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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), 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 2010 je knjižnica sodelovala z drugimi kulturnimi in 
izobraževalnimi ustanovami v občinah: z vrtci, osnovnimi šolami, Varstveno delovnim 
centrom, Domom upokojencev, Zavodom Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem, 
društvi ter Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, 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 2010 je bilo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 13 redno zaposlenih delavcev 
(direktorica, računovodja, 9 strokovnih delavcev na Vrhniki in 2 v Borovnici). 
 
Drugo: 

- 3 javne delavke na Vrhniki (2 z visoko, 1 s srednjo izobrazbo) 
- čistilni servis - pogodbeno delo na Vrhniki in v Borovnici  
- vzdrževanje računalniške mreže - pogodbeno delo  
- družbeno koristno delo – 4 občani na Vrhniki 
- prostovoljnega dela in dela preko študentskega servisa nismo imeli 

 
      Izobrazbena struktura zaposlenih:  
 

visoka izobrazba višja izobrazba srednja izobrazba 
2 + 1 6 3 + 1 
VRH + BOR VRH  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 manipulativni 
delavci 

računalniški 
delavec 

računovodja 

standard 11,8 2,4 0,5 1,4 
stanje 11 0 0 0,4 

 
Primanjkljaj strokovnih delavcev smo nadomeščali z javnimi delavci; ena javna delavka 
je delala predvsem na projektih, zato smo bili na področju domoznanstva v letu 2010 
izredno uspešni. Javna delavka je bila soavtorica razstave, ki smo jo pripravili v 
sodelovanju z Muzejskim društvom Vrhnika, OZB BOB Vrhnika in ZIC Vrhnika z 
naslovom »Slike iz vojnih dni z Vrhnike in okolice 1941 – 1945«. Na domoznanski portal 
Kamra je vnesla 4 digitalne zbirke projekta »Moja ulica«. Prav tako so javne delavke 
opravljale delo manipulanta – urejanje knjižnične zbirke, odprema gradiva (zavijanje, 
žigosanje, manjša popravila). Zaradi pomoči so lahko zaposleni delavci kvalitetno in 
uspešno opravljali svoje delo. 
Na Vrhniki je v mesecu juliju delavec z višjo izobrazbo šel v pokoj, nadomestila ga je 
pripravnica z univerzitetno izobrazbo (bibliotekarka), ki smo jo uvajali predvsem za 
bibliopedagoško delo. V Borovnici sta bili zaposleni 2 strokovni delavki. Občina Log-
Dragomer pa je plačevala procent delavke za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. 
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. V lanskem letu 
se je pokazalo, da je obseg del absolutno prevelik in da je delavka maksimalno 
obremenjena. Delavka mora opravljati nadure. Zato bi bilo smiselno, da se v letošnjem 
letu delavki odobri izplačilo za konstantno povečan obseg dela, v prihodnjem letu pa bi 
morali razmišljati o 100 % zaposlitvi. Poslovanje zavoda se je z zaposlitvijo računovodje 
znatno izboljšalo, ureja se dokumentacija, pravilniki idr. 
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 PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
Strokovni delavci svoje delo opravljajo kvalitetno le, če imajo ustrezno znanje in se 
sproti izobražujejo. 
V letu 2010 smo se udeležili izobraževanj, ki jih v pretežni meri izvajata IZUM in NUK 
ter izobraževanja v okviru Združenja splošnih knjižnic, Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije in DBP. Izobraževali so se tudi za bibliopedagoško in domoznansko delo ter 
varstvo pri delu. Izobraževalo se je 13 delavcev na 32 izobraževanjih, skupno število 
ur 349. 
 
 

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 presega standard in je 295 enot na 1000 prebivalcev. V letu 
2010 je bilo manj prirasta kot v predhodnem letu (98,9 %). Vzrok ni v nakupu, 
ampak v daru. Lani smo namreč dobili v dar 362 enot knjižničnega gradiva manj kot 
predhodno leto. Medtem ko je bil nakup višji za 281 enot knjižničnega gradiva, kljub 
temu, da smo imeli na voljo enako vsoto občinskih sredstev (poleg lastnih in sredstev 
Ministrstva za kulturo). Vzrok je v premišljeni in racionalni rabi sredstev, večjih 
popustih, broširanih izdajah idr. 
 

       Prirast gradiva v l. 2010: 
 

Enota nakup Dar Skupaj 
Vrhnika 4.567 174 4.741 
Borovnica 1.077   87 1.164 
Log-Dragomer   746 325 1.071 
Skupaj 6.390 586 6.976   

 
Dne 31.12.2010 je bilo na Vrhniki 16.117 prebivalcev, v Borovnici 3.948, v Log-
Dragomer 3.575, v vseh občinah skupaj 23.640 prebivalcev. 
  
 

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. 
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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 enot gradiva na prebivalca) in v 
Borovnici (5,3 enote gradiva na prebivalca). V Log-Dragomerju  ne dosegamo niti 
minimum, vendar bomo do odprtja enote zagotovili najmanj 10.000 enot gradiva.  
Zaloga neknjižnega gradiva je na Vrhniki 0,3 izvodov na prebivalca (dosegli smo 
minimum, ne pa standarda), v Borovici je 0,5 (presega standard), 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 2010: 

 
Enota Št. enot od tega neknjižno 

gradivo 
Št. naslovov 

Vrhnika 87.534 4.772 52.969 
Borovnica 23.275 2.021 19.539 
Log-Dragomer   7.898    129   7.345 
Skupaj 118,707 6.922 56.795   

 
Zaloga knjižničnega gradiva se je povečala na Vrhniki za 1,3 %, v Borovnici za 1 %, v 
Log-Dragomerju za 66 % (predvsem zaradi darov). 
 
Gradivo bi morali bolj pospešeno odpisovati (v razmerju 1:1, prirast:odpis). Ker mora 
imeti za začetek delovanja enota v Log-Dragomerju 14.000 enot gradiva, je zelo 
smiselno, da vse odvečne izvode knjig prestavimo v novo enoto. Knjige tako ne bodo 
odpisane, ampak še vedno žive na drugi lokaciji. Zastarelo ali uničeno knjižnično gradivo 
odpisujemo. 

 
3.a. KNJIŽNO GRADIVO 
 
Razmerje med gradivom za odrasle in otroke mora biti v razmerju 70% : 30 %. Razmerje 
je nekoliko v prid gradivu za odrasle, vendar večjih odstopanj ni. 
 
l.2010 
 
Enota Št. enot 

gradiva 
za odrasle 

št.enot 
gradiva za 
mladino 

Skupaj 

Vrhnika 56.360 24.649 81.009 
Borovnica 13.463   7.551 21.014 
Log-
Dragomer 

  5.695   2.074  7.769 

Skupaj 75.518 34.274 109.792 
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3.b. SERIJSKE  PUBLIKACIJE 
 
Enota Št. enot 

gradiva 
za odrasle 

št.enot 
gradiva za 
mladino 

Skupaj 

Vrhnika 1.630 123    1.753 
Borovnica    193   47       240 
Skupaj 1.823 170    1.993 
 
Za bodočo enoto Log-Dragomer nismo nabavljali serijskih publikacij (časopisi, revije 
ipd.), ker dnevno časopisje in revije zelo hitro zastarijo, zato nabava ni smiselna. 

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

gradiva 
Vrhnika 4.772 
Borovnica 2.021 
Log-Drag.    129 
Skupaj 6.922 
 
 
 
Naraščanje zaloge gradiva v obdobju petih let (2006 – 2010): 
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4. PROSTOR IN OPREMA 
 

Knjižnica mora imeti zagotovljen prostor za delovanje skladno z vlogo, ki jo ima v 
svojem okolju, številom in strukturo prebivalcev ter številom enot knjižničnega gradiva.  
Prostor, kjer deluje knjižnica, mora omogočati varno in pregledno ureditev in dostop do 
knjižničnega gradiva in tehnične opreme, čitalniških prostorov, zagotavljati mora dostop 
in uporabo knjižničnih storitev za vse uporabnike, ustrezne delovne pogoje za 
knjižničarje ter zadostna skladišča za gradivo. Prilagajati se mora elektronski dobi, 
zagotoviti brezžični dostop do elektronskih virov.  V sodobni knjižnici je poleg osnovne 
dejavnosti izposoje gradiva pomembna dejavnost izobraževanja, srečevanja na kulturnih 
prireditvah, družabna dejavnost, zato knjižnice imenujemo »dnevna soba mesta«. 
Knjižnični prostori morajo odražati odprtost, funkcionalnost, privlačnost, preprostost. 

 
Pri gradnji novih in adaptaciji obstoječih knjižnic se prostor oblikuje v skladu z 
veljavnimi strokovnimi standardi in priporočili. Cankarjeva knjižnica je izdelala  
projektno nalogo, katere namen je prikaz prostorskih potreb Cankarjeve knjižnice 
Vrhnika. Naloga določa smernice glede velikosti knjižnice, ki jih določajo Standardi za 
splošne knjižnice in je upravičena do 2.120 m². Sedanji prostori so 618, 21 m2. 
Namen investicije je pridobitev novih površin za delovanje knjižnice in kakovostno 
izvajanje dejavnosti. V knjižnici vlada velika prostorska stiska, ki se kaže v oteženem 
izvajanju kakovostnih storitev, odzivanju potrebam okolja, predvsem pa je oteženo 
zagotavljanje temeljnih nalog splošne knjižnice, kot so informiranje, izobraževanje, 
sprostitvena dejavnost in razvijanje pismenosti. Z novim in prenovljenim prostorom bi 
dali knjižnici novo, svežo vsebino, pridobili bi prostor za vse knjižnično gradivo, ki je 
razvrščeno že na tleh, dosegli bi funkcionalno povezanost oddelkov in zagotovili 
sodobne delovne prostore. Samo središče mesta bi pridobilo urejen  prostor in 
referenčni objekt ob Tržaški cesti,  lokalna skupnost pa bi s koriščenjem vseh vrst 
znanja, informacij in knjižničnih vsebin pridobila na kvaliteti življenja občanov. 
 
S podobnim namenom se mora izvesti investicija v Borovnici, saj prostori zaradi svoje 
dotrajanosti ogrožajo delo in varnost delavk in uporabnikov. Najemodajalec nam 
podaljšuje najemno pogodbo vsako leto sproti, vendar maksimalno do avgusta 2012. V 
tem času bo potrebno zagotoviti nove knjižnične prostore. 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 lanskem letu smo kupili na Vrhniki 5 računalnikov (3 za strokovne delavce, 2 za 
uporabnike). Nad čitalnico smo sanirali  poševni del strehe in jo prebarvali. V 
čitalnico smo postavili novo domoznansko omaro, v katero smo namestili 
Cankarjeva dela. Domoznansko zbirko povečujemo predvsem z rednim nakupom 
knjig v antikvariatih.  

 
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 V LETU 2010 
 

AKTIVNI ČLANI 
 
Skupaj 7077 

 
Naraščanje aktivnih članov v obdobju petih let (2006 – 2010): 
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Kljub temu, da je bilo v letu 2010 54 manj na novo vpisanih članov, je bilo število 
aktivnih članov višje za dobre 3 %, kar pomeni, da je knjižnico obiskovalo 7.077 
uporabnikov, 221 več kot predhodno leto. 

 
NOVO VPISANI ČLANI 

 
 
Enota Št.odrasli Št.mladina Skupaj 
Vrhnika 211  182 393 
Borovnica   31    28   59 
Skupaj 242  210 452   
 
 
 

1.b OBISKOVALCI KNJIŽNICE  
 
  
Enota Skupaj 
Vrhnika 80.236 
Borovnica 13.312 
Skupaj 93.548   
 
Število vseh obiskovalcev knjižnice (za izposojo na dom ter drugi registrirani 
obiskovalci, kamor štejemo uporabnike interneta, člani, katerim kopiramo iz knjig, 
uporabniki, ki prebirajo periodiko idr.) je naraslo za 3,9 % glede na predhodno leto. 
 

  
1.c IZPOSOJA GRADIVA   
 
 
Enota št. enot 

gradiva 
za odrasle 

št.enot 
gradiva za 
mladino 

Skupaj 

Vrhnika  144.505 89.441 233.946 
Borovnica   41.274 13.573   54.847 
Skupaj 185.779 103.014 288.793 
 
 
Že peto leto zapored izposoja gradiva narašča. Izposodili smo za 3,5 % več enot gradiva 
kot  predhodno leto oz. 9.754 enot knjižničnega gradiva več. 
 
Medknjižnično smo izposodili 50 enot, iz drugih knjižnic pa smo prejeli 90 enot 
knjižničnega gradiva (predvsem strokovno gradivo, specifično, tuja literatura).   
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Tudi s tematskimi razstavami spodbujamo branje. Na oddelku odrasli vsak mesec 
pripravimo razstavo knjig na določeno temo, knjige izbranega avtorja, zahtevnejše 
leposlovje idr. 
 
 
 

 
 
Ko ne razstavljamo knjig, nam oddelek odrasli krasijo izdelki predvsem lokalnih 
avtorjev. Svoje kipce je v juliju in avgustu razstavljal Janez Sodja. 
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Knjige razstavljamo tudi v čitalnici. Razstave pripravimo velikokrat v sodelovanju z 
drugimi ustanovami. Razstava na zgornji fotografiji na temo revščine in socialne 
izključenosti je nastala v sodelovanju s Centrom za socialno delo Vrhnika. 
 
 
Naraščanje izposoje gradiva na dom in v knjižnico  v obdobju petih let (2006 – 2010): 
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2. KULTURNA, SPROSTITVENA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 
Knjižnica je zavezana za izobraževanje  uporabnikov, informacijsko opismenjevanje, 
bibliopedagoško delo in usposabljanje uporabnikov 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. 
 

 
Enota Št.odrasli Št.mladina Skupaj 
Vrhnika 3.340 3.979 7.319 
Borovnica 1.103    492 1.595    
Skupaj 4.443 4.471 8.914   
 
Število vseh uporabnikov, ki so se udeležili izobraževalnih, sprostitvenih in kulturnih 
dogodkov, se je povečalo v lanskem letu za 1.386 obiskovalcev več kot predhodno leto. 
Skupno število kulturnih prireditev, sprostitvenih in izobraževalnih dejavnosti je bilo 
487, kar pomeni 1,3 prireditve na dan.  
 
Naraščanje obiskovalcev prireditev  v obdobju petih let (2006 – 2010): 
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DEJAVNOSTI ZA ODRASLE: 
 

- 8. februar, skupaj s CD, MONODRAMA Slovo Andreja Smoleta od veselih ur, 
- Cankarjevi dnevi v mesecu maju, skupaj z ZIC:  

Bolezni Ivana Cankarja in literatura (diplomski seminar);  
razstava «Slike iz vojnih dni z Vrhnike in okolice 1941 – 1945«, v sodelovanju z 
Muzejskim društvom Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in ZBZVNOB 
Vrhnika;  
Ni vsaka sreda siva sreda (literarni večer,  predstavitev mladinskega romana o 
Ivanu Cankarju); Polet vesoljske ladje Primus (Boris Višnovec  na literarnem 
večeru), 

- Literarni večeri: Pogled v otroške duše; literarni večer z dr. Klemenom 
Jelinčičem Boeta v Borovnici; Literarna video projekcija s KUD Drenov Grič – 
Lesno Brdo;  

- spomladansko srečanje v Cankarjevem lazu, gledališka predstava Kurent v 
izvedbi Jurija Součka, 

 

 

 

- Grabeljškov večer v oktobru, literarni večer s pisateljem Jožetom Rodetom, 
skupaj z ZBZVNOB in CD 

- Dan splošnih knjižnic 20. november, literarni večer  
- Obisk MKL in njeni servisi se predstavijo, 
- Delavnica Slikanje na steklo, 
- predavanja (Nova psihologija osebne svobode: teorija izbire; Lahko ste, naredite 

ali imate vse, kar želite!, Nove poti do novega delovnega mesta, Si želite postati 
vitki in mladostni, predavanje o reinkarnaciji, Sanja Rozman o zasvojenosti, Vaši 
talenti so vaša prihodnost, Predavanje o postu)  

http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100106124409491
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100211033550911
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- razstave: Boj proti revščini in socialni izključenosti: 24.5.-5.6.2010; razstava o 

avtizmu: 29.3.2010 - 9.4.2010; razstava knjig o drogah: 12.4.2010 - 21.4.2010; 
razstava kipcev in slik Janeza Sodje; Razstava Pobarvane in druge zgodbe Andreja 
Kosa na Ta veseli dan kulture 3. decembra; Jeseni sen, razstava slik 11.10.2010 - 
29.10.2010; razstava knjig ob 120 letnici rojstva Agathe Christie; 01.10.10 - Razstava 
knjig ob stoletnici rojstva Cirila Kosmača; Razstava knjig Cirila Zlobca; razstava knjig 
nobelovca Maria Vargas Llose;  
 
Barje mene kliče (fotografska razstava sodelavca Nika Nikolčiča) 
 

 
 

- Bralna urica za stanovalce Doma upokojencev (1x na teden)  
- Knjižne čajanke (1x na mesec) 
- Ura pravljic za Varstveno delovni center (1x na teden) 
- Točka vseživljenjskega učenja  
 

 
 
 

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2010  
 
 

Izredno uspešna  je Točka vseživljenjskega učenja, ki je del projekta Centra 
vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije, nosilec projekta CDI Univerzum 
Ljubljana, koordinatorka 8 točk v knjižnicah regije je Mestna knjižnica Ljubljana. 
Točka je delno financirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskih 
socialnih skladov. Točka vseživljenjskega učenja deluje samostojno tudi v Borovnici v 
prostorih knjižnice. Vloga knjižnice pri neformalnem izobraževanju je zelo 
pomembna. Zaradi točke vseživljenjskega učenja in svetovalnega središča se je lani 
vpisalo v knjižnico veliko brezposelnih občanov, ki so upravičeni do brezplačne letne 
članarine in ostalih storitev. Točko obiskuje tudi veliko upokojencev. 
 

http://www.ckv.si/vsebina.php?vid=20100330084716527
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100319134311790
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100505090711824
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100505090711824
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100914113659728
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20100914113659728
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20101001093602483
http://www.ckv.si/vsebina_modro.php?vid=20101001093602483
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Vrhnika št. udeležencev št. ur 
Mentorstvo 126 144  
Slikanje na steklo 30 4  
Teorija izbire 21 2 

nadaljevalni tečaj 
italijanskega jezika 

358 56 

nadaljevalni tečaj 
nemškega jezika 

262 38 

Tečaj računalništva 120 20 

samostojno učenje 1 1 

SKUPAJ 918 265 

 
Borovnica št. udeležencev št. ur 
vseživljenjsko učenje 159 144 
tečaj nemščine 615 80 
tečaj angleščine 279 36 

SKUPAJ 1053 260 
 

 
DEJAVNOSTI ZA OTROKE: 

- Popoldanska ura pravljic (1x na teden; ponedeljek Borovnica, sreda Vrhnika) 
- Dopoldanska ura pravljic (1x na teden na Vrhniki) 
- Vrtec in šola na obisku (ter obiski knjižničark v ustanovah na Vrhniki, Log-

Dragomerju in Borovnici)  
- Projekt Rastem s knjigo (obisk sedmošolcev) 
- Mega kviz 
-  Andersenov rojstni dan (2. april) in Praznik Čebelice (22. oktober)  

 

 
 
Knjižnica se poleti preseli pod krošnje. »Pravljic pod krošnjami« se najbolj razveselijo 
najmlajši, ki jim pravljičarka pripravi tudi darilo. 
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BIBLIOPEDAGOŠKA STATISTIKA 2010  
 

Vrhnika dejavnosti za 
otroke 

št. prireditev št. otrok št. Odraslih 

 Ura pravljic 29 636  65 

 Dopoldanska 
ura pravljic 

25 89  2 

 Vrtec,  OŠ na 
obisku Rastem 
s knjigo 

122 2751  504 

 Mega kviz 5 114  6 

SKUPAJ  181 3590 577 

 
Vrhnika dejavnosti za 

odrasle 
št. prireditev št. otrok št. Odraslih 

 Bralna ura v 
Domu 
upokojencev 

23  185 

 Knjižna čajanka 8 19 167 

 Varstveno 
delovni center 

31  294 

SKUPAJ  62 19 646 

 

Število otrok Število odraslih SKUPAJ udeleženci 

3609 1223 4832 

 
Število pedagoških ur Število predstavljenih 

naslovov 
Število prireditev 

254 738 243 

 
Borovnica dejavnosti  št. prireditev št. Udeležencev 
 Ura pravljic 28 462 
 Rastem s knjigo 1 30 

SKUPAJ  29 492 

 

   Bralna urica v Domu upokojencev 
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D. ZAKLJUČEK 
 
 
Statistika za leto 2010 je pokazala dobre rezultate dela delavcev Cankarjeve 
knjižnice. Povečalo se je število izposojenega gradiva in število obiskovalcev 
knjižnice za izposojo gradiva, obiskovalcev prireditev, izobraževanj, aktivnih članov 
idr. Premišljena nabava gradiva, hitra obdelava in prijaznost v izposoji ter številne 
dejavnosti, so pripomogli k večjemu obisku.  
 
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: povprečno si spletno stran knjižnice mesečno 
ogleda 2000 obiskovalcev. Na naslovu www.ckv.si so navedene vse informacije in 
dejavnosti naše knjižnice.  
 
Na portal Kamra (www.kamra.si) smo vnesli 4 digitalne zbirke domoznanske 
vsebine: »Vrhniško Gradišče skozi stoletja«, »Spomini na našo mladost v Gradišču«, 
»Sprehod po vrhniški Stari cesti« in »Cankarjeva spomenika na Vrhniki in v 
Ljubljani«. Statistika digitalnih zbirk na Kamri je pokazala, da smo imeli v določenem 
obdobju največ ogledov. Zadnjo zbirko smo vnesli šele meseca decembra, zato 
nimamo podatkov o številu ogledov. 
 
Statistika obiska Kamre, ki smo jo prejeli iz osrednje območne knjižnice: 
 

1. kolona: Vrhniško Gradišče skozi stoletja 
2. kolona: Spomini na našo mladost v Gradišču 
3. kolona: Sprehod po vrhniški Stari cesti 

 

 
PO MESECIH l. 2010 

ŠT. VSEH 
OBISKOV 

ŠT. OBISKOV V PRVEM 
MESECU JUL AVG SEP OKT NOV 

2109 605 (na 1. mestu) 275 299 229 341 217 

482 268 (na 2. mestu)   97 122 45 23 

1622 476 (na 1. mestu)   447 501 339 266 

 

Na Kamri je omogočen dostop do domoznanskih digitalnih vsebin slovenskih splošnih 
knjižnic, muzejev in drugih lokalnih kulturnih ustanov. To so zgodbe domačega kraja,  
dogodki, osebe, prikazane v besedilu, sliki, fotografiji, ali celo posnete. 

 

http://www.ckv.si/
http://www.kamra.si/
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Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije www.dlib.si smo objavili digitaliziran Naš 
časopis od leta 1973 do 1999. Digitalizacija občinskega glasila in vnos digitalnih zbirk na 
Kamro sta projekta območnosti, zato smo ju v mesecu septembru predstavili skupaj z 
Mestno knjižnico Ljubljana, ki je bila pri nas na obisku ter predstavila tudi svoje 
dejavnosti. Sodelavec Niko Nikolčič je postavil digitaliziran Naš časopis na drug medij – 
nastali so štirje DVD-ji, na katerih so lokalne novice iz omenjenega obdobja. Vsebine 
portala so na voljo vsem, kadarkoli in kjer koli, sestavljajo pa jo besedila, slike in 
multimedija. 

Digitaliziran Naš časopis je bil postavljen tudi na EUROPEANO  www.europeana.eu. Na 
večjezičnem portalu evropske digitalne knjižnice je omogočen dostop do digitalnih 
kulturnih vsebin knjižnic, muzejev, galerij, arhivov in drugih zbirk iz vse Evrope. Deluje 
od leta 2008 in vsebuje dva milijona zapisov iz različnih kulturnih ustanov. 

 
 
Naš cilj je zadovoljevati kulturne, izobraževalne, socialne potrebe okolja in 
uporabnikov. Uporabniki pričakujejo od knjižnice hitre in natančne usluge in 
informacije, zato lahko samo s strokovnim kadrom uresničimo naše cilje. S povečano 
kakovostjo delovanja smo razširili vrsto in število uporabnikov ter način uporabe 
knjižničnih možnosti.  
 
 

 
 
»Pobarvane in druge zgodbe Andreja Kosa« so krasile čitalnico knjižnice ves praznični 
december. Razstavo smo pripravili v okviru 3. decembra, na Ta veseli dan kulture.  
Avtor je knjižnici podaril kipec »Mnogoteri sad je kal pognala (kip in knjiga)«. 

 
 
 
 

http://www.dlib.si/
http://www.europeana.eu/
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

          1. Pojasnila k izkazom 
 

Cankarjeva  Knjižnica Vrhnika je posredni uporabnik občinskega proračuna in se tudi 
financira iz občinskih proračunov. 
Sredstva za zagotavljanje delovanja  se črpajo iz več virov in sicer iz Občine Vrhnika, 
Občine Borovnica, Občine Log Dragomer in Ministrstva za kulturo. 
Občine zagotavljajo sredstva za materialne stroške, za nakup knjižničnega gradiva in del 
za plače uslužbencev knjižnice. 
Prihodki in stroški se za delovanje Knjižnice Borovnica vodijo  ločeno. V celotnih 
stroških je 
Približno 18% delež za Borovnico. Ta delež je izračunan na podlagi števila prebivalcev. 
Z Občino Log Dragomer pa ni dokončno urejenega financiranja po dejanskih stroških, 
prispevajo pa del stroškov tako za plače, za materialne stroške in za nakup knjižničnega 
gradiva v skupni vrednosti EUR  24.000,00. 
 
BILANCA STANJA 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  
 
Opredmetena in neopredmetena sredstva so last  Občine Vrhnika in Občine Borovnica in 
jih ima Knjižnica Vrhnika v upravljanju. 
V letu 2010 smo po opravljeni inventuri odpisali za 4.258,47 EUR sredstev. Vsa ta 
sredstva so bila že amortizirana. 
Nabavljenih pa je bilo za 7.624,21 EUR novih osnovnih sredstev , ter obnovljena streha 
knjižnice. Sredstva za obnovo strehe  so bila zagotovljena s strani Občine Vrhnika, ravno 
tako za del osnovnih sredstev. Sredstva za nakup računalnikov  v vrednosti 3.444 EUR 
pa smo črpali iz  prihodka ki smo ga prejeli od Zavoda Izum za harmonizacijo podatkov.   
 Vsa nova osnovna sredstva so knjižena v dobro sredstev v upravljanju Občine Vrhnika. 
Odpisi pa so bili narejeni skladno z zakonodajo in usklajeni z ustanoviteljico. 
Kapitalskih naložb in posojil knjižnica nima. 
 
Kratkoročna sredstva 
 
Konec leta 2010 je bilo na računu  odprtem pri UJP 115.212,81 EUR sredstev in v 
blagajni  EUR 672,92 EUR gotovine.  V enoti Borovnica je bilo 52,80 EUR, v knjižnici 
Vrhnika pa je bilo 672,82 EUR gotovine.  
Knjižnica ima za 100 EUR terjatev do kupcev, EUR  27.231,10 do občine Vrhnika  kar 
predstavljajo sredstva za plačo december ki bo izplačana v mesecu januarju in 
materialne stroške ki so nastali v mesecu decembru.  Ima tudi 4.459,31 EUR terjatev do 
občine Borovnica, kar so terjatve za plačo december. Poleg teh so še terjatve do drugih 
posrednih uporabnikov proračuna v vrednosti 15.005,49 in terjatve do Zavoda za 
zaposlovanje za plačo zaposlenih preko javnih del v višini 1.696,32 EUR. Vse te terjatve 
so usklajene. 
Zalog blaga knjižnica nima. 
Na aktivnih časovnih razmejitvah je strošek revij, ki so bile plačane in bodo izdane v letu 
2011 v skupnem znesku 974,82 EUR. 
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Kratkoročne obveznosti 
 
Konec leta 2010 izkazujemo za EUR  20.202,61 obveznosti do dobaviteljev, kar 
predstavlja predvsem račune za nakup knjig kupljenih v mesecu novembru decembru 
2010. 
Poleg tega so še obveznosti do uporabnikov EKN v višini 53,13 in  za 27.827,00 EUR 
obveznosti za plače, prispevke in povračilo materialnih stroškov za mesec december. 
 Na kratkoročnih pasivnih razmejitvah pa  imamo strošek revizije za leto 2010. 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prihodki 
 
Prihodki so sestavljeni iz prihodkov za delovanje s strani  občin,  s strani Ministrstva za 
kulturo, iz članarin in zamudnin in od prodaje knjige. 
V letu 2010 smo prejeli s strani Ministrstva za kulturo za nakup knjig sredstev v višini 
EUR 30.000, kar predstavlja za 2% več sredstev glede na prejšnje leto.  
Občila Log Dragomer pa je v letošnjem letu nakazala enako višino sredstev kot leto prej. 
Občina Borovnica je za delovanje namenila  EUR 101.819,59 EUR kar predstavlja 6%  
povečanje glede na prejšnje leto. 
Prejeli smo tudi 12.405,00 EUR od Zavoda Izum za harmonizacijo podatkov in imamo še 
za 14.905,49 EUR prihodkov od pogodbenega partnerja za delo računovodstva. 
Vsa ostala sredstva za delovanje in nakup knjig in nakup sredstev pa smo prejeli s strani 
ustanovitelja, to je Občina Vrhnika. 
 
Stroški 
 
Stroški plač so se glede na  prejšnje leto zvišali za  17%.  Izplačana je bila ena odpravnina 
delavcu ki je odšel v pokoj in dve jubilejni nagradi. Imeli pa smo zaposleno računovodjo 
v celem letu.  Imeli smo tudi 2 napredovanji. Poleg  tega so bile v letu 2010 zaposlene še 
tri delavke preko javnih del. 
Stroški blaga in storitev  so bili v višini  110.036 EUR kar je  za  8% več kot v preteklem 
letu. Višji stroški so nastali zaradi povečanja nabave knjižničnega gradiva in zaradi 
povečanja programskih stroškov. 
 
Investicijski odhodki 
 
V letu 2010 smo kupili za 7.624,21 EUR  računalniške opreme in pohištva in druge 
opreme in obnovili streho knjižnice za  14.232,00 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki je v višini  EUR 10.263,94, po plačilu davka ostane še 
10.107,26 EUR. 
Prejeta sredstva so bila namenjena izključno namenski porabi. 
 
V letu 2010 nismo imeli likvidnostnih težav in redno plačujemo svoje obveznosti. 
 
Pripravila: Irena Zajc 

 


