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1. Uvod  

Program dela za leto 2011 Cankarjeve knjiţnice Vrhnika (v nadaljevanju knjiţnica) 

izhaja iz naslednjih predpisov:  

-Zakon o knjiţničarstvu, Uradni list RS, št. 87-4446/2001 -Zakon o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Uradni list RS, št. 96-4807/2002 -Uredba o 

osnovnih storitvah knjiţnic, Uradni list RS, št. 29/2003 -Pravilnik o pogojih za 

izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe, Uradni list RS, št. 73-3540/2003 -

Pravilnik o osrednjih območnih knjiţnicah, Uradni list RS št. 884079/2003 -Odlok o 

ustanovitvi Javnega zavoda Cankarjeva knjiţnica Vrhnika.  

Knjiţnica je po Pravilniku o osrednjih območnih knjiţnicah kategorizirana za 

osrednjo knjiţnico, tako da svojo dejavnost namenja občanom občine Vrhnika, 

Borovnica in Log-Dragomer. 

Knjiţnica je v današnji informacijski druţbi instrument nenehnega izobraţevanja, je 

pomemben dejavnik pri oblikovanju človekove zavesti, je informacijsko središče v 

danem okolju, tudi kontaktna točka za druţenje občanov, odprta je vsem segmentom 

javnosti in to pod enakimi pogoji. Tako je knjiţnica na razpolago različnim ciljnim 

skupinam prebivalstva, od otrok, mladine, odraslih, upokojencev, brezposelnih, 

invalidov, občanov s posebnimi potrebami, starejših občanov.  

V letu 2011 bo knjiţnica sodelovala z drugimi kulturnimi in izobraţevalnimi 

ustanovami v občini: z vrtci, osnovnimi šolami, Varstveno delovnim centrom, 

Domom upokojencev, Zavodom Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem, Centrom 

za socialno delo, Zavodom za zaposlovanje, Glasbeno šolo, Muzejskim in drugimi 

društvi. S CDI Univerzum Ljubljana bo sodelovala v projektu vseţivljenjskega učenja 

s Točko vseţivljenjskega učenja in Svetovalnim središčem; z Mestno knjiţnico 

Ljubljana kot osrednjo območno knjiţnico bo sodelovala v TVŢU ter domoznanskih 

projektih (Kamra) idr.  

2. Nabava gradiva in opreme  

2.1. Nabava in prirast gradiva  

Pri načrtovanju nakupa knjiţničnega gradiva bo knjiţnica sledila predvsem tistim 

ciljem, prek katerih bo uporabniku, članu in potencialnemu obiskovalcu prihod v 

knjiţnico nujnost in zadovoljstvo. Po kriterijih nabavne politike bo knjiţnica pridobila 

tako število novih naslovov, ki bodo zadovoljevali potrebe in pričakovanja vseh vrst 

uporabnikov in ki se bodo čimbolj uravnovešeno obrnili v okviru nabavljenega. Pri 

nakupu bo knjiţnica upoštevala tudi predloge uporabnikov.  



Knjiţnica bo kupovala gradiva prek katalogov, medmreţja, predstavnikov zaloţb, 

knjigotrţcev, v knjigarnah, antikvariatih ali prek ponudb posameznikov. Nabavo bo 

načrtovala predvsem gospodarno.  

Za izvedbo nakupa knjiţničnega gradiva bo knjiţnica pridobila finančna sredstva od 

ustanovitelja zavoda, pogodbenih partneric občine Borovnica (gradivo je locirano v 

Krajevno knjiţnici dr.Marje Boršnik Borovnica) in Log-Dragomer (ker enote v 

novoustanovljeni občini še ni, je gradivo zaenkrat locirano na Vrhniki) in Ministrstva 

za kulturo ter dela lastnih prihodkov.  

Planirana finančna konstrukcija za nabavo gradiva je naslednja:  

Sredstva občine Vrhnika 47.000 €, občine Borovnica 15.500 €, občine Log – 

Dragomer 10.000 €. 

Sredstva MzK za gradivo predvidoma 32.000 €, kar se razdeli na tri občine po 

procentih glede na število prebivalstva.  

Predvidena lastna sredstva 20.000 € VRH in 1.500 € BOR. 

Knjiţnica bo v celotni mreţi v letu 2010 kupila okoli 7.000 enot, od tega 75 % knjig, 

15 % serijskih publikacij in 10 % neknjiţnega gradiva in letni abonma za bazo IUS-

INFO. Od tega bo kolekcija sestavljena v razmerju 60% strokovne literature in 40% 

leposlovja. Po priporočilih standardov za splošne knjiţnice glede na starost 

uporabnikov bodo nabavljena gradiva v razmerju 70% za odrasle in 30% za otroke in 

mladino.   

Cankarjeva knjiţnica Vrhnika bo v letu 2011 zagotovila nabavo in obdelavo 

knjiţničnega gradiva v osrednji knjiţnici. Zaradi racionalizacije in smotrnosti dela bo 

potekala nabava in obdelava gradiva za vse enote, Vrhnika, Borovnica in za bodočo 

enoto v občini Log-Dragomer, v osrednji knjiţnici. Ţe sedaj se izvaja v osrednji 

knjiţnici nabava in obdelava gradiva za Vrhniko in Log-Dragomer, medtem ko je 

enota v Borovnici do sedaj sama nabavljala in obdelovala knjiţnično gradivo. 

  

2.2. Knjižnična oprema  

Za nakup računalniške opreme se bo knjiţnica prijavila na projektni razpis MZK, če 

se bo pojavila potreba po opremi. Ker MZK pri uspešni prijavi zagotovi le polovico 

vrednosti nakupne cene računalnikov, bo za drugo polovico prispevala sredstva 

občina.   

 



3. Obisk, izposoja, odpis gradiv  

Predvidevamo naraščanje obiska in izposoje, saj s kvalitetnim delom in z novimi 

dejavnostmi ter s smotrno nabavo gradiva zagotavljamo kvalitetne storitve za 

uporabnike. 

Virtualni obisk bo večji glede na vstope prek internetnega opaca (rezervacije 

knjiţničnega gradiva preko spleta naraščajo) in obiska spletne strani. V letu 2011 

bomo uvedli novost za uporabnike, ki bodo lahko od doma preko spleta naročili 

medknjiţnično izposojo.  

Knjiţnica ne bo odpisovala gradiva, razen uničenega, ker bo izločene odvečne izvode 

namenila za oblikovanje knjiţnične zbirke v bodoči enoti v občini Log – Dragomer. 

 

4. Izobraževanje uporabnikov  

Knjiţnična zbirka bo skušala potrjevati in predstaviti knjiţnico kot informacijsko, 

izobraţevalno, kulturno, socialno in komunikacijsko središče občine. Knjiţnica bo 

izobraţevala odrasle uporabnike. Na TVŢU se bodo uporabniki s pomočjo mentorice  

naučili samostojnega učenja tujih jezikov, računalništva, digitalne fotografije, z 

uporabo računalnika. Zaradi dobrega sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje bo 

mentorica usposabljala za samostojno učenje predvsem brezposelne občane kot tudi 

aktivne upokojence. Seznanjali se bodo tudi z raznimi portali za iskanje informacij na 

medmreţju in tistimi, ki so dosegljivi iz COBISSa.  

Za najmlajše uporabnike in za osnovnošolce na niţji stopnji bo knjiţnica pripravila 

pravljične ure vsako sredo popoldan, za otroke, ki niso vključeni v VVZ pa tudi vsako 

sredo dopoldan, v Borovnici vsak ponedeljek. 

Bibliopedagoške ure za otroke v vrtcih in osnovnošolce na niţji stopnji šol v občini 

bo knjiţnica pripravila v dogovoru z vodstvom vrtca ali šole. Vrhniški vrtci in prva 

triada osnovne šole redno obiskuje knjiţnico oz. bolj oddaljene enote (občina Log – 

Dragomer) obiskuje naša knjiţničarka. 

Z urami pravljic, delavnicami, s kvizi in z bibliopedagoškimi urami si bo knjiţnica 

prizadevala, da prek te vrste dejavnosti ţe na začetni stopnji izobraţuje mladega 

človeka in ga pridobiva za svojega nadaljnjega uporabnika. V šolskem letu 2010/11 se 

je knjiţnica vključila v aktivno sodelovanje pri projektu Mega kviz. 

Čez vse leto bodo potekali računalniški tečaji, knjiţne čajanke, ure pravljic za 

najmlajše, ure pravljic za vrtce, šole, Varstveno delovni center, bralne urice v Domu 



upokojencev, prireditve, predavanja, delavnice in razstave. Knjiţnica sodeluje v 

projektu Rastem s knjigo, kjer učence sedmih razredov osnovnih šol motiviramo za 

branje. Skupaj z ZIC bomo obeleţili kulturni praznik z literarnim večerom z RTV 

SLO, program ARS; teden knjige; teden vseţivljenjskega učenja; Cankarjeve dneve; 

Cankarjev laz s Klariso Jovanovič, v sodelovanju z ZIC; Grabeljškov večer v 

sodelovanju z ZBV NOB; Dan splošnih knjiţnic.  

V letu 2011 bo knjiţnica aktivna pri dveh večjih projektih.                                        

Ob 20. obletnici osamosvojitve bomo sodelovali pri izdaji publikacije o Vrhniki in 

Zlatem častnem znaku.                                                                                                 

Na pobudo pesnika Uroša Vošnjaka, občana Log-Dragomerja, bomo v sodelovanju z 

ZIC in OŠ IC ter drugimi šolami, pripravili program in natečaj za Mednarodni festival 

mladinske poezije, ki bo potekal v mesecu maju 2012. 

 

5. Knjižnična zbirka  

Sezname novo kupljenih gradiv  knjiţnica posreduje mesečno na Naš časopis, na 

internetno stran in na oglasne deske. Prav tako tudi lestvico najbolj branih knjig. 

Domačo stran, ki jo vsebinsko dopolnjujemo z domoznanskimi prispevki, bo 

knjiţnica s pridom uporabljala za sprotno informiranje uporabnikov o knjiţnici, o 

prireditvah v knjiţnici, novostih in zanimivostih. Novitete bodo sproti razporejene pri 

izposojevalnem pultu, poročali bomo o nominirancih in nagrajencih literarnih del ter 

pripravljali tematske razstave.  

Knjiţnica bo nadaljevala z dopolnjevanjem domoznanske zbirke in domoznanske 

dokumentacije gradiv, ki so vsebinsko vezana na to območje. Analitično se bo 

obdelovalo časopisje in zbornike in zapise pošiljalo v vzajemno bazo podatkov. 

Knjiţnica bo pričela aktivno zbirati droben tisk (društev, zavodov idr.), obdelovati in 

shranjevati v Zbirne mape. 

Knjiţnica bo v okviru regije sodelovala z Mestno knjiţnico Ljubljana in namerava na 

portal Kamra v letu 2011 vnesti dve vsebini, ena od teh je zbirka domoznanskih 

razglednic. Projekt pomeni nadaljevanje promocije Vrhnike na spletnem portalu. 

 

6. Kadri  

Strokovni delavci bodo načeloma razporejeni na delovna mesta, ki so v skladu s 

posameznimi pogodbami o delu. Vsak strokovni delavec pa bo opravljal tudi vsa 



druga knjiţničarska dela, ne glede na razporeditev na delovna mesta v pogodbah o 

delu.  

V delovno razmerje bomo sprejeli pripravnico bibliotekarko z univerzitetno 

izobrazbo, ki bo nadomeščala delavko na porodniškem dopustu. Ţe zaposlena 

pripravnica bibliotekarka pa bo v začetku leta 2011 zaključila pripravništvo.  

Prijavili smo se na Zavod za zaposlovanje za pridobitev treh delavcev preko javnih 

del, vendar je bila vloga zavrnjena, predvsem zaradi zmanjšanja sredstev za javna dela 

in zaostritvijo razpisnih pogojev. Ker smo izgubili tri javne delavke (ena se je zaradi 

reference za delo v CKV na projektu Kamra zaposlila v Mestni knjiţnici Ljubljana 

kot koordinatorka območnosti ţe v decembru 2010), bomo zopet uvedli študentsko 

delo za pomoč pri izposoji in pri ţe zastavljenih domoznanskih projektih (Kamra, 

Zbirne mape). 

Dogovorili smo se za sodelovanje z dvema prostovoljkama, s katerima smo sklenili 

pogodbo o prostovoljnem delu. Prostovoljki bosta v pomoč predvsem pri zavijanju 

knjig in izposoji.  

Knjiţnica je tudi pripravljena v prihodnjem letu sprejeti ljudi, ki morajo zaradi 

kaznovanosti opraviti splošno koristno delo. Ti ljudje čistijo sneg v okolici knjiţnice, 

prenašajo knjiţnično gradivo na druge lokacije, v gasilski dom na Logu za bodočo 

dislocirano enoto ter v pisarni v Črnem orlu, ki ju je priskrbela občina Vrhnika za 

gradivo, ki ni v prostem pristopu in za katerega zmanjkuje prostora v osrednji 

knjiţnici.  

7. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje knjižničnih delavcev  

Strokovno izpopolnjevanje bo knjiţnica organizirala na različnih ravneh. Za 

pridobitev nujnih ustreznih privilegijev ali strokovnih nazivov bodo strokovni delavci 

prisostvovali tečajem v Mariboru na Inštitutu informacijskih znanosti in Ljubljani v 

Narodni in univerzitetni knjiţnici ali si pridobili potrdila o opravljenem tečaju. Vsak 

strokovni delavec se bo lahko udeleţil tistih izobraţevanj, ki so zanj pomembni in 

nujni za strokovno delo in knjiţničarsko izobrazbo glede na stopnjo izobrazbe 

posameznika. Delavka bo po končani pripravniški dobi opravila strokovni izpit. 

 

8. Kulturne prireditve  

Kot pomembno kulturno središče bo  knjiţnica dejavnosti na tem področju 

dopolnjevala z različnimi prireditvami.   



Pripravili bomo:  

-Za kulturni praznik in Cankarjeve dneve v maju bomo kot vsako leto 

sodelovali z ZIC. 

- V aprilu teden knjige in teden vseţivljenjskega učenja. 

- Za 21.6. tradicionalno srečanje v Cankarjevem lazu s Klariso Jovanovič 

- V juniju izdaja publikacije  

- začetek priprav na Mednarodni festival mladinske poezije 

- Grabeljškov večer v sodelovanju z ZZB NOB 

- 20. november Dan splošnih knjiţnic 

- organizirali bomo literarne prireditve, razstave, predavanja, delavnice, tečaje 

 

9.  Odpiralni čas knjižnice  

V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjiţnic v poglavju odprtosti splošne 

knjiţnice bo knjiţnica tedensko odprta 55 ur: od ponedeljka do petka od 9. -19. ure, 

ob sobotah od 7.30. -12.30. ure.  

Knjiţnica predlaga spremembo poletnega delovnega časa: od začetka šolskih počitnic 

do 31. avgusta, bo knjiţnica odprta 3 dni v tednu (ponedeljek, sreda in četrtek) od 13. 

do 19. ure, 2 dni (torek in petek) pa od 7.30. do 14 ure. Ob sobotah bo zaprta. V enoti 

v Borovnici je odpiralni čas isti kot čez leto. 

 

10. Organa knjižnice  

10.1. Sveta zavoda  

Svet zavoda bo v letu 2011 opravljal tekoče naloge, ki jih določa ustanovitveni akt 

knjiţnice, zakon, podzakonski akti in akti knjiţnice. Temeljni cilj delovanja sveta bo 

zagotoviti uresničevanje ciljev in prioritet nacionalnega in lokalnega kulturnega 

programa, ki je v povezavi z izvajanjem javne sluţbe s področja knjiţničarstva v 

občini Vrhnika. Predviden obseg dela sveta zavoda bosta 2 redni seji in po potrebi 

korespondenčne seje.  



Svet zavoda bo:  

-obravnaval predlog programa dela knjiţnice in predlog finančnega načrta za leto 

2012 

- obravnaval letno poročilo knjiţnice za 2010 

- sprejel zaključni račun knjiţnice za 2010 

- ocenil delo direktorice   

 

10.2. Direktor  

Program dela direktorja za 2011 bo predvsem v povezavi s predlogom programa dela 

sveta knjiţnice.  

Direktorica kot vodja knjiţnice bo:  

-pripravila letno poročilo knjiţnice za 2010  

-pripravila in izvedla projektni razpis MzK za sofinanciranje nakupa 

knjiţničnega gradiva za 2011 

-pripravila in izvedla projektni razpis MzK za nakup IKT opreme za 2011  

-pripravil predlog programa dela knjiţnice za 2012, s predlogom finančnega 

načrta za 2012 

- podpisala z občino Borovnica pogodbo o opravljanju javne knjiţnične 

dejavnosti na področju občine Borovnica 

- podpisala z občino Log – Dragomer pogodbo o opravljanju javne knjiţnične 

dejavnosti na področju občine Log – Dragomer 

- izvajanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo novih knjiţničnih prostorov za 

enoto na Vrhniki, v Borovnici in  Log-Dragomerju.  

V naslednjem letu bo direktorica aktivno sodelovala v Komisiji za projekt nove 

knjiţnice na Vrhniki. Aktivno bo sodelovala pri izdelavi projektne 

dokumentacije za enote v vseh treh občinah. Direktorica se bo angaţirala v 

pridobitvi evropskih sredstev in sredstev Ministrstva za kulturo za gradnjo 

novih knjiţničnih prostorov. 


