričetek Tečaja španskega jezika (ST), 

nadaljevanje plesne delavnice Plesi v krogu (ST), ustvarjalni delavnici Cvetlice iz krep 

papirja; žafrani in marjetice (OT), nadaljevanje R.E.A.D. delavnic Beremo s tačkami (OT).  

 

  
 
Fotografija z uradnega odprtja VGC Ljubljana N'šPLAC v CKV. O temeljih angleščine je 

predavala je Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in 

ruščine ter zbirateljica ljudskega izročila. Dogodek so z ljudskimi pesmimi obogatile pevke 

ljudskih pesmi Trlce. Prisotne je pozdravil tudi direktor Javnega zavoda Cene Štupar magister 

ekonomskih znanosti Bojan Hajdinjak. Foto: Jelena Cvetković. 

 

DOSEŽENI CILJI:  
Projekt se je izvajal v skladu z navodili, pod stalno kontrolo nosilca projekta Javni zavod 

Cene Štupar in sofinancerja projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Dodeljene obveznosti so bile v celoti opravljene; obvezne ure so bile dosežene in v 

precejšnji meri celo presežene. Dodeljeni termini so bili upoštevani. Udeleženci so izkazovali 

hvaležnost za prejeto znanje in pozornost, ki sta jih okrepila v pogledu socialne varnosti. S 

tem je bil namen projekta dosežen. 
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E. ZAKLJUČEK 

 

V letu 2017 se je povečalo število udeležencev dogodkov, ki jih organiziramo sami ali v 

sodelovanju z drugimi. Veliko število dogodkov smo v sodelovanju letos izvedli tudi zunaj 

prostorov knjižnice, saj se s tem želimo približati lokalnemu prebivalstvu tudi v smislu fizične 

bližine. Glede na raznovrstne dogodke in dejavnosti, ki so na voljo našim uporabnikom in 

ostalim obiskovalcem verjamemo, da smo Dnevna soba mesta.  

 

Hvala vsem za sodelovanje in povezovanje, številne ideje in dobre projekte! 

 

Lepi prostori knjižnice na Vrhniki, nove dejavnosti, premišljena nabava gradiva, hitra 

obdelava in prijaznost v izposoji so le nekateri od razlogov za obisk knjižnice.  

 

Knjižnica kot javni zavod prispeva k skladnemu razvoju kulture v lokalnem okolju in večanju 

dostopnosti kulturnih dobrin občanom. Potrebe se spreminjajo in pričakovanja povečujejo, 

uporabnik je postal zahtevnejši. Zato se trudimo ponuditi novosti tudi pri nas: ob Dnevu 

splošnih knjižnic smo uporabnikom predstavljali bralnik in prednosti branja eKnjig. 

 

Tehnologija je v razcvetu, v knjižnicah je avtomatizirana izposoja, knjižnično gradivo se je 

pojavilo na drugih nosilcih, v razmahu je digitalizacija gradiva. Povezava s svetovnim 

spletom je danes nujna. Spletna stran knjižnice se nahaja na www.ckv.si. V letu 2017 smo 

prenovili spletno stran. Statistika obiska spletne strani se ne da primerjati s predlansko zaradi 

nekaterih sprememb: Statistika štetja obiskov se prične beležiti šele, ko uporabniki sprejmejo 

piškotke (Cookies; po nekaterih podatkih jih skoraj polovica tega ne stori) in prehoda na novo 

spletno stran. 17.411 uporabnikov je spletno stran obiskalo 39.898-krat, pri čemer so si 

ogledali 84.584 strani. Na spletu so navedene vse informacije in dejavnosti naše knjižnice. 

Redno obveščamo tudi o vseh dogodkih.  

 

Z letom 2017 smo uvedli novost – računalniško aplikacijo Lintveren. Namenjena je urejanju 

domoznanskega gradiva in vrhniške kronike v digitalni obliki, predvsem pa je koristen 

pripomoček pri iskanju gradiva v digitaliziranih člankih ali posameznih številkah časopisov. 

Gre v bistvu za "kliping" program prilagojen za delo v knjižnici. Avtor aplikacije je Niko 

Nikolčič. 

 

Na digitalizirani domoznanski portal Kamra smo dodali: Cankarjev koledar 2018 in 

Vzdrževalna dela IUV (članek je na Simpoziju usnjarstva v Šoštanju predstavila Nataša Oblak 

Japelj). 

 

Veseli smo, da odlično delujeta tudi Knjigobežnica in Igračobežnica (novost v 2017), ko 

lahko kdorkoli v medetažo Kulturnega centra Vrhnika prinese/odnese knjigo/igračo. S tem 

skrbimo za širjenje ekološkega ravnanja. »Kar je nekomu odveč, je lahko drugemu zaklad«. 

 

V letu 2017 je knjižnica gospodarno delovala, ustvarili smo 649.558,15 EUR prihodkov, ki so 

bili za 6% višji v primerjavi z letom 2016 in 638.202,75 EUR odhodkov ki pa so bili za 4% 

višji od preteklega leta. Lastnih sredstev smo ustvarili za 60.260,54 €. Prihodki od članarin, 

zamudnin, najemnin, prodaje knjige in koledarja predstavljajo 10 % vseh prihodkov s 

presežkom prihodkov nad odhodki.  

 

  

http://www.ckv.si/
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Datum: 26.2.2018 
 
 
Matična številka: 5052394000 
Šifra proračunskega uporabnika: 37486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. RAČUNOVODSKO  POROČILO 
JAVNEGA ZAVODA 

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA 
ZA LETO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Irena Zajc 
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Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih 
izkazov. Vsebuje računovodske podatke, informacije in vsa potrebna razkritja, razlage ter 
pojasnila posameznih računovodskih postavk. Poročilo razkriva tudi primerjavo s preteklim 
letom. 
 
Obvezni izkazi so naslednji: 

1. Bilanca stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter sredstev v 
upravljanju na dan 31.12.2017 s prilogama: 
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih  
     osnovnih sredstev in 

2.  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kjer se izkazujejo prihodki in 
odhodki po računovodskih standardih 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnosti, kjer ločeno 
izkazujemo prihodke in odhodke iz izvajanja javne službe  

4. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka; ta izkazuje prihodke in 
odhodke po Zakonu o računovodstvu s prilogama: 

 Izkaz terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki je sestavni del izkaza po načelu 
denarnega toka, 

 Izkaz računa financiranja določenega uporabnika, ki je sestavni del izkaza po 
načelu denarnega toka. 

 
Vsi zneski za leto 2017 so  izraženi v evrih brez centov. 
Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 1.1.2017 do 31.12.2017 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika je po Zakonu o računovodstvu in v skladu s Pravilnikom o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike  in druge osebe javnega prava 
razvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri vodenju poslovnih knjig smo 
upoštevali: 

 Zakon o javnih financah  

 Zakon o računovodstvu  

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  in ZUJF 

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2  

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu 

  Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava  

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev  

 Slovenske računovodske standarde in SRS 36 
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1. POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
AKTIVA 
 
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavni 
vrednosti. Med dolgoročnimi sredstvi izkazujemo v tej postavki: 

- neopredmetena osnovna sredstva in njihov popravek vrednosti, 
- zemljišča, 
- gradbene objekte in njihov popravek vrednosti in 
- opremo in drobni inventar ter njihov popravek vrednosti. 

 
Neopredmetena osnovna sredstva predstavljajo pravice in programsko opremo. 
  
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zgradbe, opremo, drobni inventar in umetniška 
dela.  Po inventuri smo odpisali  del računalniške opreme in starih tel. aparatov  v vrednosti 
7.799,24 EUR v CKV Vrhniki in za 3.781,80 EUR opreme v knjižnici v Borovnici,  ki je bila že v 
celoti amortizirana. V letu 2017 smo nabavili za 5.640,00 opreme, in sicer za 4.572,50 eur na 
Vrhniki in za 1.067,50 eur za Borovnico. Vrednosti novih nabav in odpisov je bila usklajena  z 
ustanoviteljicama na dan 31.12.2017.  
 
 
B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
Tu izkazujemo: 

- gotovino v blagajni, 
- denarna sredstva na računih, 
- kratkoročne terjatve,  
- aktivne časovne razmejitve, 
- druge kratkoročne terjatve. 

 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika ima na dan 31.12.2017 skupno 2.469,10 EUR gotovine v blagajni, 
in sicer 2.424,30 EUR v blagajni na Vrhniki in 44,80 EUR v blagajni v Borovnici. 
 
Na dan 31.12.2017 ima za 95.629,11 EUR na računu pri Upravi za javne prihodke in 50.000,00 
eur kratkoročnega depozita na odpoklic pri NLB 
 
Med kratkoročnimi terjatvami izkazujemo terjatve v višini 2.836,49 in sicer za uporabo čitalnice, 
za knjigo in koledar ter kolektivno članarino. Sporne terjatve imamo do kupca Elixor medical v 
višini 197,50 eur in Društva Kneipp Vrhnika v znesku 453,75 EUR. 
 
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do  

- matične občine za plače december, ki so bile izplačane v mesecu januarju in za materialne 
stroške v skupni vrednosti 28.105,12 EUR 

- občine Borovnica za plače in materialne stroške v skupnem znesku 16.244,21 EUR 
- Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika v skupni vrednosti 16.469,94 za delo računovodstva 
- terjatve do zaposlenih v vrednosti 769,50 EUR, kar predstavlja strošek zavarovanja, ki ga 

delavci obročno odplačujejo 
- naročnina za revije plačane za leto 2018 

 
 
C) Zaloge  Zalog Cankarjeva knjižnica Vrhnika nima 
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PASIVA 
 
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
Na pasivni strani izkazujemo obveznosti iz plač do zaposlenih, obveznosti do prispevkov 
delojemalcev in obveznosti za dohodnino.  
 
Knjižnica izkazuje 21.245,32EUR obveznosti do dobaviteljev, kar predstavljajo stroški 
opravljenih storitev in knjig dobavljenih v mesecu decembru 2017.  
 
Druge obveznosti so obveznosti za prispevke na plače za plačo december 2017. 
 
 
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
V tej postavki so zajeta: 
- sredstva v upravljanju,  
- presežek prihodkov, 
- presežek odhodkov. 
 
Vrednost sredstev v upravljanju Občine Vrhnika je po obračunani amortizaciji 1.673.156,86 
EUR.  Pri knjižnici v Borovnici pa so vsa sredstva  že odpisana. Vrednost je usklajena z 
ustanoviteljicami. 
 
V letu 2017 znaša presežek prihodkov nad odhodki 11.355,40 EUR. Po obračunu davka od 
dohodkov pravnih oseb  pa ostane 9.197,87 EUR 
 
 
2.  POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH   
     UPORABNIKOV 
 
Pri sestavi tega izkaza določeni uporabniki upoštevamo računovodsko načelo nastanka 
poslovnega dogodka. 
 
V svojih knjigah v Cankarjevi knjižnici Vrhnika vodimo odhodke po naravi stroškov in sicer: 
- stroški materiala, sem sodijo tudi stroški revij in ostalega knjižnega gradiva, 
- stroški storitev, 
- stroški dela, 
- drugi stroški in strošek amortizacije knjižnega gradiva 
- finančni odhodki.  
. 
Prihodki so razdeljeni na: 
- prihodke od izvajanja javne službe – sem sodijo članarine in zamudnine 
- prihodek od oddaje čitalnice 
- prihodke od posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – občine, ministrstva, NUK 
- finančne prihodke. 
 
V letu 2017 smo ustvarili skupaj 649.558,15 EUR prihodkov, ki so bili za 6% višji v primerjavi z 
letom 2016 in 638.202,75 EUR odhodkov ki pa so bili za 4% višji od preteklega leta. 
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PRIHODKI 
 
A) Prihodki od poslovanja 
 
 
Prihodki od članarin in zamudnin, od prodaje knjige in najemnin predstavljajo 10% vseh 
prihodkov.  
 
B) Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki vsebujejo obresti od sredstev na vpogled na podračunu UJP  
 
C) Drugi prihodki 
 
Sem sodijo dotacije iz občinskih proračunov, občine Vrhnika, občine Borovnica in občine Log 
Dragomer  za plače, materialne stroške, vzdrževanje in za nakup knjižnega gradiva.  Poleg teh 
prihodkov so tu tudi prihodki za delo računovodstva s strani pogodbenega partnerja  ZIC 
Vrhnika, prihodki Ministrstva za kulturo za nakup knjižnega gradiva,  in prihodek Zavoda za 
zaposlovanje za financiranje javnih del in prihodek za projekt VGC 
 
Prihodki iz proračunov predstavljajo 90% vseh prihodkov  za: 
 

- plače;  
- pokrivanje  stroškov za nakup knjig   
- pokrivanje stroškov vzdrževanja in materialnih stroškov 2 

 
ODHODKI 
 
E) Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Stroški materiala predstavljajo : 

- pisarniškega materiala, 
- strokovne literature, 
- potrošnega materiala, 
- ogrevanja, goriv, 
- porabljene električne energije, 
- materiala za vzdrževanje,  
- drugega materiala, 
- porabljene vode. 

 
Stroški storitev  zajemajo : 

-  vzdrževanja računalnikov in ostale opreme 
- stroški telefona in poštnine, omrežnine, zdravniških pregledov, zavarovanja 
- komunalnih storitev 
- stroški reklame, 
-  
- storitve fizičnih oseb,  delo dijakinj na praksi 

Vzrok za višje stroške je selitev v nove prostore. 
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F) Stroški dela 
 
Stroški plač predstavljajo 66 % delež. Višina plač je usklajena z določili Kolektivne pogodbe za 
kulturne dejavnosti in Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev in ZUJF. Zajemajo pa: 

- bruto plače, regres, prevoz in prehrano,  
- prispevke, 
- premije za KDPZ. 

 
Stroški dela so se v primerjavi z letom 2015 zvišali za 15% saj smo imeli v letu 2017 eno 
zaposlitev več  na projektu VGC, sprostila pa so se tudi napredovanja 
 
G) Amortizacija 
 
Na tej postavki izkazujemo odpise knjižnega gradiva. 
 
K) Finančni odhodki 
 
Med finančnimi odhodki izkazujemo odhodke za bančno provizijo  
 
 
P) Presežek  odhodkov 

 
Pri poslovanju je bilo ustvarjenega za 11.355,40 EUR presežka prihodkov nad odhodki in po 
plačilu davka od dohodkov pravnih oseb ostane še  9.197,87 EUR presežka. 
 
 
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO  
    NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni 
izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v 
poslovnih knjigah. Določeni uporabniki moramo prihodke in odhodke izkazovati tudi po načelu 
denarnega toka – plačane realizacije. Takšno  izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, 
ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri 
evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila, ki veljajo za druge uporabnike, ne pa 
pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Podatki, izkazani v tem izkazu, niso primerljivi s 
podatki, izkazanimi na kontih skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov in 76 – 
zaračunani prihodki določenih uporabnikov. Po načelu denarnega toka se prihodke pripozna, ko 
sta izpolnjena dva pogoja: 
 

 poslovni dogodek je nastal oziroma storitev je bila opravljena in 

 denar ali njegov ekvivalent je bilo izplačan oziroma sprejet ne glede na to ali je pri tem 
nastal denarni tok ali ne. 

 
V tem obrazcu izkazujemo sredstva pridobljena iz občinskega  proračuna za tekočo porabo in 
investicije po načelu denarnega toka ločeno od lastnih pridobljenih sredstev, ustvarjenih z javno 
službo.  
 

 


