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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
Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje
Cankarjeve knjižnice Vrhnika:
Zakon o knjižničarstvu. Ur.l. RS 87/2001, 96/2002.
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. Ur.l. RS 96/2002.
Zakon o zavodih. Ur.l. RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 odločba US, 8/96,
36/00.
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Ur.l. RS 73/03.
Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. Ur.l. RS 19/03.
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. Ur.l. RS 29/03.
Zakon o lokalni samoupravi. Ur.l. RS 72/93.
Zakon o financiranju občin. Ur.l. RS 32/2006 in sprem.(Ur.l.RS 123/2006 in 57/2008).
Kolektivna pogodba za negospodarstvo. Ur.l. RS 18/91 in spremembe.
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. Ur.l. RS 45/94 in spremembe
Kolektivna pogodba za javni sektor. Ur.l. RS57/08.
Zavodska kolektivna pogodba.2000.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Ur.l. RS 59/99.
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Ur.l. RS 16/2007.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13) Ur.l. RS št. 108/2009 in
spremembe (Ur.l.RS št. 8/2010 in št.13/2010).
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture. UL RS 41/94
in spremembe (Ur.l.št.: 2/1996, 106/2000, 56/2002).
Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti. Ur.l. RS 9/09.
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Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Cankarjevi knjižnici.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Uradni list RS, št.
62/1996, (spremembe Naš časopis št. 330, 11.10.2006; NČ št. 340, 27.8.2007; NČ št. 351,
25.8.2008, NČ št. 419, 29.9.2014), Naš časopis, uradno prečiščeno besedilo 2 (2008), št.
354. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.
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 2014 je knjižnica sodelovala z drugimi kulturnimi in
izobraževalnimi ustanovami v občinah: z vrtci, osnovnimi šolami, Varstveno delovnim
centrom, Domom upokojencev, Zdravstvenim domom Vrhnika, Zavodom Ivana Cankarja
za kulturo šport in turizem, društvi ter Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno
delo, Glasbeno šolo Vrhnika, idr.

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.
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KNJIŽNIČNO OSEBJE
V letu 2014 je bilo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 14 zaposlenih delavcev (direktorica,
računovodja, 10,5 strokovnih delavcev na Vrhniki in 1,5 v Borovnici). 13 delavcev je bilo
zaposlenih za poln delovni čas, za nedoločen čas, od prvega oktobra 2014 dalje 14. 1
delavka je delala na Vrhniki za polovičen delovni čas za določen čas od 1.1.2014 do
30.9.2014, 1 delavka dela polovico časa v Borovnici in polovico časa na Vrhniki (od
31.3.2014 dalje jo je zaradi porodniške nadomestila 1 oseba: pogodba za določen čas, za
polni delovni čas).
Drugo:
- čistilni servis - pogodbeno delo na Vrhniki in v Borovnici
- vzdrževanje računalniške opreme - pogodbeno delo
- družbeno koristno delo – 6 oseb na Vrhniki, 1 oseba v Borovnici
- prostovoljno (2 osebi) + pomoč pri selitvi
- 3 javne delavke
Izobrazbena struktura strokovnega kadra:
visoka izobrazba
3,5+ 1
VRH + BOR

višja izobrazba
4
VRH

srednja izobrazba
3 + 0,5
VRH + BOR

Prikaz potreb skladno s Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do
30. aprila 2015) in dejanskega stanja:
strokovni delavci
Standard
Stanje

12
11,8

manipulativni
delavci
2,4
0

računalniški
delavec
0,5
0

računovodja
1,4
0,4

Že v letu 2011 je prišlo do reorganizacije dela predvsem zaradi sklenitve Pogodbe o
zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Borovnica za leto
2011. Na podlagi 20. in 52. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in
skladno s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni
list RS, št. 19/03), 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 2014 16,7 %.
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 stroškov izvajanja knjižnične
dejavnosti kot javne službe. Stroški dela obsegajo plače s prispevki in davki za dejansko
zaposlene delavce in znaša 2,4 delavcev, od tega: 1,00 direktor, 1,00 strokovni delavec
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za nabavo in obdelavo gradiva in 0,40 računovodja/administrator. Občina Borovnica je
financirala 16,7 % dejansko nastalih stroškov dela.
Z Občino Log-Dragomer smo prav tako sklenili Pogodbo o opravljanju javne knjižnične
dejavnosti na področju občine Log – Dragomer za leto 2014, v kateri so določene
medsebojne pravice in obveznosti ter delež sofinanciranja skupnih stroškov osrednje
knjižnice za leto 2014 (krajevne knjižnice v občini še ni). Občina je v letu 2014
prispevala 22.000 € (plače in materialni stroški) in 5.000 € za knjižnično gradivo.
Največja težava 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 ZICa. 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 1,6
računovodje. Stanje: zaposleno imamo 0,4 računovodje. Zato bi bilo smiselno, 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 2014 se je izobraževalo skupno 12 delavcev na 18
izobraževanjih, skupno število ur 140,5. Udeležili smo se izobraževanj, ki jih v pretežni
meri izvajata IZUM in NUK ter izobraževanj v okviru OOK, Združenja splošnih knjižnic,
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in DBP. Izobraževali smo se tudi za
bibliopedagoško in domoznansko delo. Obseg izobraževanja je bil manjši zaradi selitve
knjižnice in priprav nanjo.

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), vendar ker
občina še nima svoje enote, je gradivo locirano 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 2014 je 234 enot na 1000 prebivalcev.
Zagotovili smo 5.713 novih enot knjižničnega gradiva.
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Prirast gradiva v l. 2013:
Enota
Vrhnika
Borovnica
Log-Dragomer
Skupaj

nakup
4.389
997
567
5.953

Dar
317
142
45
504

Skupaj
4.706
1.139
612
6.457

Dar
269
121
33
423

Skupaj
4.162
1.052
499
5.713

Prirast gradiva v l. 2014:
Enota
Vrhnika
Borovnica
Log-Dragomer
Skupaj

nakup
3.893
931
466
5.290

Prirast knjižničnega gradiva je bil manjši kot predhodno leto. Vzrok je v zmanjšanju
sredstev za nakup knjižničnega gradiva.

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 (5,58 enot gradiva na prebivalca; število
prebivalcev na dan, 1.7.2014) in v Borovnici (7 enot gradiva na prebivalca). V LogDragomerju temeljna zaloga gradiva dosega 3,37 enote gradiva na prebivalca. Zaloga
neknjižnega gradiva je na Vrhniki 0,44 izvodov na prebivalca, v Borovnici je 0,54, v LogDragomerju pa je 0,05 (vzrok manjše nabave je v hitri obrabi in poškodbah nosilcev,
zato bomo neknjižno gradivo kupovali, ko bo enota v občini odprta).
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Obseg knjižničnega gradiva v letu 2013:
Enota

Št. enot

Vrhnika
Borovnica
Log-Dragomer
Skupaj

96.226
27.696
11.720
135.642

od
tega
gradivo
7.122
2.138
177
9.437

neknjižno Št. naslovov
63.654
24.384
10.964
67.822*

Obseg knjižničnega gradiva v letu 2014:
Enota

Št. enot

Vrhnika
Borovnica
Log-Dragomer
Skupaj

92.858
29.459
12.177
134.494

od
tega
gradivo
7.274
2.275
177
9.726

neknjižno Št. naslovov
64.375
26.046
11.421
69.100*

*Število naslovov se ne da seštevati, saj je isti naslov lahko v več enotah.
Skupna zaloga gradiva je v primerjavi z letom 2013 nižja zaradi velikega števila
odpisanega knjižničnega gradiva. Pospešeno smo odpisovali med pripravami na selitev
in po končani inventuri, ki je bila izvedena v avgustu 2014.
3.a.

KNJIŽNO GRADIVO

Razmerje med gradivom za odrasle in otroke mora biti v razmerju 70% : 30 %. Razmerje
je 68,67% : 31,33%; odstopanje glede na produkcijo.
2014
Enota
Vrhnika
Borovnica
LogDragomer
Skupaj

Št.
enot
gradiva
za odrasle
58.475
17.553
8.120

št.enot
gradiva
mladino
25.159
9.346
3.879

84.148

38.384

za

Skupaj
83.634
26.899
11.999
122.532
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3.b.

SERIJSKE PUBLIKACIJE

Enota
Vrhnika
Borovnica
LogDragomer
Skupaj

Št.
enot
gradiva
za odrasle
1.800
244
1

št.
enot Skupaj
gradiva
za
mladino
150
1.950
41
285
0
1

2.045

191

2.236

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)

Enota
Vrhnika
Borovnica
Log-Drag.
Skupaj

Št.
enot
gradiva
7.274
2.275
177
9.726

Naraščanje zaloge gradiva v obdobju od 2008 – 2014:
160000
140000
120000

2008
2009

100000

2010
80000

2011
2012

60000

2013
40000

2014

20000
0
Zaloga gradiva

9

4. PROSTOR IN OPREMA
Prostor:
Poleti 2014 smo se 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 in ima veliko parkirišče. V novi knjižnici se je uspešno
uvedla RFID tehnologija, to je varovanje gradiva, ki omogoča uporabnikom tudi
samostojno izposojo in vračilo gradiva. Rdeča nit domoznanstva (celotne zgradbe) je
zapuščina IUV, npr. knjižnica IUV, ki jo hrani naša knjižnica in je locirana v domoznanski
sobi. Nova knjižnica ima sodobno informacijsko opremljenost in ponudbo elektronskih
virov, zato lahko informacijsko opismenjujemo uporabnike in spodbujamo
vseživljenjsko izobraževanje. S sodobnim prostorom in opremljenostjo lahko bolj
uspešno spodbujamo in izvajamo neformalne oblike izobraževanja in seznanjamo
uporabnike z oblikami vseživljenjskega učenja. Želja občanov po neformalnem
izobraževanju je velika, saj je odziv na dosedanje dejavnosti točke vseživljenjskega
učenja velik.
Hvaležni smo za donacijo podjetja KEMIS, d.o.o.: oprema računalniške učilnice, v kateri
izvajamo računalniška opismenjevanja (individualni in skupinski tečaji), po dogovoru s
šolo pa jo bodo lahko koristili tudi učenci predmetnega pouka.
V zadnjih letih je brezposelnost na Vrhniki narasla, z novo knjižnico bodo omogočeni
boljši pogoji za delo Svetovalnega središča in sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje.
Mentor brezposelnim svetuje o različnih možnostih, ki jih imajo brezposelni, o
možnostih uspešnega iskanja zaposlitve in možnih prekvalifikacijah.
S podobnim namenom se mora izvesti investicija v Borovnici, saj prostori zaradi svoje
dotrajanosti ogrožajo delo in varnost delavk in uporabnikov. Najemodajalec nam vsako
leto podaljšuje najemno pogodbo. 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.
Občina Log-Dragomer še ni zagotovila primerne lokacije za nove knjižnične prostore. V
skladu z 19. čl. Zakona o knjižničarstvu je splošna knjižnica samostojna pravna oseba, če
izvaja knjižnično dejavnost za 10.000 ali več prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost
za območje z manjšim številom prebivalcev, je enota samostojne knjižnice. V skladu z 20.
čl. Zakona o knjižničarstvu (Ur. L .RS 87/2001) mora vsaka občina zagotoviti knjižnično
dejavnost za svoje občane. Pridobiti moramo potrebne prostore, ki bi ustrezali
standardom, kar bi omogočilo kakovostno izvajanje načrtovanih dejavnosti.
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Oprema:
V letu 2014 je knjižnica kupila zaščitna vrata za varovanje gradiva pred krajo. Kupljena
so bila iz presežka prihodkov nad odhodki iz predhodnega leta.
Na razpisu Ministrstva za kulturo smo dobili odobrena sredstva za sofinanciranje
nakupa dveh računalnikov na Vrhniki in dveh v Borovnici za uporabnike s pripadajočo
programsko opremo.
S pomočjo donacije podjetja Kemis smo kupili računalnike za novo računalniško
učilnico.
Oprema v novi knjižnici je bila financirana s strani ustanovitelja. Dodatno smo kupili
arhivsko omaro, predalnik na delovnem mestu informatorja in garderobne omarice.

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 veliko število uporabnikov izposodi gradivo (knjige in predvsem
časopisje) v čitalniškem prostoru. Nekateri obiskovalci obiščejo knjižnico iz drugih
razlogov: iskanje najrazličnejših informacij, možnost uporabe interneta, obisk
prireditev, izobraževanje uporabnikov.

1.a

ČLANSTVO

Aktivni člani 2013
odrasli mladina
enota
enota
Vrhnika
4411
1984
6395
Borovnica
650
189
839
Skupaj
5061
2173
7234
Aktivni člani 2014
odrasli mladina skupaj
enota
Vrhnika
4210
2542
6752
Borovnica
717
224
941
Skupaj
4927
2766
7693
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V letu 2014 beležimo 459 aktivnih uporabnikov več kot predhodno leto, kar pomeni, da
je knjižnico obiskovalo 7.693 aktivnih uporabnikov (uporabniki, ki so najmanj enkrat v
letu 2014 obiskali knjižnico).
Aktivni člani v obdobju od 2008 – 2014:
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Aktivni člani

NOVO VPISANI ČLANI

Na novo vpisani člani 2013
odrasli mladina skupaj
enota
Vrhnika
Borovnica
Skupaj

240
29
269

197
34
231

437
63
500

Na novo vpisani člani 2014
odrasli mladina skupaj
enota
Vrhnika

313

283

596

Borovnica
Skupaj

51
364

26
309

77
673
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Število novo vpisanih članov se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 173 članov. Od
odprtja novih prostorov knjižnice do konca leta 2014 (1.9.2014 – 31.12.2014) se je na
Vrhniki vpisalo 410 novih članov.

1.b

OBISKOVALCI KNJIŽNICE

Obiskovalci 2013
enota
Vrhnika
93340
Borovnica 13780
Skupaj
107120

Obiskovalci 2014
enota
Vrhnika
94432
Borovnica
14924
Skupaj
109356

V letu 2014 beležimo 2.236 več obiskovalcev v primerjavi z letom 2013 (za izposojo na
dom ter drugi registrirani obiskovalci, kamor štejemo uporabnike interneta, člani,
katerim kopiramo iz knjig, uporabniki, ki prebirajo periodiko idr. - brez obiskovalcev
prireditev).

1.c

IZPOSOJA GRADIVA

Izposoja gradiva v knjižnico in na dom 2013
število enot
enota
število enot odrasli
mladina
skupaj
Vrhnika
180718
96320 277038
Borovnica
39945
11399
51344
Skupaj
220663
107719 328382
Izposoja gradiva v knjižnico in na dom 2014
število enot
enota
število enot odrasli
mladina
skupaj
Vrhnika
179939
92166 272105
Borovnica
41874
11628
53502
Skupaj
221813
103794 325607

Na letni ravni smo izposodili 2.775 enot gradiva manj kot predhodno leto. Z
upoštevanjem dejstva, da je bila knjižnica zaradi selitve zaprta od 7.7.2014 do 31.8.2014
in preračunom na čas odprtja pa je izposoja gradiva večja kot je bila v letu 2013.
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Izposoja gradiva na dom in v knjižnico v obdobju od 2008 – 2014:
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Izposoja gradiva na dom in v knjižnico

Medknjižnična izposoja:
V druge knjižnice smo sposodili 33 enot, iz drugih knjižnic pa smo prejeli 55 enot
knjižničnega gradiva (predvsem strokovno gradivo, članki, tuja literatura).

1.d IZPOSOJA EKNJIG – PROJEKT BIBLOS
V letu 2013 (s 1.7.2013) je naša knjižnica pristopila k projektu Biblos: spletna eKnjižnica
in eKnjigarna. Našim uporabnikom smo v letu 2014 omogočali dostop do 190 naslovov
eknjig, zabeležili smo 36 izposoj.

1.e DOSTOP DO INFORMACIJSKIH VIROV NA DALJAVO
Center za informacijske storitve Narodne in univerzitetne knjižnice je v letu 2014
upravljal s storitvijo dostopa na daljavo do informacijskih virov. Storitev je bila
vzpostavljena v koordinaciji z osrednjimi območnimi knjižnicami 1.7.2011. Naši
uporabniki so lahko dostopali do zbirk naslednjih ponudnikov: EBSCOHost,
Encyclopedia Britannica, Oxford University Press, IUS-INFO, FIND-INFO in Tax-Fin-Lex.
V letu 2014 se je 29 naših uporabnikov prijavilo 135 krat.
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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.
Leto 2014
Enota
Št. odrasli
Vrhnika
3.714
Borovnica
Skupaj
3.714

Št. mladina
3.810
543
4.353

Skupaj
7.524
543
8.067

Skupno število kulturnih prireditev, sprostitvenih in izobraževalnih dejavnosti je bilo
586.
Statistika števila obiskovalcev prireditev v obdobju od 2008 – 2014:
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DEJAVNOSTI ZA OTROKE:
Bibliopedagoško dejavnost izvajamo v vrtcih in šolah v vseh treh občinah. Obiščemo (ali nas
pride obiskati) prav vsako skupinico v vrtcu, tudi dvakrat v letu. Tedensko izvajamo urice
pravljic. Prav tako se želimo približati osnovnošolcem, zato je nastala dejavnost »Iz
pravljičarkine malhe«. Upokojenci so deležni zanimivih predstavitev knjig zase in za
svoje vnuke na Knjižnih čajankah, do varovancev Doma upokojencev pa stopi naša
pravljičarka Zlata, ki izvaja večino bibliopedagoške dejavnosti na Vrhniki in Log –
Dragomerju, medtem ko v Borovnici izvaja dejavnosti pravljičarka Nika. Že v letu 2012
smo urice pravljic razširili tudi v Podlipo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podlipa Smrečje.

I.

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, zato so, ob mladih pesnicah in
pesnikih, dobili priložnost, da se izkažejo tudi številni mladi ustvarjalci s področja petja,
igranja, plesa in gledališke igre. Izdali smo Zbornik pesmi, v katerem so bila objavljena dela
vseh otrok, ki so se prijavili na natečaj.

II.

Poletavci – poletni bralci

S še nekaterimi splošnimi knjižnicami osrednje regije smo se v Cankarjevi knjižnici odločili
sodelovati v projektu Poletavci-poletni bralci, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana. V letu
2014 je 85 (v prvem letu 2012: 29) otrok med 7. in 12. letom 30 dni vsaj 30 minut na dan
bralo. Starši so s podpisom na zloženki potrdili otrokovo super navado. Projekt je potekal od
junija do 10. septembra 2014, na zaključni prireditvi pa so prejeli nagrade.
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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" poslali Poletavci - poletni bralci. Pri izvedbi projekta so sodelovali Cankarjeva
knjižnica z dislocirano enoto Borovnica, pri promociji projekta pa se je letos vključila tudi
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika - knjižničarka Andreja Nagode, ki je vsem otrokom 1.
triade predstavila projekt Poletavcev v okviru KIZ.
»Iz pravljičarkine malhe« je dejavnost za osnovne šole:

III.
IV.
V.
VI.

1. razred
Pravljični ringaraja
- Izbor nagrajenih avtorskih slikanic in ljudskih pravljic
- »Same kurje«
- »Same mačje«
- »Same take in drugačne«
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
200 let pravljic bratov Grimm
Na kratko o delu bratov Grimm, predstavitev nekaj manj znanih 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)
Bajka o začetkih Ljubljanskega barja
6. razred
S pravljico okrog sveta
Ljudske pravljice z raznih koncev sveta
Modrosti sveta
Modre zgodbe za 5 minut
7. razred
Projekt »Rastem s knjigo«
8/9. razred
Pobrano na kup
Izbor pravljic in zgodb za odrasle
Popoldanska ura pravljic (1x na teden; ponedeljek Borovnica, sreda Vrhnika,
ponedeljek Podlipa)
Vrtec in šola na obisku (ter obiski knjižničark v ustanovah na Vrhniki, LogDragomerju in 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 Blagajane (junij)
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BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST
Vrhnika

dejavnosti za
otroke
Ura pravljic
Vrtec, OŠ na
obisku

št.prireditev

št. otrok

št. odraslih

27
62

824
1.751

50
183

Ura pravljic v
Podlipi
Rastem s
knjigo

26

306

65

9

280

25

Pravljica na
prireditvi Tu
smo doma

1

12

4

125

3.173

327

SKUPAJ

Vrhnika

SKUPAJ

Borovnica

SKUPAJ

dejavnosti za
odrasle
Knjižna čajanka
Varstveno
delovni center

št. prireditev

št. otrok

št. odraslih

7
18

11

191
181

25

11

372

Dejavnosti za otroke
Ura pravljic
Rastem s knjigo
Vrtec na obisku

št. prireditev
29
2
12
43

št. udeležencev
291
32
220
543

DEJAVNOSTI ZA ODRASLE:
Literarni večeri (predstavitev knjig: Draga Potočnjak: Skrito povelje, Ivan Sivec: Zadnji
keltski poglavar in Usodna emonska lepotica, Iztok Ostan: Žive vode, Milena Miklavčič:
Ogenj, rit in kače niso za igrače, Miro Žitko: Gradnja z naravnimi materiali, Olga Pega
Kunstelj: Kaj se rima na nič, Albert Avguštinčič: Vonj pečenih jabolk, Lidija Golc:
Amarkordi, Lovro Novinšek: Strategemi)
Cankarjevi dnevi v mesecu maju: Literarni večer: Matej Lupinc.
Junijsko srečanje v Cankarjevem lazu: sodelovali so: Irena Avsenik Nabergoj, slovenska
literarna zgodovinarka, doktorirala s področja slovenske književnosti: z disertacijo Greh,
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krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju, Janez Škof, večkrat nagrajeni slovenski
igralec, harmonikar in pevec, Ana Frank Bogataj in Anja Hren - Osnovna šola Ivana Cankarja
Vrhnika, in Otroški cerkveni pevski zbor Podlipa – Smrečje pod vodstvom Petre Cankar.
Prireditev je povezovala Mirjam Suhadolnik.

Irena Avsenik Nabergoj.
Predavanja: Izzivi odraščanja, Motnje hranjenja, Živeti Zdravo, Po Kneippovi vodni poti,
Kuhajmo s srcem, Elektromobilnost, Ponovna povezava, Joga, Naturopatija, Psi terapevti, Pridobivanje evropskih sredstev, Tradicionalni ribolov na Cerkniškem jezeru.
Grabeljškov večer v oktobru skupaj z ZBZVNOB, GŠ in CDV.
Razstave: Atelje Zrno na zrno: Saša Kremenšek, Tijana Čvorak, Mateja Osredkar in
Urška Popit, Fotografije s planinsko in naravoslovno tematiko Sonja Zalar Bizjak,
razstava nakita Ana Mrzlikar, Likovna razstava "Igraj se z mano", Inštitut Janeza Levca
Ljubljana, Razstava nakita in keramike Darinke Lapajne, Razstava likovnega natečaja
JSKD za otroke, na temo obešanke – mobili, razstave Cankarjevega doma Vrhnika.
Razstave knjig: na temo korupcije, Martinovanje, Zima, Kajetan Kovič, Frane Milčinski
Ježek, Valentinovo, steklenih izdelkov Valentine Kralj, …
Delavnice: Svečano ličenje in Kaljenje.
Potopisna predavanja smo organizirali v sodelovanju s študenti vrhniškega kluba
(KVŠ): Japonska, Namibija, Bocvana in Zimbabve, Sibirija, Albanija, Kanada in ZDA,
Slovenščina pod Andi, Potopisni maraton Škotska, Severna Koreja, Vietnam, S kolesom iz
Evrope do Singapurja, Južne Koreje, Egipta, Barcelona.
I.

Svetovalno središče Ljubljana LUR
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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.
Preteklo leto (2014) je bilo v znamenju mnogih težav, predvsem glede financiranja dejavnosti,
in drugih problemov na CDI Univerzum-u. Poleti je bila zaradi selitve zaprta knjižnica. Tako
je bil svetovalec le 7 krat prisoten v naši knjižnici. V preteklem letu je bilo 25 individualnih
svetovanj, skupin je bilo 5 x 22 udeležencev, vseh udeležencev skupaj je bilo 135. Svetovanci
so bili po spolu 16 % moških in 84 % žensk. V 80 % so bili brezposelni, ter 16 % zaposleni,
4 % dolgotrajno brezposelni. Izobrazba svetovancev: 32 % z dokončano osnovnošolsko
izobrazbo, 28 % s srednješolsko poklicno izobrazbo, 36 % s srednje tehniško oz. gimnazijsko
izobrazbo, ter 4 % z višješolsko izobrazbo.
II.

Točka vseživljenjskega učenja

Izredno uspešna je bila Točka vseživljenjskega učenja, del projekta Centra
vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije, nosilec projekta CDI Univerzum
Ljubljana, koordinatorka 8 točk v knjižnicah regije je bila Mestna knjižnica Ljubljana.
Točka je bila sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih
socialnih skladov. S Točko vseživljenjskega učenja smo kljub uradnemu zaključku
projekta nadaljevali, saj je povpraševanje po tovrstnih izobraževanjih s strani
upokojencev in brezposelnih tako veliko, da nismo želeli prekiniti. Izvajali smo jo s
svojimi zaposlenimi (javno delavko in bibliotekarko) in družbeno koristnim delom.
Tečaj angleškega jezika smo organizirali v sodelovanju z učiteljico angleškega jezika. Z
mentorstvom pa je omogočeno individualno delo z udeleženci, ki se prvič srečajo z
računalnikom.
Vrhnika
Mentorstvo
Nadaljevalni tečaj
angleškega jezika
SKUPAJ

št. udeležencev
183
349

št. ur
263
54

532

317
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D. ZAKLJUČEK
V letu 2014 se je povečalo število obiskovalcev knjižnice – brez prireditev, število
aktivnih članov in število novo vpisanih članov. Premišljena nabava gradiva, hitra
obdelava in prijaznost v izposoji ter številne dejavnosti, so pripomogle k večjemu
obisku. S selitvijo v nove, večje in lepše prostore beležimo v knjižnici številne nove
uporabnike. 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. Tehnologija je v razcvetu, v
knjižnicah je avtomatizirana izposoja, povezava s svetovnim spletom, knjižnično gradivo
se je pojavilo na drugih nosilcih, v razmahu je digitalizacija gradiva. Statistika obiska
spletne strani: letno število obiskov 34.245, od tega izven naših prostorov 31.779
obiskov. Skupno število obiskovalcev: 20.309, od tega izven naših prostorov: 18.845. Na
naslovu www.ckv.si so navedene vse informacije in dejavnosti naše knjižnice.
V letu 2014 je knjižnica gospodarno delovala. Odhodki so bili za 1 % nižji kot predhodno
leto, prihodki nižji za 2 %. Lastnih sredstev smo ustvarili za 45.540,89 €. Prihodki od
članarin in zamudnin predstavljajo 8 % vseh prihodkov s presežkom prihodkov nad
odhodki.
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Datum: 27.2.2015
Matična številka: 5052394000
Šifra proračunskega uporabnika: 37486

II. RAČUNOVODSKO POROČILO
JAVNEGA ZAVODA
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZA LETO 2014

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 31.12.2014 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 2014 so izraženi v evrih brez centov.
Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 1.1.2014 do 31.12.2014..
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. Konec leta 2014 smo od Občine Vrhnika prejeli del stavbe kulturnega centra v vrednosti
1.697.451,51 Eur. Istočasno smo odpisali staro stavbo in zemljišče v skupni vrednosti 307.157,09
EUR. Odpisali smo tudi del pohištva v vrednosti 3.909,15 EUR, ki je bil že v celoti amortiziran in
smo ga pustili v stari knjižnici, oz.predali šoli Ivana Cankarja v nadaljno uporabo. Od Občine
Vrhnika smo prejeli tudi opremo knjižnice v vrednosti 190.285,03 EUR. Dne 31.12.2014 smo
aktivirali knjigomat, ki smo ga delno dokupovali pretekla 3 leta. Aktivirali smo tudi računalniško
opremo, ki smo jo delno financirali iz donacije Kemis. Kupili zaščitna vrata, ki so bila delno
financirana iz presežka leta 2013 in delno iz tekočih prihodkov. Kupili smo dva računalnika in
zaslona za knjižnico Vrhnika in dva računalnika za enoto Borovnica, ki smo jih financirali iz
sredstev pridobljenih na razpisu Ministrstva za kulturo. Ostala oprema je bila financirana iz vira
vzdrževanja in obnove Občine Vrhnika.
Vrednosti novih nabav in odpisov je bila usklajena z ustanoviteljicama na dan 31.12.2014.
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 31.12.2014 skupno 653,75 EUR gotovine v blagajni, in
sicer 602,47 EUR v blagajni na Vrhniki in 51,28 EUR v blagajni v Borovnici.
Na dan 31.12.2014 ima za 116.513,78 EUR na računu pri Upravi za javne prihodke.
Med kratkoročnimi terjatvami izkazujemo terjatve v višini 181,25 in sicer za uporabo čitalnice.
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 24.761,38 EUR
- občine Borovnica za plače december in materialne stroške v skupnem znesku 4.292,22
EUR
- Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika v skupni vrednosti 12.716,05 za delo računovodstva
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-

terjatve do zaposlenih v vrednosti 571,2 EUR, kar predstavlja strošek zavarovanja, ki ga
delavci obročno odplačujejo
terjatve za obresti na računu UJP
naročnina za revije plačane za leto 2015

C) Zaloge Zalog Cankarjeva knjižnica Vrhnika nima
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 16.396,39 EUR obveznosti do dobaviteljev, kar predstavljajo stroški
opravljenih storitev in knjig dobavljenih v mesecu decembru 2014.
Druge obveznosti so obveznosti za prispevke na plače za plačo december 2014.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN pa so obveznosti nadomestilo za stavbno
zemljišče ki zapade v letu 2015.
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 1.906.641,35 EUR
Občine Borovnica pa 1.237,75 EUR. Vrednosti sta usklajene z ustanoviteljicami.
Knjižnica ima 129.702,60 EUR presežka iz prejšnji let.
V letu 2014 pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 16.763,92 EUR. Po obračunu davka od
dohodkov pravnih oseb znaša davek 227,99 EUR, zato se je znesek po odbitku le tega znižal na
16.535,93 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,
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- 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 2014 smo ustvarili skupaj 556.536,25 EUR prihodkov, ki so bili za 2% nižji v primerjavi z
letom 2013 in 539.772,33 EUR odhodkov ki pa so bili za 1% nižji od preteklega leta.
PRIHODKI
A) Prihodki od poslovanja
Prihodki od članarin in zamudnin in od prodaje knjige predstavljajo 8 % 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 Centra za
socialno delo kot povračilo za stroške družbeno koristnih del in prihodek Zavoda za
zaposlovanje za financiranje javnih del.
Prihodki iz proračunov predstavljajo 92% vseh prihodkov za:
-

plače; ti prihodki predstavljajo 59% vseh proračunskih prihodkov,
pokrivanje stroškov za nakup knjig v višini 15%,
pokrivanje stroškov vzdrževanja in materialnih stroškov 26 %,

ODHODKI
E) Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala predstavljajo 6% vseh stroškov in so za 12% nižji v primerjavi z letom 2013.
Zajemajo stroške:
- pisarniškega materiala,
- strokovne literature,
- potrošnega materiala,
- ogrevanja, goriv,
- porabljene električne energije,
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-

materiala za vzdrževanje,
drugega materiala,
porabljene vode.

Stroški storitev obsegajo 14 % vseh stroškov in so za 30% višji glede na preteklo leto.
Zajemajo stroške:
- 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.
F) Stroški dela
Stroški plač predstavljajo 65 % 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 2013 znižali za 3%, saj smo imeli v letu 2014 eno
zaposleno v breme ZZZS in eno redno zaposleno več.
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 16.763,92 EUR presežka prihodkov nad odhodki in po
plačilu davka od dohodkov pravnih oseb ostane še 16.535,93 presežka.
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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.
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