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UVOD V POROČILO

Letošnje leto je zaznamovalo nekaj prelomnic.
Prva je preimenovanje iz Matične knjižnice Kamnik v Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik.
Preimenovanje v samem postopku sprejemanja novega ustanovnega akta ni vzbudil nobenega
odziva. Ta se je sprožil po končanih postopkih in razburkal celo slovensko javnost. Ob tem
lahko mirne vesti zapišem, da se nam je v času javnega zanimanja in krize obrestovalo
dolgoletno premišljeno, strokovno in predvsem pošteno delo za kamniško in komendsko
javnost. Kljub vsemu nikakor ne beležimo upada uporabe knjižnice, nasprotno, izposoja
narašča, celo članstvo je po nekaj letih upadanja v lanskem letu narastlo. V lanskem letu smo
zaključili kar nekaj odmevnih in uspešnih projektov in prejeli dve pomembni vseslovenski
nagradi. Omenimo naj Kamniške pravljične poti, Križnikov festival, Jezik: moj, tvoj, naš in
poudarek na medkulturnosti. Odločitev za medkulturnost se je v času begunske krize in
vsesplošne nestrpnosti izkazala za pravilno. Dobili smo nagrado za najbolj inovativen projekt
Kamniške pravljične poti, nagrado je podelilo Združenje splošnih knjižnic. Bili smo izbrani za
nominacijo nagrade Horus za družbeno odgovornost, prejeli smo priznanje v hudi konkurenci
javnih zavodov iz vse Slovenije. Na vsespošno stisko smo se odzvali s projektom Delimo
znanje, na katerem prostovljci predajajo drugim svoje spretnosti in znanja. Odziv je velik in
nad pričakovanji. S tem potrjujemo našo vlogo generatorja socialnega kapitala. Obeležili smo
10-letnico delovanja Krajevne knjižnice Komenda. V ta namen smo odprli igroteko, ki je
novost v naši knjižnični mreži. Kot vsako leto so sodelavci knjižnice s svojimi strokovnimi
prispevki sodelovali na različnih posvetovanjih in predstavitvah širom po Sloveniji.
Vsi procesi v knjižnici potekajo dobro in strokovno. Da bi ohranili nivo strokovnega dela,
smo se odločili za pripravo kompetenčnega modela. Pri nastajanju modela je sodelovala
skupina izbranih sodelavcev, ki so v delo vključevali tudi druge sodelavce. Model je
namenjen razvoju spretnosti in znanj, ki jih potrebuje posamezno delovno mesto. Še enkrat:
uporabniki so na prvem mestu. Glede na odzive znotraj sistema kakovosti ocenjujemo, da so
zadovoljni, a da imamo knjižničarji in knjižničarke še veliko možnosti za izboljševanje.
Kamnik, 22.3.2016

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE


Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/12, 55/12)



Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)



Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1A Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)



Odlok o ustanovitvi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (Ur. L. RS, št. 34/2015 z
dne 15.5.2015)



Strateški načrt Matične knjižnice Kamnik 2014-2019, sprejeto na svetu MKK, 18. 12.
2014



Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št.
73/03, 70/08 in 80/12)



Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03)



Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 –
sprejeti dne 21.

aprila 2005,

objavljeno na spletnih straneh ministrstva

http://www.kultura.gov.si/)


Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (http://www.nuk.si, 29. 6. 2004)



Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (15. 12. 2015)



Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007)



Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)



Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l.RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –
ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in
46/13)



Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011)



Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15)



Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,40/12 –
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)



Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 88/2008



z dne 12. 9. 2008)
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Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 57/94 in 28/06)



Uredba o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS
69/08 št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009)



Uredba o delovni uspešnosti z naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
(Ur. l. RS, št. 53/08 in 89/08)



IFLA/UNESCO manifest o splošnih knjižnicah (pridobljeno s spletne strani:
http://www.lj-oz.sik.si/sk/manifestsk.html)



Etični

kodeks

(pridobljeno

s

spletne

strani:

http://www.zbds-

zveza.si/eticni_kodeks.asp)
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SPLOŠNI PODATKI
NASLOV: KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, LJUBLJANSKA CESTA
1, 1240 KAMNIK
TELEFON: 01 320 55 85, 831 12 17
FAX.: 01 831 12 39
MATIČNA ŠT.: 5543452
DAVČNA ŠT.: 20620586
E-NASLOV: MKK@KAM.SIK.SI

Spletne strani: http://www.kam.sik.si
Delujemo za občini Kamnik in Komenda. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je bila
ustanovljena leta 2015 in je naslednica nekdanje Delavske, Ljudske knjižnice in Matične
knjižnice Kamnik. Knjižnica ima 5 enot: 4 krajevne knjižnice (v Kamniku, Komendi,
Motniku in Šmarci) in potujočo knjižnico. Pokrivamo območje občin Kamnik in Komenda,
kjer živi 35.326 prebivalcev (Statistični urad RS na dan 31.07.2014). Naša temeljna knjižna
zbirka šteje 147.329 enot gradiva.
Soustanoviteljstvo je razdeljeno med občini Kamnik in Komenda na podlagi števila
prebivalcev. Skupne zadeve s področja izvrševanja ustanoviteljskih pravic ureja skupni organ,
ki ga sestavljata oba župana občin.
Knjižnica se financira:
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iz proračunov občin Kamnik in Komenda (85,67 % in 14,33 %): osebni dohodki, vzdrževanje,
materialni stroški, osnovna sredstva, nabava knjižničnega gradiva, investicijsko vzdrževanje;
iz državnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: nabava knjižničnega gradiva,
informacijsko-komunikacijska oprema (do 70 %), projekti za spodbujanje bralne kulture;
iz lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, sponzorstva in donatorstva.
Poleg osrednje knjižnice v Kamniku ima Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik še 3 krajevne
knjižnice (v Komendi, Šmarci in Motniku) ter potujočo knjižnico. Najmlajša je enota v
Motniku, ki smo jo odprli marca leta 2013. Prostore je knjižnica dobila v Osnovni šoli
Šmartno v Tuhinju, Podružnična šola Motnik. Oprema pa je bila financirana preko Las, Srce
Slovenije s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada. V Kamniku imamo dve posebni zbirki –
domoznansko in Bavarsko, ter tri premične zbirke – vrtec Zarja, Terme Snovik in Foto klub
Kamnik.
V zavodu je bilo v letu 2015 zaposlenih 16, od tega 2 za polovični delovni čas. Število
zaposlenih strokovnih delavcev je bilo 13. Storitvene dejavnosti, ki so nujne za celovito
izvedbo vseh poslovnih procesov, se izvajajo preko zunanjih sodelavcev.
Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi predsednica Duška Težak iz vrst
zaposlenih. Sestavljen je iz predstavnikov občin ustanoviteljic, zainteresirane javnosti in
zaposlenih. Člani sveta so poleg predsednice: Matjaž Šporar, Marjan Novak in Lucija Miklič
Cvek (predstavniki občin ustanoviteljic), Šemso Mujanović, Ana Mehle Juvančič in Jože
Urbanija (predstavniki zainteresirane javnosti) ter Milena Glušič in Sabina Zore (predstavnici
zaposlenih).
Knjižnico vodi direktorica mag. Breda Podbrežnik Vukmir.
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DOSEGANJE LETNIH CILJEV
Preglednica 1: Pregled realizacije letnih ciljev knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Letni cilji 2013

Načrt 2015

Realizacija 2014

(1)

(2)

Realizacija 2015
(3)

Indeks
(3)(1)

Kazalniki z vidika
uporabnikov
Odprtost knjižnice za

5.834

uporabnike

ur

Število obiskovalcev

obratovalnih

5.983

6.004

103

20.000

29.216

23.553

117

Število dogodkov

500

577

559

111

člani

8.000

8.256

8.371

105

izposoja

390.000

441.862

454.811

117

P1 obrat gradiva

2,9

2,99

3,00

103

P2 Prirast gradiva

6.961

7.389

7.025

101

P3 odpis gradiva

4.000

3.332

3.673

92

Kazalniki z vidika
procesne uspešnosti

Naslovi vrstic: P1 – Obrat gradiva; P2 – Prirast knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev; P3
– Odpis knjižničnega gradiva.

Vsi letni cilji so realizirani, rezultati so nad pričakovanjem.
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3.1

Knjižnično gradivo: nabava, izposoja

Temelj za letni načrt nakupa knjižničnega gradiva je dokument Nabavna politika Matične
knjižnice Kamnik. V tem dokumentu so opredeljena izhodišča, kriteriji in cilji nabavne
politike. Dokument temelji na Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe (Ur.l. RS 73/03) – v nadaljevanju Pravilnik. Splošne knjižnice se pri doseganju
obsega dejavnosti in storitev, ki niso določene v navedenem pravilniku, ravnajo po Standardih
za splošne knjižnice – v nadaljevanju Standard.
Preglednica 2: Rezultati nabave v letu 2015
Doseženo

Načrt

Doseženo

Indeks

2014

2015

2015

(3)/(2)

(1)
7.389

(2)
6.961

(3)
7.025

101

210

200

199

99

17,81

18

17,75

99

za

69,12

70

65,85

94

za

30,88

30

34,15

114

strokovnega

59,68

61

59,46

97

40,32

39

40,54

104

Skupaj število enot kupljeno
Število enot prirasta
na 1000 prebivalcev
Povprečna cena
(EUR na enoto)
Delež naslovov
odrasle (%)
Delež

naslovov

otroke (%)
Delež

gradiva (%)
Delež

leposlovnega

gradiva (%)

Preglednica 3: Finančni viri za nabavo knjižničnega gradiva
Finančni plan

Ministrstvo

za

30.000

Sprejet

Doseženo

Indeks

proračun

2015

(3)/(2)

2

3

27.830

27.830

100

kulturo RS
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Občini

90.900

89.300

89.300

100

6.000

6.000

8.216

136

123.130

125.346

102

ustanoviteljici
Lastna sredstva
Skupaj

126.900

Pravilnik določa minimalno 3,7 enot knjižničnega gradiva na prebivalca in minimalno 200
enot letnega prirasta knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev, Standardi pa določajo, da bi
za učinkovito in gospodarno organiziranje javne knjižničarske službe morali imeti 4 enote
knjižničnega gradiva na prebivalca in 250 enot knjižnega ter 25 enot neknjižnega gradiva
letnega prirasta. Letni prirast v KFBK je bil 199 enot na 1000 prebivalcev, kar pomeni, da
nismo dosegli določil Pravilnika (200 enot na 1000 prebivalcev), kar je posledica
vsakoletnega zmanjševanja sredstev s strani Ministrstva za kulturo. Pravilnik določa tudi
sestavo knjižnične zbirke in letnega prirasta. Glede na razmerje strokovno gradivo in
leposlovje smo nabavili 59,46 % naslovov strokovnega gradiva in 40,54 % naslovov
leposlovnega gradiva. Razmerje odstopa od načrtovanega (61% naslovov strokovnega
gradiva), ker smo v letu 2015 nabavili najnovejše leposlovno gradivo za odrasle in slikanice
za otroke za medkulturno zbirko. Dve leti smo načrtno gradili medkulturno zbirko v jezikih
bivše države Jugoslavije za priseljence s tega področja z namenom jezikovnega osveščanja
rabe materinega in slovenskega jezika. Zbirka je bila postavljena v letu 2015. Glede na delež
v razmerju naslovov gradiva za mladino in odrasle smo nabavili 34,15 % naslovov gradiva za
otroke in mladino ter 65,85 % naslovov gradiva za odrasle. Razmerje prav tako odstopa od
načrtovanega (30% naslovov gradiva za otroke in mladino), ker smo v enoti Komenda ob
njeni 10- letnici delovanja odprli igroteko. Zbirko igrač smo oblikovali na novo, zato smo
nabavili 70 igrač, pri tem pa smo namenili največjo pozornost kakovosti igrač (kakovost
materiala, lepa oblika, varnost). Ob igračah smo pripravili tudi predloge za izposojo ostalega
gradiva (knjige, DVD-je), ki se tematsko navezuje na določeno igračo.
Vključeni smo v sistem Biblos. To je aplikacija za uporabo prve slovenske spletne knjižnice z
elektronskimi knjigami. Elektronske knjige si lahko preko servisa za oddaljeno izposojo eknjig izposojajo člani knjižnic, ki so vključene v sistem Biblos. V letu 2015 smo nabavili
licence za 191 naslovov e- knjig. Skupno so imeli naši uporabniki na voljo 422 naslovov e-
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knjig, ki jih lahko berejo na prenosnih računalnikih, bralnikih, tabličnih računalnikih,
pametnih telefonih itd.

3.2

Storitve za uporabnike

3.2.1 Izposoja
Načrtovali smo nižjo izposojo, saj že nekaj let v širšem slovenskem prostoru zaznavamo trend
upadanja izposoje gradiva. V KFBK pa se izposoja iz leta v leto povečuje. V primerjavi z
letom 2014 se je izposoja gradiva povečala za 2,8%. Podatki kažejo, da se je povečala
izposoja gradiva na dom, upada pa izposoja gradiva v čitalnico. Izposojo spodbujamo z
organiziranjem različnih dejavnosti za spodbujanje bralne kulture, priporočilnimi seznami
(tematski, poletni, praznični) in tematskimi razstavami na oddelkih knjižnice. Obrat gradiva je
3,00, kar je nekoliko višji kot leta 2014. Obrat gradiva v KFBK presega slovensko povprečje
(2,24), kar kaže, da je zbirka v KFBK aktualna. Aktualnost zbirke vzdržujemo tudi z rednim
odpisovanjem zastarelega in uničenega gradiva.
Uporabnikom nudimo oddaljen dostop do kataloga in modula Moja knjižnica znotraj
COBISS/OPACa, preko katerega lahko elektronsko opravijo nekatere storitve v povezavi z
izposojo. V letu 2015 so si preko sistema Biblos naši člani izposodili 214 elektronskih knjig.
Izposoja e-knjig je v primerjavi z letom 2014 narasla za 57 %, kar kaže na vse večjo uporabo
sodobnih medijev.

3.2.2 Članstvo
V knjižnico je včlanjenih 23,67 % prebivalcev območja, ki ga knjižnica pokriva, kar je za
1,4% več kot v letu 2014. Članstvo spodbujamo med uporabniki z organiziranjem različnih
dejavnosti za spodbujanje bralne kulture. Za predšolske otroke so to pravljične urice,
pravljični kovček, Kamniške pravljične poti in predšolska bralna značka Veronikin zaklad; za
družine Poletno družinsko branje; za osnovnošolce in srednješolce projekt Rastem s knjigo in
za odrasle bralna značka – Srečanja. Nove člane pa pridobivamo tudi s sodelovanjem z
Materinsko šolo v Kamniku, Društvi upokojencev Kamnik in Komenda, Študentskim klubom
Kamnik ter Medobčinskim društvom invalidov Kamnik. K povečanju članstva pripomore tudi
organiziranje raznih tečajev in delavnic (računalniški tečaji, tečaj slovenščine za tujce,
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delavnica javnega nastopanja, izdelovanje waldorfskih punčk, ...). Članstvo spodbujamo tudi
z novimi posebnimi zbirkami, ki smo jih oblikovali v letu 2015 (Medkulturna zbirka,
Igroteka).
3.2.3 Prireditve in bibliopedagoške dejavnosti
Za predšolske

in šolske otroke izvajamo različne in načrtovanje dejavnosti z namenom

spodbujanja branja, informacijske pismenosti in samostojne rabe knjižnice. S temami krepimo
tudi poznavanje domačega okolja.
Prireditve za odrasle so namenjene promociji knjižnične zbirke, branja in vseživljenjskega
učenja. Poseben poudarek dajemo medsebojnemu sodelovanju in prostovoljstvu, zato smo
uvedli projekt Delimo znanje. Zanimanje za predstavitve je veliko, zato že nekaj let vedno
načrtujemo manj dogodkov, kot jih realiziramo. V preteklem letu smo se načela manj je bolje
bolj dosledno držali. Število dogodkov omejujemo tudi zaradi racionalizacije finančnih
sredstev. V letu 2015 smo imeli 559 dogodkov in 23.553 obiskovalcev. Število obiska smo
zmanjšali tudi zaradi manj razstav.
3.3

Realizacija kadrovskega načrta

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 16 delavcev, od
tega 13 strokovnih delavcev, 2 upravna delavca (direktorica, poslovni sekretar) in 1 tehnični
delavec (čistilka). Od vseh zaposlenih dve osebi opravljata delo s skrajšanim delovnim časom
(čistilka in bibliotekarka). V program javnih del »Pomoč v knjižnici« sta bili v letu 2015
vključeni dve osebi, študente pa smo zaposlovali skladno s soglasjem za študentsko delo
občin ustanoviteljic.
V letu 2015 so bili v različne projekte vključeni 4 prostovoljci.
Preglednica 4: Seznam zasedenih delovnih mest in skrajšani oziroma polni delovni čas.
delež
Naziv DM
G026023

zaposl.ure/dan
VIŠJI

KNJIŽNIČAR

8

B017841 DIREKTOR

8
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G025011KNJIŽNIČAR

8

G025011 KNJIŽNIČAR

8

G027005 BIBLIOTEKAR

4

G027005 BIBLIOTEKAR

8

G026023

VIŠJI

KNJIŽNIČAR

8

G027005 BIBLIOTEKAR

8

G025011 KNJIŽNIČAR

8

G025011 KNJIŽNIČAR

8

G027004 BIBLIOTEKAR

8

G025011KNJIŽNIČAR

8

J025010POSLOVNI
SEKRETAR V

8

G027005 BIBLIOTEKAR

8

J032001 ČISTILKA

4

G027005 BIBLIOTEKAR

8



Oddelek za razvoj in informacijsko dejavnost (čitalnica): Andrej Kotnik (vodja);
Milena Glušič, Tatjana Tratnik.



Oddelek za delo z uporabniki (izposoja): Mojca Kosirnik (vodja); Tina Arnež, Renata
Kralj, Anja Ramšak, Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh, Sabina Zore.



Administrativna delavka: Olga Zupan (tajništvo in računovodstvo); tehnična delavka:
Karmen Bujanič (čiščenje).



Direktorica zavoda KFBK: mag. Breda Podbrežnik Vukmir.

Pomanjkanje kadra, ki je trajen problem knjižnice, smo reševali skladno s soglasji za
opravljanje dela preko študentskih servisov in avtorskih pogodb za leto 2014, kakor zahtevata
184. in 186. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012). Število
zaposlenih določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Oznaka: ID-T10-16

V1/16
ID-T10-16

Stran 13 od 65

Poslovno poročilo za leto 2015 Oznaka: ID-T10-16
(Ur.l. RS 73/03), naloge pa nam predpisuje Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS 87/2001,
96/2002). Glede na te okvire imamo v knjižnici po minimalnih standardih premalo zaposlenih
in sicer nam manjkajo trije strokovni delavci glede na delovna mesta in še 1 glede na
efektivno število delovnih ur (zaradi polovičnih zaposlitev).
3.4

Realizacija projektov delovnega načrta KFBK za leto 2015

Preglednica 5: Pregled realizacije letnih ciljev  projekti
Projekti – načrtovano 2014

Realizirano 2015

Jenkret je biv: Križnikov pravljični festival

Da

Posebne zbirke v neslovenskih jezikih

da

Križnikove pravljice - prepisovanje

večletni projekt

Oblikovanje kompetenčnega modela

da
da, pripravili izhodišča in se

Projektna skupina za prenovo knjižnice
Prenova spletne strani kamniskaveronika

dogovorjali
ne

Igroteka v Knjižnici Komenda

da

Projekt

predstavitev

diplomskih,

magistrskih

in

doktorskih del lokalnih avtorjev
Projekt Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega
vključevanja

ne

da

Drugi vikend v juniju je potekal četrti Križnikov pravljični festival, namenjen pripovedovanju
Križnikovih pravljic in ohranjanju nesnovne kulturne dediščine. Izključno Križnikove
pravljice pripovedujejo priznani pripovedovalci iz vse Slovenije, organizirani so tudi
spremljevalni dogodki. Festival je postal prepoznaven po celi Sloveniji. Doživel je velik
medijski odziv.
Zaključili smo s projektom Posebne zbirke v neslovenskih jezikih. Ključni rezultati: dostop do
zbirke gradiva v hrvaškem, srbskem, bosanskem, makedonskem in albanskem jeziku, dvig
socialne in kulturne vključenosti Neslovencev, dvig kulturne samozavesti Neslovencev,
dpoznavanje in sprejemanje kultur priseljencev v okolju vrtca Zarja in MKK, inovativnost
projekta: v slovenskih splošnih knjižnicah in vrtcih ni sodelovalnih projektov pri izgradnji
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knjižničnih zbirk v v hrvaškem, srbskem, bosanskem, makedonskem in albanskem jeziku ter
njihovi promociji z namenom jezikovnega osveščanja in razvoja bralne kulture.
Število knjig:


strokovne: 242



leposlovne za odrasle: 666



leposlovne za otroke:241



skupaj: 1149



albanske: 38



makedonske: 94



hrvaške: 260



srbske: 201



bosanske: 283

Kompetenčni model: Kompetenčni pristop oz. upravljanje kompetenc zaposlenih predstavlja
učinkovito orodje, ki dopolnjuje smeri razvoja ravnanja z ljudmi in pričakovanja organizacije.
Bistvo pristopa je doseči cilje in stalno izboljševati delovanje organizacije, s pomočjo razvoja
kompetenc zaposlenih in na podlagi jasno določenih standardov. Posodobitev in dopolnitev
pričakovanj in zahtev delovnih mest in njegove vloge. Zaposleni natančno vedo kaj se od njih
pričakuje in katera so organizacijsko zaželjena vedenja. S skupnim delom smo oblikovali
strokovne in druge vsebine za posamezna delovna mesta, ugotovili, katere kompetence
moramo nadgrajevati in na teh temeljih oblikovati vsebine za izboraževanje v letu 2016.
Projektna skupina za prenovo knjižnice je pripravila strokovna in vsebinska izhodišča, se
dogovarjala z občino Kamnik. Osnutek projekta je pripravljen, vendar ni uvrščen v proračun
občine.
Prenova spletne strani veronikaskamniskega je zastala zaradi kadrovskih težav.
Igroteko smo odprli v enoti Komenda ob 10-letnici. Gre za zbirko didaktičnih in dobrih igrač
za izposojo.
Projekt predstavitev diplomskih, magistrskih in doktorskih del ni zaživel, smo ga pa
nadomestili s projektom Delimo znanje – to je prostovoljno deljenje znanja med prijavljene
udeležence.
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Vključeni smo bili v projekt Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja, ki
je del evropskega projekta Public Libraries 2020. Izbrani smo bili med slovenskimi splošnimi
knjižnicami in smo bili predstavljeni kot primer dobre prakse skupaj z drugimi petimi
knjižnicami v videu in na dnevu slovenskih splošnih knjižnic. Predstavili smo učenje
slovenščine za tujce kot primer integracije in pomoči pri vključevanju v družbo.

3.5

Zgradba in oprema

Za oddelke in enote knjižnice smo nabavili:
Višina

3.6

strežnik
tiskalnik (2 kosa)
ročni čitalec
računalnik
program in licenca za lahki odjemalec (3kosi)
omara za CD filme
omara za igrače
domoznansko gradivo
monitor
vseh nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2015 znaša 11.815,65 €.

Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008

Delo smo uskladili s standardom ISO 9001:2008 in prejeli certifikat. V januarju smo imeli
obnovitveno presojo pooblaščene organizacije SIQ, ki je pokazala, da sistem vodenja
kakovosti uspešno izvajamo, vzdržujemo in izboljšujemo, da sistem kakovosti vodstvo in
zaposleni razumemo kot sistematičen pristop k planiranju, komuniciranju, spremljanju in
beleženju rezultatov, analiziranju le-teh ter sprožanju ustreznih ukrepov. Podanih je bilo 6
priporočil, ki ne predstavljajo neposrednih neskladnosti z zahtevami standarda, vendar
neupoštevanje priporočil lahko privede do neučinkovitosti sistema vodenja kakovosti in s tem
do neskladnosti z zahtevo standarda ISO 9001:2008. Priporočila smo analizirali in ocenili, da
jih v celoti upoštevamo in jih realizirali v roku, ki smo ga podali v odgovoru na poročilo SIQ
(1.9.15). Opravili smo 5 notranjih presoj in podali 14 ukrepov za izboljšanje, nekaj ukrepov se
nadaljuje še iz prejšnjih let, saj je njihova izvedba odvisna od finančnih sredstev. Veliko
pozornost namenjamo zadovoljstvu naših uporabnikov. Sproti beležimo njihove pohvale ter
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pritožbe/predloge. v knjigo pohval in pritožb lahko sami beležijo svoje zadovoljstvo z nami, s
sodelavci pa smo zapisovali njihove ustne pohvale in pritožbe na obrazce, ki jih imamo za ta
namen pripravljene na oddelkih.
3.7

Promocijske aktivnosti KFBK

Namen naše promocije je povezava knjižnice s lokalnim in širšim okoljem, ki ga preko
različnih medijev opozarjamo, seznanjamo in populariziramo naše dogodke in zbirko.
Dogodke kot tudi novosti v zbirki smo objavljali v različnih časopisih, na spletu, radiu,
televiziji in v socialnih omrežjih. Promocijske aktivnosti so opisane v poročilu oddelka za
razvoj s čitalnico (glej 4.3.1 ).
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4

POROČILA O ODDELKIH

4.1 Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva
Nabavno politiko smo izvajali v skladu z načrtovanim pridobivanjem gradiva, strokovnimi
priporočili ter v skladu z dokumentom »Nabavna politika Matične knjižnice Kamnik«.
Sodelovali smo s široko mrežo dobaviteljev in skušali doseči najboljše pogoje nakupa. Kar se
tiče knjižnične zbirke smo skrbeli za enakomeren dotok gradiva in primerna razmerja glede
vrste in namembnosti gradiva v vse enote.
V letu 2015 smo obdelali in opremili 8.105 izvodov gradiva od tega je kupljeno 7.025 št.
gradiva. Iz vzajemne bibliografske baze podatkov smo kopirali 3.237 zapisov. Kreirali smo
287 zapisov, kar je 14% več, kot v letu 2014. Tako povečano število kreiranih zapisov gre na
račun priprave gradiva za novo odprto igroteko v enoti Komenda in dodatni nakup gradiva za
medkulturno zbirko, ki je uradno odprta v letu 2015.
V letu 2015 smo za Biblos skupno porabili 4.232,93 €. Nakupili smo 191 licenc za 2.063,88 €
(povprečno 1,72 € na licenco), za uporabnino in DRM zaščito smo porabili 62,22 €.
Odpisali smo 3.673 izvodov gradiva.
Zaradi prehoda na sodobnejšo verzijo katalogizacije, so trije sodelavki pridobili licence za
delo v segmentu COBISS3/katalogizacija. Ob tem so katalogizatorji mogli opraviti
obnovitveno licenco za posamezne vrste gradiva, s čimer si pridobijo možnost kreiranja
zapisov tudi v COBISS3. Ena od sodelavk je pridobila licence za kreiranje monografskih
zapisov, člankov, kontinuiranih virov in neknjižnega gradiva, druga licence za kreiranje
monografskih zapisov, člankov in neknjižnega gradiva in tretja licenco za kreiranje
monografskih zapisov.
Pri nabavi gradiva upoštevamo tudi predloge bralcev. Na naši spletni strani je uporabnikom
omogočena možnost oddaje spletnega predloga za nabavo gradiva, ki bi si ga želeli izposoditi
v naši knjižnici.
Nadaljuje se dobro sodelovanje z oddelkom za delo z uporabniki pri posredovanju in
realizaciji potreb in želje uporabnikov po gradivu, ki ga v knjižnici še nimamo. Na oddelku za
delo z uporabniki so v za to pripravljene obrazce pisali potrebe po gradivu in ga posredovali
odgovornim za nabavo in obdelavo gradiva. V letu 2015 je bilo naročenih 282 naslovov
knjižničnega gradiva, ki smo ga naročili pri 27 različnih dobaviteljih. Od tega je bilo 40
gradiv razprodanih, 3 knjige so bilo v času naročila že v obdelavi, 2 naslova nista izšla, 4
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naslove ni bilo mogoče dobaviti. Realizirali smo nabavo 235 naslovov gradiva. V primerjavi s
prejšnjimi leti je bilo naročil nekaj več (dokup gradiva za medkulturno zbirko in odprtje
igroteke v enoti Komenda ob njeni 10- letnici delovanja). V okviru sistema vodenja kakovosti
ISO 9001 smo ocenili dobavitelje knjižničnega gradiva po Kriterijih za ocenjevanje
dobaviteljev. S tem želimo izboljšati sodelovanje in doseči, da bi bilo novo gradivo čim
hitreje dostopno našim uporabnikom.

Skupno smo obravnavali 8 reklamacij za knjižno

gradivo. V letu 2015 je bila 1 reklamacija računa.

Medknjižnična izposoja
Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča dostop do gradiva, ki ga naša knjižnica nima.
Za uporabnike pridobimo potrebno gradivo iz druge knjižnice, priskrbimo pa tudi kopije
krajših tekstov, kolikor to dovoljuje avtorska zakonodaja. Tako si je možno izposoditi prav
vsako delo, ki je javno dostopno, ki je na zalogi in je prosto. Poleg tega, naročila redno
pregledujemo in tako pridobivamo informacije o manjkajočem gradivu, ki ga potem
dokupujemo.
Preglednica 6: Medknjižnična izposoja - rezultati
Storitev

Izposoja

Nakup fotokopij

Skupaj

Zaključeno  zavrnjeno

18

-

18

Zaključeno  preklicano

12

-

12

3

-

3

-

-

-

Zaključeno

102

3

105

SKUPAJ

135

3

138

Zaključeno



naročilo

preklicano
Zaključeno

nerealizirana

dobava

Izbrano obdobje: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015

Prostovoljno delo
V knjižnici KFBK omogočamo prostovoljno delo. Za izvajanje zagotavljanja pravic
prostovoljcev sta javni zavod KFBK in prostovoljska organizacija Slovenska filantropija
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sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju na področju prostovoljstva. S tem omogočamo
izvajanje prostovoljskih del ter pravice prostovoljcev in uporabnikov po načelih Zakona o
prostovoljstvu. Prostovoljci so večinoma visoko izobraženi mladi ljudje, ki so brez zaposlitve,
zato jim nudimo vključitev v delovni proces, kolektiv in pridobivanje določenih izkušenj. V
letu 2015 smo imeli prostovoljne delavce, ki so ponudili svoje spretnosti in znanje kot pomoč
uporabnikom pri iskanju informacij, knjig, pomoč pri izvedbi kulturnih in drugih prireditev,
literarnih večerov, vodenje delavnic in tečajev. Pri odločitvi o vključevanju prostovoljcev v
delo knjižnice smo upoštevali kvaliteto in raven knjižničnih storitev znotraj lokalne skupnosti.
V letu 2015 smo sklenili 4 dogovore o prostovoljnem delu s prostovoljci, ki so opravili 750 ur
prostovoljnega dela.
Skupno število prostovoljcev:

Št. prostovoljcev

moški

ženske

skupaj

2

2

4

Skupno število opravljenih ur glede na področje dela, po vrstah prostovoljnega dela:
Organizacijsko delo

Vsebinsko delo

Drugo delo

Skupaj

18

519

213

750

Skupno število opravljenih ur glede na področje dela, po starostnih skupinah prostovoljcev:

Kultura in umetnost
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18 – 29 let

30 – 59 let

0d 60 let

473

277

0
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4.2

Oddelek za delo z uporabniki

Glavni cilj oddelka za delo z uporabniki je bil s kvalitetno opravljenimi storitvami zadovoljiti
potrebe uporabnikov po informiranju, učenju, raziskovanju, sprostitvi in druženju.
V ta namen smo uporabnikom nudili:
-

bogat izbor strokovnih in leposlovnih knjig, časopisov in revij za otroke, mladino in
odrasle ter neknjižno gradivo za izposojo v knjižnici in na dom
V letu 2015 smo oblikovali dve novi zbirki knjižničnega gradiva: medkulturna zbirka
se nahaja v naši centralni enoti in predstavlja pester izbor gradiva v hrvaškem,
bosanskem, srbskem, makedonskem in albanskem jeziku; ob 10-obletnici naše
krajevne knjižnice v Komendi pa smo tam postavili zbirko igrač – igroteko, v kateri je
zaenkrat na voljo za izposojo 70 kvalitetnih igrač. Ob tej priložnosti smo pripravili
tudi predloge za izposojo ostalega gradiva, ki se tematsko navezuje na določeno igračo
in ga ponuja naša knjižnica. Razširili smo tudi izbor e-knjig, ki si jih naši člani lahko
izposodijo preko portala BIBLOS (v letu 2015 je bilo v naši knjižnici za izposojo prek
tega portala na voljo 422 naslovov e-knjig).

-

na voljo so bili računalniki, kjer so uporabniki lahko brezplačno po virtualnem svetu
interneta in elektronskih podatkovnih zbirkah iskali različne vrste elektronskih
informacij,

-

nudili smo posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,

-

medknjižnično izposojo,

-

usposabljanje za uporabo knjižnice,

-

elektronsko opismenjevanje za uporabo novih medijev in tehnologij,

-

seznanjanje z novostmi v knjižnici,

-

preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, z upoštevanjem določenih
omejitev,

-

rezerviranje knjižničnega gradiva,

-

uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,

-

dostop do dejavnosti in prireditev.

Oznaka: ID-T10-16

V1/16
ID-T10-16

Stran 21 od 65

Poslovno poročilo za leto 2015 Oznaka: ID-T10-16
V letu 2015 smo presegli načrtovano število članov in tudi načrtovano izposojo gradiva.
Načrtovali smo 8000 članov, bilo pa jih je 8371 (1,4 % več kot leto prej). Načrtovana izposoja
je bila 380.000 enot gradiva, realizirana pa 454.811 enot gradiva (od tega 214 e-knjig), kar je
2,8 % več kot v letu 2014.
Nadaljevali smo dobro sodelovanje z nabavo in obdelavo gradiva v povezavi z željami in
povpraševanjem naših uporabnikov po določenem gradivu. Na oddelku za delo z uporabniki
smo v za to pripravljen obrazec pisali potrebe po gradivu

in jih ažurno posredovali

odgovornim za nabavo in obdelavo gradiva (v letu 2015 za 283 naslovov gradiva). Čas do
dostopnosti želenega gradiva na izposoji smo s tem skrajšali in tako povečali zadovoljstvo
naših uporabnikov.
Na oddelku za odrasle v Kamniku smo skozi leto pripravili kar 20 različnih tematskih razstav,
nekaj so jih pripravili tudi na pionirskem oddelku v Kamniku in po krajevnih knjižnicah.
Uporabniki so jih povsod zelo dobro sprejeli, občutno se je povečala izposoja razstavljenega
gradiva in povpraševanje po gradivu na tematiko razstav.
V okviru sistema vodenja kakovosti ISO 9001 smo veliko pozornost v preteklem letu
namenjali zadovoljstvu naših uporabnikov. Sproti smo beležili njihove pohvale ter pritožbe.
Pritožbe in pohvale so uporabniki vpisovali v knjige pritožb in pohval, ki so dostopne na vseh
oddelkih knjižnice. Poleg tega smo sodelavke zapisovale ustne pohvale in pritožbe naših
uporabnikov na posebne obrazce, ki jih imamo po oddelkih v ta namen ter zbirale pohvale in
pritožbe, ki so jih uporabniki pošiljali po e-pošti. Sodelavka, Tina Arnež, ki je vodja zbiranja
pohval in pritožb, jih je tedensko pregledovala in posredovala zadolženim za tisti proces, na
katerega se pohvala oz. pritožba nanaša. Potem je skupaj z njim sprejela morebiten ukrep in to
vpisala v posebno tabelo, ki se nahaja v skupni mapi.
Uporabnikom (otrokom, mladim, odraslim ter osebam s posebnimi potrebami ) smo nudili
številne prireditve in dodatne dejavnosti v povezavi z lokalnim okoljem (Srečanja s knjigo v
Komendi, Šmarci, Motniku, Šmartnem, v Društvu upokojencev Kamnik, skupini Metulji iz
Zveze društev za socialno gerontologijo Kamnik in pri nas v knjižnici; pravljični kovčki v
vrtcih; …ipd.). Pridružili smo se tudi Križnikovemu pravljičnemu festivalu v Motniku
(organizacija likovnega natečaja Podobe Križnikovih pravljic, pripovedovalski večer za
odrasle,

razstava

ilustracij

Kamniške

pravljične

poti,

Motniška

ugankarska

pot,

pripovedovalsko popoldne za otroke,...). Ponovno smo sodelovali na Kamfest-u in na
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Veronikinem festivalu, kjer smo promocijsko predstavljali knjižnico in njene storitve. S
prireditvami in preko ostalih naših dejavnosti smo sodelovali ne le s posamezniki, temveč
tudi z raznimi kamniškimi in komendskimi društvi, ter se tako še bolj povezali z okoljem, za
katerega delujemo. V posebno zadovoljstvo nam je uspešno sodelovanje z Medobčinskim
društvom invalidov (MDI) Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, Društvom upokojencev
Komenda in Študentskim klubom Kamnik. V letu 2015 je 58 članov MDI Kamnik koristilo v
Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik brezplačno članarino, 115 članov Študentskega kluba
Kamnik in 99 upokojencev (članov Društva upokojencev Kamnik ali Komenda) pa znižano
članarino. Tudi na ta način želimo širiti bralno kulturo in pomagati ljudem, ki sicer zaradi
denarne stiske ali drugih socialnih okoliščin sploh ne bi brali.
V letu 2015 smo v sodelovanju z agencijo za izterjavo Creditexpress iz Maribora nadaljevali z
izterjavo zapadlih dolgov naših članov. Izterjava denarnih dolgov je potekala sprotno kot
redna delovna naloga v procesu izposoje, kar se je pokazalo za zelo učinkovito. Naši
uporabniki se vse bolj zavedajo, da je tudi v knjižnici potrebna finančna disciplina na
področju plačevanja denarnih dolgov. Člani, ki po preteku 6 tednov od nastanka njihovega
dolga na izposoji le tega niso poravnali, so se znašli v postopku izterjave. Najprej smo jim o
stanju dolgov poslali brezplačno obvestilo s strani knjižnice. Če kljub temu dolgov niso
poravnali, smo jih predali pooblaščeni firmi za izterjavo Creditexpress iz Maribora. V letu
2015 smo poslali 317 obvestil pred izterjavo dolgov. Od teh je še pred izterjavo poravnalo
celoten dolg 218 dolžnikov (68,8 %). Agenciji smo predali 99 dolžnikov, od teh je celoten
dolg poravnalo 77 dolžnikov (77,8 %).
V sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik smo v letu 2015 opravljali tudi

izterjavo

nevrnjenega knjižničnega gradiva. Uporabnikom, ki po treh opominih še vedno ne vrnejo
knjižničnega gradiva, smo poslali še en brezplačen dopis v katerem smo jih ponovno pozvali
k vračilu. Če gradiva kljub temu niso vrnili, smo jih predali v izterjavo Policijski postaji
Kamnik. V letu 2015 smo poslali 29 opominov pred izterjavo gradiva. Od teh je 13
uporabnikov vrnilo gradivo v zadnjem roku pred izterjavo, za 16 uporabnikov pa smo v letu
2015 naredili prijavo za izterjavo gradiva na Policijsko postajo Kamnik (12 jih je uspešno
rešenih).
Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. člena Zakona o knjižničarstvu
moramo iz evidence brisati vse neaktivne člane naše knjižnice. To so tisti, ki nas niso obiskali
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najmanj eno leto. Naredili smo sezname neaktivnih članov za preteklo leto (izpisi CIR 013)
in sicer po treh različnih sklopih:
- neaktivni člani, ki bi bili lahko takoj brisani (to so tisti neaktivni člani, ki nimajo nobenih
dolgov, opomb in izposojenega gradiva),
- neaktivni člani z opombami (tisti člani, ki nimajo nobenih dolgov in izposojenega gradiva,
imajo pa opombe v maski člana),
- neaktivni člani z evidentiranim gradivom in terjatvami (tisti neaktivni člani, ki imajo doma
še nevrnjeno gradivo in /ali neporavnane dolgove). Ti člani so v postopkih izterjave (gradiva
in /ali dolgov).
27.2.2015 smo izbrisali 534 neaktivnih članov, ki niso imeli nobenih dolgov, opomb in nič
izposojenega gradiva in jih ni bilo v knjižnico že več kot eno leto.
V letu 2015 smo praznovali 10-obletnico naše krajevne knjižnice v Komendi. Ob tej
priložnosti smo tam odprli izposojo igrač – igroteko. V vseh treh krajevnih knjižnicah (v
Komendi, Šmarci in Motniku) so v letu 2015 potekale dodatne dejavnosti, ki smo jih
načrtovali (bibliopedagoške ure za predšolske otroke (obiski otrok iz vrtca), pravljične urice,
prireditve za odrasle (pogovori o knjigah,..)
S potujočo knjižnico smo omogočali dostop do knjižničnega gradiva tudi tistim, ki so od
ostalih enot knjižnice najbolj oddaljeni ali pa do nas težje pridejo (starejši brez prevoza,…). V
letu 2015 smo uvedli novo postajališče v Mekinjah pri oskrbovanih stanovanjih. Stanovalci so
ga sprejeli z velikim navdušenjem in hvaležnostjo, saj mnogi od njih drugače ne morejo do
knjižnice.
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4.2.1 Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za predšolske otroke
Vrtec na obisku je oblika skupinske knjižne in knjižnične vzgoje, ki je namenjena
predšolskim otrokom in se izvaja v knjižnici. Otroci spoznavajo knjižnico, se seznanijo s
pravili in postopkom vpisa in izposoje gradiva. Uvajajo se v svet knjižnega in neknjižnega
gradiva. BP teme za druženje ob knjigah so v naprej dogovorjene in predstavljene v zloženki:
Ogled knjižnice, Bonton v knjižnici, Kaj dela knjižničar/-ka, Svet čarobnih igralnih knjig in
tema po dogovoru. Izvajajo: v Kamniku: Anja Ramšak in Sabina Zore; v Komendi: Maja
Šinkovec Rajh; v Motniku: Francka Starovasnik; v Šmarci: Tatjana Tratnik.
Preglednica 7: Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za predšolske otroke
Število dogodkov

Lokacija

Število
obiskovalcev

knjižnica v Kamniku

51

1172

Krajevna knjižnica Komenda

24

576

Krajevna knjižnica Motnik

4

42

Krajevna knjižnica Šmarca

2

42

SKUPAJ v vseh enotah

81

1832

Pravljični kovček je oblika knjižne in knjižnične vzgoje, ki je namenjena predšolskim
otrokom in se izvaja v vrtcu. Pravljični kovček je možno izvajati po predhodnem dogovoru v
okviru predbralne značke Veronikin zaklad in BP dejavnosti za bolj oddaljene vrtce, ki v svoji
bližnji okolici še nimajo enote knjižnice Kamnik. Za kamniške vrtce izvaja: Sabina Zore, za
vrtec v Komendi izvaja Maja Šinkovec Rajh. Nadomešča: zunanja sodelavka.
Preglednica 8: Pravljični kovček v letu 2015
Število dogodkov

Lokacija

Število
obiskovalcev

Pravljični kovček za kamniške vrtce

24

730

Pravljični kovček za vrtec v Mostah

7

182

SKUPAJ

31

912
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Predbralna značka Veronikin zaklad je zasnovana in organizirana kot dejavnost
spodbujanja branja otrok in staršev za zbliževanje s knjigo in bralno pismenostjo in kot oblika
kvalitetnega preživljanja prostega časa za družine s predšolskimi otroki v starosti od 3 do 6 let
v sodelovanju z vrtci iz občin Kamnik in Komenda. Otroci si skupaj s starši v knjižnici
izposodijo gradivo s poudarkom na kvaliteti vsebine in ilustracije; knjižnica pripravi
priporočila in pravila sodelovanja, otroci o prebranem gradivu poročajo v vrtcu. Vzgojiteljice
posredujejo sezname otrok, knjižnica pripravi potrdila za sodelovanje in organizira zaključne
prireditve v mesecu aprilu 2015. Otroci, ki niso vključeni v vrtec, lahko predbralno značko
opravljajo v knjižnici v Kamniku. V sezoni 2015/2016 smo za mentorje in starše začeli
pripravljati Mesečni obvestilnik za predbralno značko, kjer predstavimo aktualne novosti in
prispevke s področja predšolske knjižne vzgoje, družinskega branja. Pri predbralni znački
sodelujejo Anja Ramšak, Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
Približna finančna ocena predbralne značke (priprava, oblikovanje in tisk promocijske
nagrade otrokom, ki opravijo predbralno značko (knjižna kazalka) in izvedba zaključnih
prireditev za prijavljene vrtce iz občin Kamnik in Komenda (število prijavljenih otrok je 868)
je bila v LDN 2015: 2 600,00 eur.
4.2.2 Posebne oblike dela z mladimi bralci na pionirskem oddelku
Moja naj knjiga je nacionalni projekt, ki ga pripravlja in vodi Mestna knjižnica Ljubljana,
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo in trenutno zaradi celovite
prenove projekta ne poteka. V ta namen pripravljamo vsak mesec Naj knjige za knjigožere,
kjer mladi bralci sovrstnikom predlagajo svoje naj knjige v branje. Seznami priporočenega
gradiva se mesečno objavljajo na spletni strani knjižnice in na pionirskem oddelku knjižnice v
Kamniku. Izvaja: Sabina Zore.
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično informacijskega
opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska –
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. V knjižnici MEGA kviz promoviramo in
rešujemo – predvsem prek spleta od oktobra do maja; informacije, gradivo in promocijske
plakate o MEGA kvizu posredujemo na vse OŠ v občinah Kamnik in Komenda. Izvaja:
Sabina Zore.
Priložnostno tematsko izpostavljanje kakovostnega knjižničnega gradiva po trenutno
aktualni temi pripravljamo z namenom promocije knjižnične zbirke in povečanja izposoje.
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Izvajajo: v Kamniku: Sabina Zore; v Komendi: Maja Šinkovec Rajh; v Motniku: Francka
Starovasnik; v Šmarci: Tatjana Tratnik.
Preglednica 9: Priložnostno tematsko izpostavljanje kakovostnega knjižničnega gradiva.
Lokacija

Število dogodkov

Knjižnica v Kamniku

39

Krajevna knjižnica Komenda

19

Krajevna knjižnica Motnik

15

Krajevna knjižnica Šmarca

6

Število obiskovalcev

SKUPAJ v vseh enotah

Iskanje in pripravljanje gradiva za vrtčevske skupine poteka v vseh enotah knjižnice za
vse vrtce. Šteto je pripravljanje gradiva na določeno temo po predhodnem naročilu. Skupina
otrok z vzgojiteljico knjižnico obišče in si pripravljeno gradivo izposodi.
Preglednica 10: Iskanje in pripravljanje gradiva za vrtčevske skupine.
Lokacija

Število dogodkov

Število obiskovalcev

Knjižnica v Kamniku

73

1460

Krajevna knjižnica Komenda

62

1612

Krajevna knjižnica Motnik

6

78

Krajevna knjižnica Šmarca

10

50

SKUPAJ v vseh enotah

151

3200

Premične zbirke v vrtcih pripravljamo z namenom promocije knjižnične zbirke in dejavnosti
– predvsem za predšolske otroke in družine, ki jih pripravlja in izvaja knjižnica. Pripravljamo
gradivo za premično zbirko v Zasebnem vrtcu Zarja. Skupno število izposojenih knjig v
premični zbirki je med 380 in 400. Gradivo se med letom dopolnjuje in menja glede na
aktualne teme. V vrtcu je na voljo gradivo za predšolske otroke (kartonke, slikanice,
tujejezične slikanice) in odrasle (področja: 159, 37, 39, 61, 64, 74, posamezni naslovi
leposlovja – po naročilu). Izvaja: Sabina Zore.
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Sodelovanje na Veronikinem festivalu je prireditev, ki poteka v organizaciji Vrtca Antona
Medveda Kamnik in Zavoda za turizem in šport Kamnik. Knjižnica na festivalu sodeluje z
ustvarjalnimi delavnicami in animacijskim programom za predšolske otroke. Na festivalu
predstavimo dodatne dejavnosti knjižnice: poudarek je na dejavnostih za družine. Festival je
potekal v maju 2015. Na festivalu so sodelovale Anja Ramšak, Maja Šinkovec Rajh, Sabina
Zore in zunanja sodelavka Irena Cerar.
Program festivala:
- stojnica s promocijskim materialom za družine, prisotnost na Malem gradu od 10. do 20.
ure, ocenjeno število obiskovalcev stojnice: 500;
- pripovedovanje pravljic Od zmaja do tolovaja v izvedbi Irene Cerar, število udeležencev:
35.
Bralni mozaiki za prve korake do branja so bralna priporočila s področij literature, ki
zanimajo mlade starše: nosečnost in porod, nega in vzgoja otrok, tematske spodbujevalne
slikanice, kartonke in igralne knjige, kvalitetno leposlovje za odrasle. Pripravljamo aktualne
predstavitve novega gradiva, ki jih skupaj z bonom za brezplačno članstvo v Knjižnici
Franceta Balantiča Kamnik v sodelovanju s patronažno službo Zdravstvenega doma Kamnik
razdelimo udeležencem Šole za starše, ki od septembra do junija 1x mesečno poteka v ZD
Kamnik. V letu 2015 smo bodočim staršem razdelili 117 brezplačnih enoletnih članarin v
skupni vrednosti 1.462,50. Pri dejavnosti sta sodelovali Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
Najlepši obrazi ilustracij za otroke, 3. del je spletna brošura, ki smo jo pripravljali za starše
predšolskih otrok in vzgojitelje mentorje predbralne značke z namenom promocije
kakovostne (slikaniške) ilustracije za otroke. Z novo sezono predbralne značke smo začeli
pripravljati Mesečni obvestilnik za predbralno značko, ki ga pripravljamo od septembra do
maja 1 x mesečno. Pripravljata: Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
Pripravljam se na prvi obisk zobozdravnika je zloženka za starše s priporočili za branje
slikanic in poučnih knjig za otroke s področja nege zob in zobne preventive s povabilom v
knjižnico. Zloženke prejmejo starši na tematskih predavanjih, ki jih tedensko pripravlja in
izvaja zobna preventiva ZD Kamnik. Zloženke pripravlja Sabina Zore.
Do zdravja z zdravo prehrano so priporočila z nasveti za branje literature o zdravi prehrani
sladkornega bolnika. Zloženke s povabilom v knjižnico so na voljo v ambulanti za diabetike
ZD Kamnik. Zloženke pripravlja Sabina Zore.
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Drugačne zgodbe so namenjene promociji knjige in branja, pripovedovanja, druženja,
komuniciranja, medsebojnega sodelovanja in sožitja z naravo. Varovance VDC Sožitje
skušamo spodbuditi k branju, razvijati njihovo jezikovno sporazumevanje in krepiti
komunikacijske sposobnosti, dati poseben poudarek govorjeni besedi, branju in druženju ter s
svojim svetovalnim delom vplivati na razvoj njihovih bralnih navad in jih spodbuditi k
obiskovanju knjižnice in rednemu branju. Drugačne zgodbe so namenjene odraslim s
posebnimi potrebami - varovancem Društva Sožitje Kamnik. Bralne urice je obiskovalo 19
varovancev. Srečanja so potekala v Pravljični sobi knjižnice v Kamniku vsak 2. ponedeljek v
mesecu od septembra do junija. Skupno število srečanj v letu 2015 je bilo 10, udeležencev pa
240 (varovanci s spremljevalci). Bralna srečanja Drugačne zgodbe pripravljajo Breda
Podbrežnik Vukmir, Anja Ramšak in Sabina Zore.
Poletno družinsko branje je bralna akcija za vso družino. Poteka v knjižnici v Kamniku in v
vseh njenih krajevnih knjižnicah: v Knjižnici Komenda, Knjižnici Motnik in Knjižnici
Šmarca, in sicer od 1. julija do 31. avgusta. Letos smo za družine pripravili motivacijske
bralne zemljevide v obliki knjižnih kazalk. K sodelovanju se je prijavilo v Kamniku 34
družin, v Komendi 12 družin, v Šmarci 2 družini in v Motniku 5 družin, torej skupaj 53
družin. Do 5. septembra 2015 je pravilno izpolnjene bralne zemljevide oddalo 33 družin: 24 v
Kamniku, 8 v Komendi in 1 v Šmarci, skupaj 33 družin. Nagrada za družino, ki je v
določenem času opravila vse naloge 12. poletnega družinskega branja je bila knjiga Irene
Cerar z naslovom Kamniške pravljične poti. Častni pokrovitelj 12. poletnega družinskega
branja je bil Ivan Mitrevski, ilustrator in stripar. Pri poletnem družinskem branju sodelujejo
Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore.
Sodelovanje na festivalu KAMfest je potekalo med 7. in 16. 8. 2015. Knjižnica sodeluje z
aktivnostmi za družine in predstavi svoje dejavnosti v Keršmančevem parku v Kamniku. Na
prizorišču smo bili prisotni vsak dan med 16. in 20. uro. Pripravili smo pestro izbiro knjig,
časopisov in revij za otroke in odrasle; igranje družabnih iger, igrače, ustvarjalne delavnice,
menjave žepnic, predstavitev e-bralnikov za BIBLIOS, predstavitev jezikovne šole ITA in
vsak večer pravljica za lahko noč z različnimi pripovedovalci. Vsak dan smo v parku postavili
razstavo ilustracij iz knjige Kamniške pravljične poti in za najmlajše obiskovalce v
sodelovanju z Mladinsko knjigo pripravili obisk maskote Mačka Murija. Na festivalu so bili
prisotni: Anja Ramšak, Maja Šinkovec Rajh, Sabina Zore in zunanji sodelavki Barbara
Petrušić in Simona Žibert.
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4.2.3 Druge dejavnosti za otroke
Pravljične urice približajo otrokom svet pisane besede in spodbudijo potrebo po branju.
Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Uspešno
spodbujanje razvoja bralnih navad je povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom
knjižnega in neknjižnega gradiva. Pravljične urice so namenjene otrokom od dopolnjenega 3.
leta starosti dalje. Pripravljamo jih v vseh krajevnih knjižnicah (v knjižnici v Kamniku in v
krajevnih knjižnicah v Komendi, Motniku in Šmarci) in potekajo v popoldanskem času.
Potekajo od oktobra do maja. V letu 2015 so zunanji izvajalci izvedli 112 pravljičnih uric.
Pravljične urice izvajajo zunanji izvajalci: Barbara Božič (Krajevna knjižnica Šmarca), Leja
Goručan (Krajevna knjižnica Komenda), skupina Me4 iz Motnika (Krajevna knjižnica
Motnik) in v Kamniku Tadeja Pungerčar.
V okviru prazničnega decembra v Kamniku smo v sodelovanju z Zavodom za turizem in
šport Kamnik izvedli 9 pravljičnih uric z ustvarjalnimi delavnicami in 1 Kamniško pravljično
pot na lokacijah v starem mestnem jedru: Rotovž caffe, gostilnica in kavarna Pri podkvi,
Kavarna Veronika in kavarna Piškotek. Pravljične urice so izvajale: Helena Sterle, Barbara
Božič, Leja Goručan, Irena Cerar in Melisa Spruk.
Bibe so namenjene predšolskim otrokom, ki niso vključeni v organizirano dopoldansko
varstvo in potekajo v dopoldanskem času 1 x tedensko. Obiskujejo jih otroci skupaj z
odraslim spremljevalcem. Potekajo v knjižnici v Kamniku od oktobra do maja. V letu 2015 je
bilo 32 srečanj. Izvaja jih zunanja sodelavka: Helena Sterle.
Ustvarjalne delavnice v Vili Čira-Čara so namenjene otrokom od 5. leta dalje. Udeleženci
delavnic ustvarjajo pod vodstvom oblikovalke v različnih tehnikah. Delavnice so plačljive in
potekajo od septembra do maja. V letu 2015 je bilo izvedenih 36 delavnic v Vili Čira-Čara in
12 sobotnih umetniških ustvarjalnic V svetu kreacije. Delavnice izvaja unikatna oblikovalka
in prof. pedagogike Rosana Kleindienst.
Praznovanje rojstnih dni
V letu 2015 so rojstnodnevne zabave potekale v dveh sklopih: od januarja do junija in od
septembra do decembra. Teme animacij so bile: Pika Nogavička, Veronika z Malega gradu,
klovni, gusarji in princeske. V prvem sklopu je bilo na 9 zabavah 109 otrok, v drugem sklopu
je bilo realiziranih tudi 9 zabav, udeležilo se jih je 88 otrok.
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Skupaj je bilo v letu 2015 izvedenih 18 zabav, z animatorkami se je zabavalo 197 otrok.
4.2.4 Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za osnovnošolce
Za osnovne šole vsako leto pripravimo program tem in vsebin bibliopedagoških dejavnosti, ki
ustrezajo zahtevnostni stopnji prvega, drugega in tretjega triletja. Nekatere teme so stalne,
vsako leto pa dodamo nove. Program oblikujemo glede na potrebe učencev, kadrovske
zmožnosti in trenutno aktualne teme. Trajanje bibliopedagoške dejavnosti je v dogovoru z
mentorji od 1 do 4 šolske ure. V sklop bibliopedagoških dejavnosti za osnovne šole sodi tudi
projekt Rastem s knjigo. V projekt Rastem s knjigo so vključeni vsi sedmošolci občin Kamnik
in Komenda. Program izvaja 1 zaposleni, razen v primeru, če na željo šolskih mentorjev
projekt Rastem s knjigo združimo s kulturnim dnem. Slednje izvajamo zlasti za oddaljene
osnovne šole, zato takrat vključimo v izvedbo programa 2 strokovna delavca. Natančna
navodila, učni listi in program se sestavijo za vsak obisk osnovne šole posebej. Pri oddaljenih
šolah so se BP po dogovoru izpeljale tudi na sami šoli. Za program in izvedbo BP dejavnosti
za osnovnošolce sta skrbeli Monika Jeglič in Barbara Petrušić.
Teme, ki smo jih osnovnim šolam ponudili lani, so bile:
1.

Veronika z Malega gradu (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

2.

Slovenske ljudske pravljice (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

3.

Znani Kamničani (priporočljivo za drugo in tretje triletje)

4.

Rastem s knjigo (za 7. razred)

5.

Mamut (priporočljivo za tretje triletje)

6.

Pravljična pot (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

7.

Bonton v knjižnici in Ura s pravljico (priporočljivo za prvo in drugo triletje)

8.

Od naslova do realizacije (seminarske) naloge (priporočljivo za tretje triletje)

9.

Naprej v stari vek (priporočljivo za drugo in tretje triletje)

Bibliopedagoške dejavnosti OŠ (brez projekta Rastem s knjigo)
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Število dogodkov

Število udeležencev

10

303

Projekt Rastem s knjigo
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo
osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev
ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Sedmošolci in dijaki prvega letnika srednje
šole ob prihodu v knjižnico prejmejo knjižno darilo, ki ga prispeva Javna agencija za knjigo,
knjižnica pa jim ponudi spremljevalni kulturni program v dogovoru s šolskimi knjižničarji in
učitelji.
Preglednica 11: Bibliopedagoške dejavnosti OŠ v okviru projekta Rastem s knjigo
Lokacija

Število dogodkov

Število udeležencev

Knjižnica Kamnik

9

285

OŠ Stranje

1

41

OŠ Komenda - Moste

1

72

Skupaj

11

398

Počitniško varstvo
V knjižnici smo na voljo za razne BP dejavnosti. Letos smo se tako odzvali prošnji
počitniškega varstva in med poletnimi meseci za varovance pripravili poseben dogodek, ki se
ga je udeležilo 45 otrok.
4.2.5 Bibliopedagoške dejavnosti za srednješolce
S srednješolskimi mentorji se predhodno dogovorimo za obisk dijakov in vsebino dogodka, ki
traja 1–2 šolski uri. Dijakom predstavimo splošno knjižnico in njen pomen za lokalno in širšo
skupnost. Predstavimo jim projekte, ki jih izvajamo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik in
ki so zanimivi in uporabni za njihovo ciljno skupino. Predstavimo jim kakovostno literaturo, s
poudarkom na domačih avtorjih. Bibliopedagoške dejavnosti so večinoma vezane na projekt
Rastem s knjigo. V letu 2015 smo projekt Rastem s knjigo izvajali dvakrat, in sicer maja 2015
za prve letnike šolskega leta 2014/2015 in decembra 2015 za prve letnike šolskega leta
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2015/2016. Maja 2015 smo pred dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra izvedli
temo o znanih Kamničanih. Decembra 2015 smo za dijake gimnazijskega programa pripravili
okroglo mizo »Vsi smo migranti«, na kateri smo z gosti »migranti« predstavili aktualno
problematiko, za dijake poklicnega izobraževanja pa smo pripravili temo o zanimivostih s
knjižničarskega področja ter predstavitev kvalitetnih in priporočenih mladinskih knjig. Za
program in izvedbo BP dejavnosti za srednješolce sta skrbeli Monika Jeglič in Barbara
Petrušić.
Preglednica 12: Bibliopedagoške dejavnosti SŠ v okviru projekta Rastem s knjigo.
Število dogodkov

Teme

Število

Šolsko leto

udeležencev
Predstavitev zanimivosti iz knjižničarske stroke ter

1

29

2014/15

Znani Kamničani (za GSŠRM)

4

205

2014/15

Predstavitev zanimivosti iz knjižničarske stroke ter

2

115

2015/16

2

130

2015/16

9

479

kvalitetnih/priporočenih knjig
(za CIRIUS)

kvalitetnih/priporočenih knjig
(za GSŠRM)
Okrogla miza »Vsi smo migranti«
(za GSŠRM)
Skupaj

Skupno število dogodkov projekta Rastem s knjigo

Skupno število udeležencev projekta Rastem s

(za OŠ in SŠ)

knjigo (za OŠ in SŠ)

20

877

Preglednica 13: Stroški za projekt Rastem s knjigo
Vrsta stroškov

Količina

Znesek

Honorar za sodelovanje pri

1

200,00 EUR

1

100,00 EUR

dogodku »Vsi smo migranti«
(Ljuben Dimkaroski)
Honorar za sodelovanje pri
dogodku »Vsi smo migranti«
(Ramee Murad)
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Honorar za sodelovanje pri

1

100,00 EUR

dogodku »Vsi smo migranti«(Noah
Charney)
Skupaj

400,00 EUR

4.2.6 Prireditve za odrasle
Vsaj enkrat mesečno pripravimo srečanje z znanim avtorjem in pogovor z njim, skupaj s
Študentskim klubom organiziramo potopisna predavanja v Kamniku in Komendi. Posebnost
je bralna značka za odrasle v obliki bralnih ur, na katerih predstavljamo zanimive knjige. Ta
oblika je uspešna v vaških okoljih, kjer so se oblikovale stalne skupine kot oblika
medgeneracijskega sodelovanja (Motnik, Šmartno, Šmarca, dve skupini v Komendi, skupina
Metulji in Kamnik). S tem spodbujamo ne le bralno kulturo, pač pa tudi socialno vključenost
starejših oseb.
Med najbolj obiskanimi so bili Kamfest, kjer smo sodelovali s potujočo knjižnico in
pravljicami, Križnikov pravljični festival in ponovitev festivala na vrtu frančiškanskega
samostana. V tem pogledu se utrjujemo kot stičišče pripovedovalstva in poznavanja lokalnega
folklornega slovstva. Križnikov festival uspešno soorganiziramo s Kulturnim društvom
Motnik in lokalno skupnostjo, na Kamfestu sodelujemo v sodelovanju z organizatorjem KD
Pridenmožic. Omenimo naj še posebno skrb za uporabnike s posebnimi potrebami, saj
pripravljamo bralne ure za društvo Sožitje, posebej opozarjamo na gradivo, primerno za
bralce z disleksijo ali drugimi težavami pri branju. Uspešni smo s Kamniškimi pravljičnimi
potmi, ki je inovativen družinski projekt in združuje zdravo življenje s pravljicami ter
poznavanjem naravne in kulturne dediščine v lokalnem okolju. Oblikovali smo poseben
program, ki je namenjen družinam, spodbujanju branja in spoznavanju lokalnega okolja skozi
lokalno pravljično gradivo. Izšla je knjiga Kamniške pravljične poti.
Letos je bil uspešno izveden projekt Jezik: moj, tvoj, naš. Konec marca smo odprli
medkulturno zbirko, ki je posebnost v našem knjižničnem prostoru. V novembru smo imeli
posvetovanje Medkulturnost v vrtcih, šolah in knjižnicah, ki je bil dobro obiskan in v osebnih
odzivih tudi dobro ocenjen. Decembra smo imeli dogodek Tudi mi smo migranti v okviru
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projekta Rastem s knjigo in v sodelovanju z Medkulturnim inštitutim, pripravili smo pogovor
s tremi priseljenci: s Sircem, Angležem in Makedoncem. Več podatkov je zbranih v prilogi.
4.3

Oddelek za razvoj in informacijsko dejavnost
Naloge Oddelka za razvoj s čitalnico so se dotikale v letu 2015 predvsem sledečih
področij:
- promocija knjižničnih dejavnosti in zbirk,
- razvoj novih, uporabniku prijaznih, storitev, vzdrževanje in izboljšanje obstoječih
storitev,
- izobraževanje zaposlenih in uporabnikov,
- Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si),
- nakup in urejanje serijskih publikacij,
- skrb za čitalnico (za računalniško učilnico in študijsko sobo),
- marketing,
- zagovorništvo,
- sodelovanje pri prijavah na razpise,
- izvajanje projekta Kamniške pravljične poti,
- omogočanje oddaljenega dostopa do baz podatkov,
- spremljanje medijskih objav o knjižnici.

4.3.1 Promocijske aktivnosti
Namen promocijske dejavnosti je promoviranje knjižničnega gradiva, storitev, izdelkov in
dogodkov. V maju leta 2015 je stopil v veljavo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Franceta Balantiča Kamnik (Uradni list RS, št. 34/2015 ). Promocijska gradiva je bilo
potrebno uskladiti z novim imenom, kar je bilo oteženo, saj je zaradi nestrinjanja dela javnosti
z novim poimenovanjem knjižnice prišlo do zamrznitve dejavnosti povezanih s pripravo
celostne podobe knjižnice, ki bi bila skladna z novim imenom. Tako smo v mesecu maju
začeli uporabljati začasni logo, katerega grafična podoba temelji na logu Matične knjižnice
Kamnik, vsebuje pa novo ime. Zato je bila otežena priprava nekaterih običajnih promocijskih
gradiv. V letu 2015 smo v zvezi s preimenovanjem osvežili ali na novo pripravili
informacijske zgibanke o knjižnici.
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Iz vaše knjižnice: glasilo Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
V letu 2015 je začelo izhajati glasilo Iz vaše knjižnice: glasilo Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik. Glasilo v celoti nastaja na oddelku za razvoj s čitalnico, kjer ga ustvarjamo zaposleni
in prostovoljci. Načrtujemo, da bi izhajalo vsake pol leta, torej dvakrat letno. Z glasilom, ki je
dostopno tudi na spletni strani, želimo uporabnike na zgoščen način informirati o dejavnostih
naše knjižnice in o dogodkih pretekle polovice leta. Prvo številko, ki je izšla na 16 straneh,
smo natisnili v preko 100 izvodih, od katerih smo večino razdelili na Kamfestu in v knjižnici.

Promocija knjižničnega gradiva, knjižničnih storitev, dejavnosti in dogodkov
Pri promociji knjižničnega gradiva smo se v letu 2015 odločili, da bomo začeli s pripravo
tematsko usmerjenih priporočilnih seznamov knjižničnega gradiva. V knjižnici je tako v letu
2015 nastalo 12 priporočilnih seznamov, 10 smo jih pripravili na Oddelku za razvoj s
čitalnico in sicer: Priporočilni seznam za odrasle in otroke (januar), Marec: v znamenju žensk
(marec), Nazaj v formo (marec), Priporočilni seznam za zdravo življenje (april), Poletje s
knjigo v roki (maj), Biblos - jesenski izbor novih e-knjig, Darovi jeseni za gospodinje in
gospodinjce (oktober), Starši najstnikov, pozor! (november), Čas za pozornost (november),
Kaj bi bral – priporočilni seznam za fante (poletje), 3 pa so pripravile sodelavke z oddelka za
mladino: Poletje na pionirskem oddelku 2015, Že bereš e-knjige, Bralni mozaik - za prve
korake do branja. Poleg naštetih smo uporabljali tudi nekaj seznamov, ki so bili pripravljeni v
preteklih letih. Priporočilni seznami so objavljeni na spletni strani knjižnice, sicer pa jih
barvno tiskamo v knjižnici in nato razdelimo po oddelkih in enotah. Priporočilne sezname
tiskamo po potrebi. V letu 2015 smo skupaj natisnili okrog 1340 izvodov priporočilnih
seznamov.
Knjižnica je svoje storitve promovirala tudi v okviru lokalnih kulturnih prireditev, kot sta npr.
Veronikin festival in Kamfest. Na takšnih prireditvah smo se osredotočili predvsem na
promocijo dejavnosti, ki jih knjižnica ponuja. Za ta namen je posebej pripravno glasilo Iz vaše
knjižnice, ki smo ga prvič izdali pred Kamfestom 2015 in ima namen bralcu kar najširše
predstaviti številne dejavnosti knjižnice. Za Veronikin festival smo za brezplačno razdelitev
pripravili okrog 200 izvodov promocijskega gradiva, za Kamfest pa 1090 izvodov.
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Tematske razstave, oz. promocijsko izpostavljanje literature, pripravljajo tudi na Oddelku za
delo z uporabniki in sicer v osrednji knjižnici in v vseh enotah. Takšnih promocij literature je
bilo v letu v celotni knjižnici 99.
Knjižnično gradivo knjižnica promovira tudi z organizacijo dogodkov in dejavnosti povezanih
s knjigo (Srečanja s knjigo, Poletno družinsko branje, Predbralna značka Veronikin zaklad,
predstavitve knjig idr.) in s Kamniško-komendskim biografskim leksikonom, kjer
promoviramo veliko gradiva domoznanske narave.

Promocija prireditev in dogodkov
Prireditve in dogodke v knjižnici smo promovirali z napovedniki, vabili/plakati, objavami na
spletnih straneh knjižnice in v medijih. Pripravili smo 11 mesečnih napovednikov v obliki
knjižice, ki smo jih uporabnikom delili na oddelkih in v enotah. V letu 2015 smo natisnili
preko 1200 napovednikov. Prireditve in dogodke promoviramo tudi na spletni strani. Na
prireditve, ki jih organizira knjižnica vabimo po e-pošti in po navadni pošti s posebej
oblikovanimi vabili, ki jih sami tiskamo. V letu 2015 smo natisnili okrog 5500 takšnih vabil.
Za nekatere prireditve ali dejavnosti smo oblikovali tudi plakate. V maju 2015 sta mag. Breda
Podbrežnik Vukmir in Milena Glušič strokovni javnosti predstavili Križnikov pravljični
festival (zasnova, organizacija, izvedba, evalvacija). Dogodek je potekal v Mestni knjižnici
Grosuplje ob Dnevu dobrih praks.
Zaposleni v knjižnici so pripravili 12 objav v časopisju o dejavnosti knjižnice.

Promocija domoznanskega gradiva
Domoznansko knjižnično gradivo promoviramo predvsem z razstavami. V letu 2015 smo v
sodelovanju s Turistično informacijskim centrom Kamnik (TIC) pripravili dve razstavi
razglednic, ki sta bili postavljeni v njihovih prostorih: spomladi in poleti so bile v njihovih
izložbenih oknih razstavljene povečave razglednic kamniškega fotografa Franca Aparnika. V
okviru 45. dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine smo razglednice iz domoznanske
zbirke znova razstavili v TIC-u in sicer na razstavi z naslovom Po sledeh časa, ki je bila na
ogled od 10. do 30. septembra 2015. Domoznansko knjižnično gradivo promoviramo tudi s
pripravo zapisov za Kamniško-komendski biografski leksikon, kjer so naslovi del na seznamih
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virov in literature ob biografskih člankih opremljeni s spletno povezavo v vzajemno bazo
COBIB (ali dLib.si, pri digitaliziranem gradivu).

Spletna stran
Na spletni strani smo v letu 2015 objavili okrog 80 novic, vse z lastnim fotografskim
gradivom. Zaradi uvedbe nekaterih novih aktivnosti in s spremembo vsebin nekaterih starejših
smo posodobili informacijska besedila. Redno posodabljamo informacije javnega značaja.
Spletna stran vsebuje pregleden napovednik dogodkov v knjižnici. Spletna stran knjižnice je
imela v letu 2015 20.162 individualnih uporabnikov, ki so opravili 41.667 obiskov. En obisk
strani je povprečno trajal 2 min 6 s, v tem času so si uporabniki povprečno ogledali 2.05
podstrani.
Preglednica 14: Prikaz obiska spletne strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
(www.kam.sik.si) v letu 2015.

Uporaba Facebooka
Za promocijo knjižnica uporablja spletno socialno omrežje Facebook (FB), na katerem smo
v letu 2015 pripravili 369 objav, od katerih je šlo pri nekaterih tudi samo za deljenje novic s
spletne strani ali kratkih obvestil za uporabnike, veliko pa smo jih pripravili samo za objavo
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na FB. Objave pripravljene v prvi polovici leta so povprečno dosegle 199 uporabnikov FB,
objave objavljene v drugi polovici leta pa 257 uporabnikov. FB stran knjižnice je do sedaj
všečkalo 1299 uporabnikov.

4.3.2 Razvoj novih, uporabniku prijaznih storitev, vzdrževanje in izboljšanje
obstoječih storitev
Projekti namenjeni izobraževanju uporabnikov in storitve
V letu 2015 smo uporabnikom ponudili dva nova projekta. Prvega smo poimenovali »Delimo
znanje«, idejo za drugega, »Diplomski večeri«, pa smo dobili v Knjižnici Kočevje, kjer so se
strinjali, da uporabimo isto ime projekta.
Delimo znanje
V okviru projekta Delimo znanje vabimo posameznike, ki bi bili pripravljeni svoje posebne
veščine in znanja, v obliki delavnic ali predavanj, brezplačno deliti z udeleženci. Knjižnica pri
projektu poskrbi za prostor in promocijo dogodka. Število udeležencev delavnic je omejeno
pri tistih dejavnostih, ki od voditelja zahtevajo, da se posveča udeležencem individualno (npr.
ročne spretnosti ipd.).
Diplomski večeri
S projektom Diplomski večeri smo želeli dati možnost svežim diplomantom, magistrantom in
doktorantom, da svoje strokovno ali znanstveno delo predstavijo v domačem okolju. Na ta
način bi izboljšali svojo prepoznavnost in prepoznavnost svojega dela, kar bi morda pozitivno
vplivalo tudi k boljšemu uspehu pri iskanju zaposlitve. Pripravili smo promocijsko gradivo za
omenjeno dejavnost (letak, plakat in natančen opis projekta), udeležence povabili tudi z
objavo članka v Kamniškem občanu. Promocijsko gradivo smo delili v knjižnici, dostavljeno
je bilo na kamniški Urad za delo, na Študentski klub Kamnik in Študentski servis, kjer smo
tudi predstavili projekt. K dejavnosti smo vabili tudi na Kamfestu in na spletnih straneh. O
vsebini posameznih predstavitev smo nameravali javnost obvestiti s članki v lokalnem
časopisju in na naših spletnih straneh, kjer bi lahko objavili tudi video posnetek predstavitve.
Ker pri ciljni skupini, torej študentih, ni bilo zadovoljivega interesa, v letu 2015 diplomskega
večera nismo organizirali. V letu 2016 dejavnost ni vključena v letni delovni načrt.

Oznaka: ID-T10-16

V1/16
ID-T10-16

Stran 39 od 65

Poslovno poročilo za leto 2015 Oznaka: ID-T10-16
Nadgradnja računalniških tečajev
Za udeležence računalniških tečajev smo konec leta 2015, poleg začetnega in
nadaljevalnega, pripravili tudi III. stopnjo tečaja, ki je oblikovana na podlagi izraženih želja. S
III. stopnjo tečaja smo začeli v decembru 2015 in sicer v enem samem terminu.
PressReader
Julija 2015 smo uporabnikom omogočili dostop do storitve PressReader. Zbirka PressReader
prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz
Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike (preko 100 držav in več kot
60 jezikov). Novo storitev smo promovirali preko spleta in s plakati, pripravili smo tudi
navodila za uporabo spletne aplikacije.
Tehnična oprema
V letu 2015 smo za izboljšanje signala brezžičnega interneta (wi-fi) v čitalnici namestili
dodatno brezžično dostopno točko, ki sedaj s signalom pokriva celotno čitalnico, računalniško
učilnico, sobo za študij in tudi del pritličja knjižnice (oddelek za odrasle).
V aprilu 2015 smo za računalniško učilnico kupili 1 nov osebni računalnik. V maju 2015 smo
se odzvali na neposredni poziv Ministrstva za kulturo, s katerim smo za nakup računalniške
opreme za uporabnike pridobili 1.300,00 EUR, ki smo jih namenili nakupu 3 lahkih
odjemalcev s programsko in periferno opremo za računalniško učilnico. V decembru 2015 je
bil eden od lahkih odjemalcev odtujen, zato smo računalniško strojno opremo dodatno
zaščitili s ključavnicami in žico.

4.3.3 Izobraževanja
Izobraževanje zaposlenih
V letu 2015 smo zaposlenim ponujali predvsem individualna izobraževanja, ki jih organizira
naša območna knjižnica Mestna knjižnica Ljubljana. Tovrstnih izobraževanj se je
individualno udeležilo 11 zaposlenih (upoštevani tudi sodelavci zaposleni preko programov
javnih del [3] in usposabljanja na delovnem mestu [1]). Izobraževanje za vse zaposlene je
potekalo z uporabo e-učilnice, v kateri so zaposleni 4-krat predstavili po 1 strokovno in
leposlovno delo ter sodelovali s po 3 vsebinami pri pripravi kompetenčnega modela.
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Organizirali smo strokovno ekskurzijo za zaposlene v Rogaško Slatino, kolegici, ki delata na
potujoči knjižnici, sta se udeležili večdnevne strokovne ekskurzije v Francijo, ki jo je
organizirala Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS. Pripravljenih je bilo tudi več
izobraževanj za celoten kolektiv in sicer: Odgovornost in etičnost (vodil mag. Martin Lisec),
izobraževanje o zdravem načinu življenja (v sodelovanju z ZD Kamnik) in izobraževanje na
temo e-knjig (v sodelovanju s spletno knjižnico/knjigarno Biblos). Osrednja tema letošnjih
izobraževanj je bila priprava kompetenčnega modela za našo knjižnico. Oblikovali smo
skupino zaposlenih, ki je pod vodstvom mag. Sergeje Planko model oblikovala. Na štirih
skupnih srečanjih smo vsem zaposlenim predstavili namen modela in tudi končni izdelek.
Zaposleni so pri pripravi sodelovali predvsem preko e-učilnice.
Zaposleni so v e-učilnici pripravili odgovore na 3 teme povezane s pripravo kompetenčnega
modela in obnovo knjižnice ter 4-krat predstavili po eno leposlovno in strokovno knjižno
delo. S pomočjo e-učilnice smo zaposleni zbirali tudi predloge, opažanja in zaznane
prostorske potrebe, ki smo jih nato upoštevali v predlogih za obnovo knjižnice. Dostop do eučilnice ima 14 zaposlenih. Odziv zaposlenih pri delu v e-učilnici je bil v letu 2015 zelo slab:
od pričakovanih 56 predstavitev književnih del je bilo oddanih 37 (66.07%), od pričakovanih
42 odgovorov na preostale 3 naloge, je bilo oddanih 23 (54,76%). Pri oceni časa potrebnega
za pripravo vsebin v e-učilnici, smo pripravo 1 predstavitve knjižnih del ocenili s 5 urami,
pripravo vsebine pri ostalih nalogah pa s 3 urami za posamezno nalogo. Po takšnem izračunu
ocenjujemo, da je bilo v pripravo vsebin za e-učilnico vloženih skupno 254 ur. Pri tem je
potrebno dodati, da zaposleni pri predstavitvah knjižničnih gradiv predstavljajo gradiva, ki so
jih brali izven delovnega časa.
Vključno z e-učilnico je bilo v okviru skupinskih izobraževanj opravljenih 285 ur izobraženj,
v okviru individualnih izobraževanj pa 403 ure. Skupno smo v letu 2015 tako opravili
povprečno 50 ur izobraževanja na zaposlenega, pri čemer smo med zaposlene šteli redno
zaposlene (16), zaposlene preko javnih del (3) in sodelavca, ki je bil na usposabljanju na
delovnem mestu (1).
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Izobraževanje odraslih uporabnikov
Računalniški tečaji
V letu 2015 smo organizirali 25 petdnevnih terminov računalniških tečajev, v skupnem
trajanju 187.5 ure, v katere je bilo vključeno 106 udeležencev. Udeleženci so predvsem
starejši, običajno upokojenci, redkeje tudi osebe srednjih let. Udeležencev mlajših od 30 let
nismo imeli. Povprečno število udeležencev računalniškega tečaja je bilo v letu 4.29 na
termin. Zaradi zagotavljanja kvalitete tečaja ne sprejemamo v skupino več kot 5 udeležencev.
Do težav pri organizacijah tečaja je prihajalo predvsem zaradi zastarele računalniške opreme
in kraje opreme, do katere je prišlo decembra 2015. Zanimanje za računalniške tečaje je zelo
veliko, zato so naložbe v računalniško opremo za uporabnike in njeno zaščito zelo smiselne in
potrebne.

Delimo znanje
V okviru projekta Delimo znanje smo organizirali 6 delavnic in tečajev v skupnem trajanju
37.5 ur, katerih se je skupno udeležilo 74 uporabnikov. V prvi polovici leta smo organizirali
delavnico učenja kvačkanja, delavnici izdelovanja naravnih čistil in kozmetike, v drugi
polovici pa delavnice javnega nastopanja, izdelovanja waldorfskih punčk in osvežitveni tečaj
francoščine. Zaradi narave dela je število udeležencev pri dejavnostih v tem projektu
omejeno.
Preglednica 15: dejavnosti v okviru projekta Delimo znanje v letu 2015.
Mesec

Število

Naslov

delavnice/izobraževanja udeležencev

Omejitev Trajanje
št. prijav

delavnice/izobraževanja
(ur)

April

Kvačkanje

6

Da

7,5

Maj

Izdelava naravnih čistil

8

Ne

2

Maj

Izdelava

naravne 15

Ne

2

javnega 14

Da

10

kozmetike
September Delavnica
nastopanja
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Oktober

Izdelava

waldorfskih 15

Da

10

November Francoščina: osvežitveni 16

Da

6

/

37,5

punčk

tečaj
SKUPAJ

6

74

Tečaji slovenskega jezika za tujce
Tečaji slovenskega jezika za tujce potekajo dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, skozi vse
leto, razen v juliju in avgustu in sicer v dveh skupinah, ki štejejo vsaka 7-8 udeležencev.
Udeleženci tečaja prihajajo iz različnih dežel (države z ozemlja nekdanje Jugoslavije,
Albanija, Rusija, Sirija, Irak, ZDA idr.). V letu 2015 je izvajalka tečaj izvajala v treh terminih,
od tega sta bila dva skupinska, individualno je poučevala deklico s posebnimi potrebami. Dve
skupini uporabnikov tečaja je bilo potrebno oblikovati zaradi različnih stopenj predznanja
slovenščine, pa tudi zaradi porekla udeležencev: udeleženci slovanskega porekla ponavadi
napredujejo hitreje kot uporabniki, katerih materni jezik ni slovanski. Skupno število
udeležencev tečajev slovenskega jezika je težko oceniti, saj so nekateri udeleženci, posebno
moški, odnehali zelo hitro. Rednih udeležencev v obeh skupinah je bilo 14, 1 deklica s
posebnimi potrebami se je izobraževala individualno. V letu 2015 bilo opravljenih 211 ur
poučevanja slovenščine.

Prireditev Skupaj za zdravje
Z namenom promovirati zdrav način prehranjevanja, smo v aprilu organizirali prireditev
Skupaj za zdravje, ki je v knjižnici potekala 9. aprila 2015. Prireditev smo organizirali v
sodelovanju z lokalnimi ponudniki ekološke hrane in Družbo Kalček. Dejavnosti so bile
razdeljene v dva dela: v avli knjižnice so se predstavili lokalni pridelovalci ekološko pridelane
hrane, v dvorani pa je potekalo predavanje z naslovom Prilagajanje prehranjevanja pri
različnih zdravstvenih omejitvah, ki ga je vodila Marjetka Kračman iz Družbe Kalček. V
okviru prireditve smo odprli tudi fotografsko razstavo mlade kamniške fotografinje Neže
Reisner, ki je prav za namen te prireditve razstavila nekaj fotografij, ki jih je posnela na
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ekološki kmetiji Pri Jernejk v Motniku. Ob prireditvi smo izdali tudi priporočilni seznam
literature, v katerega smo vključili literaturo, ki promovira zdrav način življenja. Ocenjujemo,
da se je v avli ob mizah posameznih pridelovalcev ekološko pridelane hrane ustavilo okrog
150 obiskovalcev knjižnice, predavanja se je udeležilo 29 ljudi.
Preglednica 16 : trajanje izobraževalnih dejavnosti za odrasle in število udeležencev.
Trajanje (ur)

Število udeležencev

Računalniški tečaji

187,5

106

Delimo znanje

37,5

74

Tečaji slovenščine za tujce

211

14

Drugačne poti - Društvo Sožitje 18

25

Drugo

2

29

SKUPAJ:

456

248

4.3.4 Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si)
Kamniško-komendski biografski leksikon je edina izobraževanju namenjena podatkovna baza
s celimi besedili, ki jo Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik gradi samostojno. V letu 2015
smo v Kamniško–komendski biografski leksikon (www.leksikon.si) vnesli 106 novih
zapisov, ki se tedensko pretočijo tudi na portal Znani.slovenci.si. Knjižnica je torej na portal
Znani.slovenci.si v letu 2015 prispevala 106 biografskih člankov, kar pomeni kar 10,25%
celotnega lanskega prirasta vsebin na portalu Znani.slovenci.si, ki je bil v letu 1034
biografskih člankov. Vsebine je prispevalo 5 avtorjev, od katerih 2 po en biografski članek,
preostali 3 pa ostale. Sodelavci pri projektu so bili prostovoljci (1), zaposleni preko javnih del
(2) in zaposleni preko usposabljanja na delovnem mestu (1). V letu 2015 je nekaj znanih
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osebnosti v naši publikaciji dobilo sploh prve biografske članke. Posebno pozornost smo v
tem letu posvetili osebnostim iz starejših obdobij, predvsem visokega srednjega veka in celo
antike. Za obravnavo starejših obdobij je

potreben dober pregled nad zbirkami virov,

literaturo za posamezna obdobja in dovolj dobro znanje jezikov (predvsem nemščine in
latinščine). Poznavanje dela z računalnikom, poznavanje spletnih baz podatkov in njihova
uporaba so predpogoj. Kamniško-komendski biografski leksikon je trenutno najobsežnejša
baza biografskih podatkov o osebnosti z našega območja.
Ker je v septembru 2015 potekla pogodba s podjetjem, ki je zadolženo za zagotavljanje
vzdrževanja, nadgradenj in gostovanje spletne strani leksikona, smo, po predhodnem zbiranju
ponudb s strani več ponudnikov, sklenili z istim podjetjem novo pogodbo, ki se od prejšnje
razlikuje predvsem po tem, da je bolj poudarjeno varovanje publikacije.
Leksikon si je v letu 2015 ogledalo 9.684 individualnih obiskovalcev, ki so na strani skupaj
opravili 12.776 sej in si ogledali 51.768 strani leksikona. Dnevno ima leksikon povprečno
okrog 25-30 ogledov. Povprečno je obiskovalec na strani skoraj 5 min in si v tem času ogleda
4.05 strani leksikona. Kot kaže graf, je bilo največje število obiskov v sredini leta. Opazen je
tudi skok krivulje v novembru. Dober obisk strani pripisujemo rednemu vnosu novih vsebin,
posodobitvam starih, zelo veliko vlogo pa je verjetno igrala tudi javna debata v zvezi z
imenom knjižnice.
Preglednica 17: Prikaz obiska spletne strani Kamniško-komendskega biografskega leksikona
(www.leksikon.si) v letu 2015.
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Za promocijo Kamniško-komendskega biografskega leksikona smo v letu 2015 pripravili nov
letak z najosnovnejšimi podatki o publikaciji. Vsebine in notice o njem objavljamo na spletni
strani knjižnice in na FB strani knjižnice. V letu 2015 je v Kamniškem občanu izšel en
promocijski članek

o leksikonu. Publikacija se promovira tudi pri biblopedagoških

dejavnostih knjižnice.

4.3.5 Nakup in urejanje serijskih publikacij
V letu 2015 smo bili v knjižnici naročeni na 193 serijskih publikacij.

Zaradi težav z

lastništvom jih je v septembru 8 prenehalo z izhajanjem, med njimi tudi nekatere z dolgo
tradicijo (npr. Jana, Naša žena). Zaradi nejasne situacije v zvezi s prihodnostjo teh publikacij,
smo se odločili, da bomo z nadomestitvijo, oz. z naročilom novih naslovov počakali do konca
leta in jih naročili v 2016.
Pri naročanju novih revij se držimo pravila, da naj bi se število naročenih publikacij ne po
večevalo. Pri naročanju sledimo tudi predlogom uporabnikov. V kamniški knjižnici smo tako
v letu 2015 na novo naročili revije Čudovito, Čas in Bicikel. Odjavili smo en izvod Dela in
Salomonovega oglasnika in revijo Grazia. V enoti Komenda smo v letu 2015 uporabnikom
začeli ponujati Gorenjski glas, Bio brazdo, Kako deluje, Ottobre design in Art et decoration,
za to enoto pa smo odjavili revije Avtodom, Svet & ljudje, Tim, Moj mali svet in VIP. Za
potujočo knjižnico smo naročili Svet & ljudje in National Geographic. V multikulturno zbirki
smo v uporabnikom ponujali Novi list (Hr.), Dnevnik (Mk.), Dani (BiH) in Danas (Sr.)
omogočili smo e-dostop do časnika Oslobođenja. Poleg naštetih tujih časopisov v
južnoslovanskih jezikih, smo v knjižnici ponujali tudi serijske publikacije v angleškem jeziku
(Time, Mollie makes, National Geographic), v francoskem jeziku (Paris Match, Art et
Decoration) in nemškem jeziku (Stern, Burda Style, Wohnidee in Ottobre Design). Ker je bila
uporaba časopisov v multikulturni zbirki slaba, smo se odločili, da konec leta naročnine za
naslednje leto ne bomo podaljšali.
V letu je imela Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik naročenih 193 serijskih publikacij in 1
v e-obliki. Vsega skupaj je knjižnica v letu 2015 hranila 234 naslovov (v skladišču hranimo
številne publikacije, ki ne izhajajo več), od katerih jih 30,77 % hranimo trajno (predvsem
domoznanske serijske publikacije, znanstvene ipd.).
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Preglednica 18: Zaloga serijskih publikacij glede na rok hrambe v letu 2015.
Število
Rok hrambe

serijskih
publikacij
(zaloga)

Trajno

72

5 let

30

Prejšnje in tekoče leto

78

Tekoči in prejšnji mesec

13

Tekoče leto

41

Skupaj:

234

4.3.7 Čitalnica
Čitalnica uporabnikom ponuja 17 študijskih mest (8 v čitalnici in 9 v študijski sobi), 10
računalniških mest (2 v čitalniškem prostoru in 8 v računalniški učilnici) in 8 mest v
časopisnem delu čitalnice. Prostor je v celoti pokrit z odprtim Wi-fi, katerega signal smo v
letu 2015 okrepili z dodatno dostopno točko. V čitalniškem prostoru imajo poleg čitalniškega
gradiva (serijske publikacije) svoje mesto tudi Bavarsko-slovenska zbirka, Sadnikarjeva
donacija, domoznanska zbirka in zbirka raritet.
V čitalnici urejamo hemeroteko. Spremljamo dnevno časopisje z namenom zbiranja
domoznanskih člankov, ki se vsebinsko nanašajo na občini Kamnik in Komenda. Zbiramo
fotokopije člankov, ki jih tematsko razvrščamo in hranimo v fasciklih, ločeno po občinah. Za
lažje iskanje člankov po naslovih jih kronološko vpisujemo v Excelovo tabelo. Posebej se
arhivirajo članki, ki se nanašajo na vse enote naše knjižnice in predstavljajo kroniko knjižnice.
V prostoru so tri računalniška delovna mesta za zaposlene. Na oddelku redno delamo 3
zaposleni, javni delavci in prostovoljci, zaradi česar smo nemalokrat v prostorski stiski.
Med posebej opazne težave, s katerimi smo se soočali v letu 2015, sodijo predvsem hrup iz
novih prostorov glasbene šole in sosednje telovadnice ter težavno zračenje (posebno v
računalniški učilnici). Potrebovali bi tudi novejšo IT opremo. Težave s hrupom so predmet
številnih pritožb uporabnikov, najbolj opazna posledica pa je, da se v času pouka v glasbeni
šoli študijska soba skoraj ne uporablja več, kar se pozna pri številu obiskovalcev.
Oznaka: ID-T10-16

V1/16
ID-T10-16

Stran 47 od 65

Poslovno poročilo za leto 2015 Oznaka: ID-T10-16
V letu 2015 smo pripravili nov Čitalniški red (ID- N4-15). Potreba po novem se je pojavila
predvsem zaradi nekaterih nedorečenosti v prejšnjem (npr. red v računalniški učilnici ipd.).
Obiskovalci čitalnice se ob prihodu v čitalnico podpišejo na evidenčni list, s pomočjo
katerega spremljamo obisk čitalnice. V letu 2015 je imela čitalnica 7.175 evidentiranih
obiskovalcev. Povprečni obisk čitalnice (skupaj z računalniško učilnico) je bil 26,42
obiskovalca /dnevno. Najboljši obisk je v zimskih mesecih, začetek in konec leta, najnižji pa v
poletnih, ko knjižnica obratuje po poletnem delovnem času in je odprta krajši čas. Najvišji
povprečni dnevni obisk smo imeli tako v januarju 2015 in sicer 34.48, najnižji pa v avgustu,
ko je bil 16.48.
Preglednica 19: Gibanje povprečnega števila obiskovalcev v čitalnici v letu 2015.
Povprečni
dnevni
Mesec

obisk

v

čitalnici po
mesecih
JANUAR

34,48

FEBRUAR

33,75

MAREC

32,27

APRIL

24,80

MAJ

26,05

JUNIJ

26,38

JULIJ

17,26

AVGUST

16,48

SEPTEMBER 21,27
OKTOBER

28,05

NOVEMBER 28,76
DECEMBER 28,65
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4.3.6 Marketing
V letu 2015 smo več pozornosti posvetili promociji naših publikacij. Reklama za nakup knjig
Veronika z Malega gradu, Zlati hrib in Kamniške pravljične poti, je vključena v knjižnični
časopis in v priporočilne sezname.
Z Ireno Cerar smo sodelovali pri pripravi vodnika Kamniške pravljične poti (ISBN 978-9616027-76-2). Knjiga je izšla marca 2015 v sozaložništvu založbe Sidarta in naše knjižnice.
Pomagali smo pri organizaciji osrednje prireditve, 20. marca 2015 v Medobčinskem muzeju
Kamnik na Zapricah. Knjigo Kamniške pravljične poti smo prodajali izven knjižnice ob
različnih dogodkih na 6 lokacijah: marca 2015 v MMK na gradu Zaprice (predstavitev knjige)
in na Sv. Primožu nad Kamnikom (predstavitev knjige združena s Kamniško pravljično
potjo), maja na Veronikinem festivalu v Kamniku in v Lončarjevem muzeju v Podborštu pri
Komendi (občinski praznik Občine Komenda in predstavitev knjige), novembra v
Slamnikarskem muzeju v Domžalah (predstavitev knjige) ter decembra v kavarni Veronika v
Kamniku (praznična Kamniška pravljična pot).
Knjižnica trži tudi organizacijo in izvedbo tematskih rojstnodnevnih zabav, ki jih naročniku
zaračunava po ceniku. V letu 2015 je bilo organiziranih 18 zabav, na katerih se je pod
vodstvom animatork zabavalo 197 otrok.
Zelo priljubljene koledarčke, ki smo jih pripravili za leto 2016, smo v letu 2015 prvič začeli
prodajati in sicer po 2 EUR za kos, s čimer smo pokrili del stroškov priprave.

4.3.7 Zagovorništvo
V letu 2015 je bila Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ena od 6 slovenskih splošnih
knjižnic, ki so bile vključene v mednarodni projekt Public Libraries 2020 : Knjižnice
povezujejo – vloga knjižnic na področju socialnega povezovanja. V okviru projekta smo
skušali oceniti vpliv brezplačnih tečajev slovenščine za tujce

na izboljšanje njihovih

možnosti za socialno vključevanje v slovensko govoreče okolje. Za vzorčno skupino smo
izbrali albanske udeleženke tečaja, za katere smo pripravili posebne vprašalnike, z njimi
izvedli intervjuje ter skušali oceniti njihovo znanje slovenščine po še ne enem letu
obiskovanju tečaja. V okviru projekta je nastal promocijski film z naslovom Učenje
slovenskega jezika za tujce / Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, ki je dosegljiv na
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YouTubu, kopije na DVD-jih pa smo poslali ustanoviteljem in članom Sveta zavoda. V
okviru projekta je nastal tudi kratek priročnik avtorice Brede Karun z naslovom Merjenje
učinkov in vplivov storitev v splošnih knjižnicah, v katerem je v prilogah, kot kvaliteten
metodološki primer, posebej izpostavljeno prav gradivo, ki je nastalo v naši knjižnici.
Projekt je imel izrazito zagovorniško naravo, saj je imel namen javnosti jasno in metodološko
podprto predstaviti dejavnosti splošnih knjižnic in ocene njihovega vpliva na družbo.

4.3.8 Sodelovanje pri prijavah na razpise
V letu 2015 smo na oddelku pripravljali dokumentacijo za prijavo na več razpisov in nagrad.


Konec januarja 2015 smo bili ena od 6 slovenskih splošnih knjižnic, ki so bile izbrane
v mednarodni program Public Libraries 2020 : Knjižnice povezujejo – vloga knjižnic
na področju socialnega povezovanja. Projekt je bil opisan v prejšnji točki.



Prijavili smo se na Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v letu 2015, ki ga je objavila Občina Kamnik. Uspešno smo kandidirali s
Križnikovim pravljičnim festivalom.



V maju 2015 smo se uspešno odzvali na Neposredni poziv k predložitvi predlogov
projektov za sofinanciranje nakupa IKT (NP-IKT 2015), ki ga je objavilo Ministrstvo
za kulturo. Prejeli smo 1300.00 EUR, ki smo jih porabili za nakup IKT opreme za
uporabnike knjižnice.



V septembru 2015 smo bili uspešni pri potegovanju za Slovensko nagrado za
družbeno odgovornost HORUS 2015, za katero smo se potegovali v kategoriji javnih
zavodov. Uvrstili smo se v finalni izbor. Nagrade v kategoriji nismo prejeli, prejeli pa
smo priznanje za uvrstitev med finaliste.



Na prijavo za sredstva iz mednarodnega projekta European Project under Alpine
Space Programme– BIBLIOALPS nismo prejeli odgovora. Naslov projektne
dokumentacije je bil: The Fairytale trails of Kamnik: how a public library introduces
families to local fairytales, cultural and natural heritage.



Prijavili smo se na nagrado KUD Sodobnost International - Sončnica na rami s
projektom Kamniške pravljične poti.
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Avgusta 2015 smo izpolnili razpisno dokumentacijo za strategijo lokalnega razvoja
LAS Srce Slovenije 2014-2020.



Novembra 2015 smo se prijavili za nagrado, ki jo podeljuje Združenje splošnih
knjižnic. Prejeli smo nagrado za najbolj inovativni projekt za delo z uporabniki
in sicer za Kamniške pravljične poti.

4.3.9 Kamniške pravljične poti
Kamniška pravljična pot je voden izlet v naravo ali drugo okolje, združen s pripovedovanjem
lokalnih pravljic in spoznavanjem kulturne dediščine, običajev ali posebnosti kraja. Pravljice
ali povedke so vedno povezane s ciljem izleta. Izvajamo jih od leta 2010 v sodelovanju z
Ireno Cerar, snovalko in izvajalko poti. V letu 2015 smo izvedli 4 pravljične poti ter 2
dogodka v namen predstavitve knjige Kamniške pravljične poti, ki sta vsebovala
pripovedovanje lokalnih pravljic. Ena pravljična pot je bila izvedena v okviru Križnikovega
pravljičnega festivala.
Preglednica 20: Izvedba Kamniških pravljičnih poti v letu 2015.

Prireditev ob izidu knjige v

Termin

Število udeležencev

marec

200

marec

90

MMK
Sv. Primož nad Kamnikom
Občinska prireditev Občine
Komenda s pripovedovanjem
pravljic in predstavitvijo knjige maj

40

KPP v Lončarjevem muzeju v
Podborštu
Pravljični piknik v Budnarci
Vranska pravljična pot z Ireno
Cerar: Čevljarija

maj

35

junij

25

december

30

Pravljice in pesmice iz
nahrbtnika (kavarna Veronika
v Kamniku)
SKUPAJ:
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4.3.10 Omogočanje oddaljenega dostopa do baz podatkov
Oddelek, poleg izvajanja vrste razvojnih in izobraževalnih aktivnosti, omogoča oddaljen
dostop do naslednjih baz podatkov:


Cobiss katalog,



davčni, finančni in pravni portal Tax-Fin-Lex,



EBSCO host,



Digitalna knjižnica Kamnik,



aBook Public Library Collection (EBSCO).



Pressreader.

4.3.11 Medijske objave o Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik
V letu 2015 smo zaznali kar 271 objav, ki so se tematsko dotikale Knjižnice Franceta
Balantiča Kamnik. Od omenjenih 271 medijskih objav, se jih je 110 dotikalo preimenovanja
knjižnice, ki je z novim sklepom o ustanovitvi zavoda, ki sta ga sprejeli občini ustanoviteljici,
maja 2015 prenehala obstajati kot Matična knjižnica Kamnik in postala Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik.
Seznam objav o knjižnici: Priloga 4.
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5

KAZALNIKI USPEŠNOSTI

S kazalniki uspešnosti preverjamo trende v razvoju in rezultate ter učinke realizacije letnih
ciljev. V skladu s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001:2008 smo zavezani
preverljivim ciljem, s katerimi preverjamo uspešnost delovanja. Kazalniki uspešnosti so
določeni v Poslovniku o kakovosti.
Po številu temeljne knjižne zaloge na prebivalca smo še vedno pod slovenskim povprečjem,
čeprav se kaže pozitivni trend naraščanja tega kazalnika navkljub krizi in zmanjšanim
sredstvom za nakup gradiva. Naraščajoč trend kaže tudi kazalnik izposoje na prebivalca, kar
je zanimiv podatek glede na trend upadanja v državi. Po nekaj letih spet narašča število
članov, kar kaže kazalnik KKU3. uspešno delo. Prikaz je v preglednici 5.

Preglednica 21: Ključni kazalniki uspešnosti MKK
SLO 2014

2013

2014

2015

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(1)

KKU1

5,57

4,03

4,17

4,29

103

77

KKU2

12,08

12,14

12,50

12,86

103

106

KKU3

23,82

23,48

23,37

23,67

101

99

Naslovi vrstic: KKU1 – Skupno število knjižničnega gradiva na prebivalca; KKU2 – Število
izposojenih enot na prebivalca; KKU3 – Delež aktivnih uporabnikov.
Glede na slovensko povprečje imamo večji delež lastnih prihodkov od skupnih prihodkov in
sredstev za nabavo gradiva in manj vseh sredstev na prebivalca občin. Upada kazalnik F3,
ker država ves čas zmanjšuje sredstva za nabavo gradiva. Kljub nekaterim trendom
zmanjševanja smo glede na celotno državno situacijo lahko zadovoljni s finančnimi kazalniki,
ki kažejo stabilnost.
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Preglednica 22: Finančni kazalniki uspešnosti MKK
SLO 2014

2013

2014

2015

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(1)

F2

8,35

11

10,1

10,73

106

128

F3

3,37

3,84

3,72

3,54

95

105

F4

20,73

17,31

18,1

18,39

101

89

Naslovi vrstic: F2 – Delež lastnih prihodkov v skupnih prihodkih v odstotkih; F3 –. Sredstva
za nabavo knjižničnega gradiva na prebivalca; F4 –. Sredstva za knjižnico na prebivalca.
Tudi kazalnika uspešnosti z vidika uporabnikov kažeta rahle trende naraščanja. Knjižnico
smo imeli odprto več kot prejšnje leto in tudi obisk še narašča. Naj dodamo, da je bilo za
potrebe članka o socialnem kapitalu izračunana dodana vrednost knjižnice z metodo
povrnitve vlaganja (ROI – return of investment) in da smo ugotovili, da knjižnica vsak vložen
evro s svojimi storitvami (izposoja, dogodki, bibliopedagoške dejavnosti) 5-kratno povrne. To
prikazuje Preglednica 1.

Preglednica 23: Kazalniki uspešnosti z vidika uporabnikov
SLO 2014

2013

2014

2015

Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)/(3)

(4)/(1)

O1

667

599

600

611

102

92

O2

5,09

4,25

4,32

4,38

101

86

Naslovi vrstic: O1 – Letna odprtost knjižnice glede na prebivalca; O2 – Število obiskov na
prebivalca

Oznaka: ID-T10-16

V1/16
ID-T10-16

Stran 54 od 65

Poslovno poročilo za leto 2015 Oznaka: ID-T10-16
6

NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA
DELA

Nepričakovane posledice in dogodki so povezani z obtožbo domnevnega mobinga, ki naj bi
ga izvajala direktorica zavoda. Posledice je povzoročilo tudi novo ime knjižnice. Zaradi teh
dveh razlogov smo potrebovali izredne pravne storitve. Obtožba mobinga se izraža tudi v
razdeljenosti kolektiva in pomanjkanju zavzetosti.

7

OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIMI LETI


Konec januarja 2015 smo bili ena od 6 slovenskih splošnih knjižnic, ki so bile izbrane
v mednarodni program Public Libraries 2020 : Knjižnice povezujejo – vloga knjižnic
na področju socialnega povezovanja. Projekt je bil opisan v prejšnji točki.



Izid družiskega pohodniškega vodnika avtorice Irene Cerar z naslovom Kamniške
pravljične poti. Vodnik izšel v sozaložništvu knjižnice in s spomočjo nekaterih
zaposlenih.



V aprilu 2015 začnemo s projektom Delimo znanje. V okviru projekta Delimo znanje
vabimo posameznike, ki bi bili pripravljeni svoje posebne veščine in znanja, v obliki
delavnic ali predavanj, brezplačno deliti z udeleženci.



Postavitev in odprtje Multikulturne zbirke (marec 2015).



Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si) v letu zraste za 106
vnosov,ki predstavljajo preko 10% prirasta števila vsebin na vseslovenskem portalu
Znani.slovenci.si.



V maju 2015 smo se uspešno odzvali na Neposredni poziv k predložitvi predlogov
projektov za sofinanciranje nakupa IKT (NP-IKT 2015), ki ga je objavilo Ministrstvo
za kulturo. Prejeli smo 1300.00 EUR, ki smo jih porabili za nakup IKT opreme za
uporabnike knjižnice.



Glasilo Iz vaše knjižnice: glasilo Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Prva številka
izšla v juliju 2015.



Strokovni posvet z naslovom Medkulturnost v vrtcih, šolah in knjižnicah, ki bo
potekal 24. 11. 2015 v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik (24. 11. 2015)



Knjižnica prejme priznanje v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost
HORUS 2015.
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Ob dnevu splošnih knjižnic (20. 11. 2015) je Združenje splošnih knjižnic Knjižnici
Franceta Balantiča Kamnik podelilo nagrado za inovativni projekt s področja dela z
uporabniki.



Direktorica knjižnice mag. Breda Podbrežnik Vumir je sodelovala na kot
predavateljica na 11. strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo Knjižnica - igrišče
znanja in zabave, ki je potekalo 12. 10. 2015 v Novem mestu s prispevkomma
Strateško in izvedbeno načrtovanje prireditev v splošni knjižnici (skupaj z Vesno
Horžen) in referatom Nekoč, danes in v prihodnje (skupaj z ddr. Vereno Perko).



Mag Breda Podbrežnik Vukmir in Ivanka Učakar sta nastopili na 11. Strokovnem
posvetu Bralnega društva Slovenije v Cankarjevem domu in sicer s prispevkom
Srečanja, ki bogatijo in spreminjajo: branje v skupinah za starejše.



Na 4. strokovnem posvetovanju Poti do knjige, ki je bilo 8. oktobra 2015 v Trebnjem,
so Breda Podbrežnik Vukmir, Mojca Kosirnik, Tina Arnež, Ivana Učakar predstavile
Srečanja s knjigo.



Odprtje igroteke v Knjižnici Komenda ob 10-letnici enote 4. decembra 2015.

V primerjavi z letom 2014 se je povečala izposoja, naraslo število članov. Uvedli smo novo
izobraževalno dejavnost za odrasle uporabnike. Zaposleni so tudi v letu 2015 sodelovali na
strokovnih posvetih in izobraževanjih.

8
8.1

POJASNILA K ZAKLJUČNEMU RAČUNU
Bilanca stanja
Bilanca stanja je sestavljena v skladu z zakonom o računovodstvu, pravilnikom o
vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov z odredbo o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je določeni uporabnik
enotnega kontnega plana, zato smo v bilanci stanja upoštevali pri vrednotenju in
merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov pravila računovodskih standardov,
razen če je z zakonom o računovodstvu in drugimi predpisi določeno drugače.
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na njihovo vrsto in
ročnost. Tako imamo med dolgoročnimi sredstvi opremo, drobni inventar z dobo
uporabnosti več kot 1 leto in vrednostjo do 500 EUR.
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8.1.1 Osnovna sredstva ter drobni inventar
V letu 2015 smo nabavili za 136.610,04 € opreme in drobnega inventarja. Nabavili
smo:
o Računalniško in drugo opremo v višini 11.263,65 €
o knjige, CD, DVD, kasete, strokovna literatura v višini 125.346,39 €.
Finančna sredstva za potrebne investicije smo pridobili pri naslednjih financerjih:
o knjige, CD, DVD,kasete ter strokovna literatura: Ministrstvo za kulturo v višini
27.830 €; Občina Kamnik 75.000 €; Občina Komenda 14.300 € ter lastna sredstva
MKK v višini 8.216,39 €;
o računalniška oprema in druga oprema: občina Kamnik 6.000 €; Občina
Komenda 1.235 € in lastna sredstva MKK v višini 2.728,65 €. Lastnih sredstev smo
vložili v povečanje osnovnih sredstev za 10.945,04 €.
Po sklepu inventurne komisije smo odpisali za 13.063,77 € opreme in drobnega
inventarja, gre predvsem za stole, mize. Sedanja vrednost odpisanih OS je znašala
697,22 € ter smo jo pokrili v breme sredstev v upravljanju.
Amortizacijo smo opravili v skladu z 42.čl. zakona o računovodstvu, se pravi, da je bila
izračunana amortizacija za vsako nabavljeno osnovno sredstvo posamično in po
stopnjah, ki so predpisane po Navodilu o načinu in stopnjah odpisa za leto 2015.
Skupna amortizacija je znašala 95.983,15 € ter smo jo pokrivali iz:
- oblikovane donacije za Sadnikarjevo zbirko v višini 2.000,00 €;
- dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah za bibliobus po financerjih v višini
21.979,43€ in iz lastnih sredstev 76,57 € €;
- v breme sredstev prejetih od soustanoviteljice občine Kamnik v višini
34.044,24 €;
- v breme sredstev prejetih v upravljanje s strani soustanoviteljice občine
Komenda v višini 1.052,91 €;
- v breme stroškov pa 36.908 €.
Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo programsko opremo za vodenje
evidence delovnega časa in računovodske programe.
Skupna vrednost vseh osnovnih sredstev ter drobnega inventarja na dan 31.12.2015
znaša 356.504,76 € .
8.1.2 Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva na TRR na dan 31.12.2015 znašajo 8.268,04 € ter gotovina v višini
212,85 €. Na dan 31.12.2015 imamo za 2.665,77 € odprtih terjatev do naših kupcev, ki
zapadejo v plačilo v letu 2016. Na dan 31.12.2015 imamo kratkoročnih terjatev do
uporabnikov proračuna občin za 54.500,50€ in predstavljajo zahtevke do naših
ustanoviteljic za poplačilo plač in materialnih stroškov za mesec december 2015.
Hkrati pa izkazujemo kratkoročne terjatve do zdravstvene zavarovalnice iz naslova
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refundacije bolniške v višini 1.378,62 € ostale kratkoročne terjatve v višini 691,14 €.
Vseh kratkoročnih sredstev imamo za 66.338,30 €.
8.1.3 Kratkoročne obveznosti
Na strani obveznosti v bilanci stanja izkazujemo obveznosti do delavcev za izplačilo
plač za mesec december 2015, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2016 v višini
30.303,20 €, obveznosti do zakladniškega računa v višini 0,98 € ter obveznosti do
dobaviteljev v višini 31.639,41 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2016. Obveznosti do
dobaviteljev na dan 31.12.2015 so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014
zmanjšale za cca. 3.800 €.
Drugih kratkoročnih obveznosti imamo za 11.510,93 € in se nanašajo na obveznosti iz
prispevkov za plače ter obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta in jih bomo
poravnali v mesecu januarju 2016.
Vseh kratkoročnih obveznosti imamo za 73.982,49 €.
8.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Glede na to, da smo za potrebe nabave bibliobusa dobili namenska denarna sredstva,
smo oblikovali vir za pokrivanje stroškov amortizacije v višini 90.484 € ter prejete
donacije – Sadnikarjeva zbirka v višini 20.000 €. Lastni viri predstavljajo obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje in presežek prihodkov nad odhodki v višini 315.274,51€.
Za prejeta sredstva v upravljanje nimamo sklenjene pogodbe z ustanoviteljicami.
Lastnih virov in donacij imamo na dan 31.12.2015 za 348.860,57 €.
8.1.5 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
Struktura naših sredstev je:
- neopredmetena sredstva (programska oprema)
- pisarniška oprema in oprema za delovanje knjižnice
- drobni inventar v R 0 – knjige, CD, DVD , kasete
- računalniška oprema .
Vsa sredstva so v upravljanju. V knjigovodskih evidencah nimamo zavedene stavbe kot
objekta, ki ga uporabljamo.Za nepremičnino nimamo sklenjene pogodbe o
upravljanju s strani ustanoviteljic. V letu 2015 smo knjigovodsko izločili iz naših
knjigovodskih evidenc opreme v višini 13.063,77 € zaradi uničenja oz. dotrajanosti.
Skupna neodpisana vrednost naših osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša
316.385,88€.
8.1.6 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
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Nimamo dolgoročnih finančnih naložb.
8.1.7 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
V tem izkazu smo ugotovili prihodke in odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu
in odločbo 11. čl. odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov v skladu
z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije in pravilnikom o
enotnem kontnem načrtu- torej po načelu datuma nastanka poslovnega dogodka in ne po
načelu kdaj je bil ta prihodek oziroma odhodek plačan. Višina prihodkov v letu 2015
je znašala 650.486,31 €, njihova struktura prihodkov je sledeča:
-

-

-

-

lastni prihodki iz naslova članarin, izposojevalnin, zamudnin, odškodnine za
internet, uničene kasete in knjižnično gradivo, pravljične urice znašajo
69.790,13 €;
finančni prihodki: od obresti na zakladniškem računu v višini 36,96 €;
sredstva občine Kamnik v višini 431.185,41 €, od tega za plače 321.996,27 €,
za javna dela 4.939,45 €, za kulturni projekt 2.000 €, za potujočo knjižnico
5.108,64 €, tekoče vzdrževanje 21.042,96 €, za materialne stroške 76.098,09 €,
sredstva občina Komenda v višini 98.045,17 €, od tega za plače v višini
53.860,23 €, za javna dela 6.001,25 €, tekoče vzdrževanje 4.538,11 €, za
materialne stroške 19.908,57 € in za knjige 13.737,01 €,
sofinanciranje javnih del s strani zavoda RS za zaposlovanje: 16.366,63 €;
sredstva države: ministrstvo za kulturo v višini 29.130 € in Agencije za
knjige v višini 1.500 €;
ostali prihodki v višini 4.432,01€, ki se nanašajo na donacije in druge manjše
izredne prihodke.

Pri tem izkazujemo za 650.227,03 € skupnih odhodkov, njihova struktura je sledeča:
-

-

stroški materiala v višini 38.105,53 € (stroški električne energije, ogrevanja,
pisarniški material, ..);
stroški dela v višini 399.756,62 € za 17 redno zaposlenih delavcev in 2 delavca
preko javnih del. Javna dela je sofinancirala država ter ustanoviteljici;
stroški storitev v višini 173.899,93 €: tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje
stroški bančnih storitev, pogodbeno delo, študentskega dela, kilometrine,
dnevnice za službena potovanja, izobraževanja, pravne ter računovodske
storitve, stroške varstva pri delu, komunalne storitve, telefonov in PTT storitev;
amortizacija v višini 36.908 € - odpis drobnega inventarja – knjižničnega
gradiva,
finančni odhodki: 777,97 €: stroški izterjave,
drugi stroški: 82,01 €.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 259,28 €, ki smo ga prenesli v postavko
sredstva v upravljanju na KTO 985.Vsi prihodki in odhodki, ki smo jih imeli v letu
2015 se nanašajo na izvajanje javne službe. Tako je financiranje potekalo s strani občin
ustanoviteljic in ministrstva za kulturo ter lastnimi prihodki.
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Tabela 24: Primerjava poslovanja za leti 2014 in 2015
Realizacija
2014

Z.št. Besedilo
A.

Realizacija
2015

PRIHODKI
Občina Kamnik

447.489

431.185

96,36

Občina Komenda

82.755

98.045

118,48

MIN. ZA KULTURO+Javna agenc. za
knj

28.056

30.630

109,17

Javna dela

14.123

16.367

115,89

102

37

36,27

68.280

69.790

102,21

Finančni prihodki
Lastni prihodki
izredni prihodki

4.432

SKUPAJ PRIHODKI
B.

640.806

650.486

101,51

35.375

38.105

107,72

STROŠKI STORITEV

179.010

173.900

97,15

STROŠKI DELA

392.128

399.757

101,95

AMORTIZACIJA

31.861

36.908

115,84

1035

1475

142,51

82

82

100,00

639.491

650.227

101,68

1.315

259

19,70

ODHODKI
STROŠKI MATERIALA

FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI

C.

Indeks
15/14

PRESEŽEK
ODHODKI
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PORABA LASTNIH PRIHODKOV
NABAVA KNJIG

8.216,39

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV+
amor. BB

2.805,22

POKRIVANJE
STROŠKOV
SKUPAJ
Prihodki

8.2

Z

MATERIALNIH
63.200,39
OBRESTMI+izr.
74.222

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Zaradi spremljanja gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov moramo uporabniki,
ki pridobivamo prihodke iz prodaje na trgu, ugotavljati in razčlenjevati prihodke in
odhodke tudi na način, ki je določen za druge uporabnike enotnega kontnega plana.
Upoštevali smo načelo denarnega toka- plačane realizacije.
Za izvajanje javne službe smo pridobili javna sredstva:
- S strani ustanoviteljic, in sicer občine Kamnik v višini 515.065 €, od tega za nabavo
osnovnih sredstev v višini 6.000 €, za knjige 75.000 €,za plače in druge prejemke iz
delovnega razmerja 325.120 €, za pokrivanje materialnih stroškov v višini 75.000 € in
za investicijsko vzdrževanje 25.000 €, za potujočo knjižnico v višini 5.000 € in kulturni
projekt 2.000 €, ter občina Komenda v višini 99.969 €, od tega za nabavo osnovnih
sredstev 1.235 €, za knjige 14.300 €, za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja
v višini 59.234 €, za tekoče vzdrževanje 5.200 € ter za pokrivanje ostalih materialnih
stroškov v višini 20.000 €. Financiranje delovanja zavoda poteka v razmerju občina
Kamnik 85,67% : občina Komenda14,33%;
- s strani države smo za nakup knjižničnega gradiva pridobili 27.830 €, za ter za IKT
1.300 €, s strani Javne agencije za knjige pa 1.500 €
- drugi prihodki (lastni, refundacije, obresti,…. V višini 67.861 €
- s strani Zavoda za zaposlovanje za javna dela v višini 14.036 €
V tem izkazu imamo presežek odhodkov na d prihodki v višini 3.852,21 €.
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Tabela 25: Podroben pregled prihodkov v primerjavi z letom 2014 in finančnim planom po občinah za leto 2015 ter realizacijo za leto
2015 je v posebni tabeli.

REALIZACIJ
A

Z.št
.
Besedilo

2014

SPREJET FINANČNI PLAN 2015 IN
POTRJEN REBALANS

INDEK
S

DOSEŽENO 2015

DOS15

KAMNI KOMEND
K
A

SKUPAJ
0

A.

1

2

3

4

MK

SKUPAJ

5

6

KAMNI KOMEND
K
A
7

8

MK
9

/plan15
kol.
SKUPAJ Skupaj
10

11

PRIHODKI PO
DENARNEM
TOKU
Sredstva
za
plačePREUSMERITV
E

383.223

Izdatki za nakup
blaga in storitev

0
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322.000

62.800

384.800

325.420

59.234

0
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0
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materialni in drugi
programski stroški
8203

86.690

73.000

20.000

93.000

76.645

20.000

96.645

103,92

tekoče vzdrževanje
postavka 8208

45.009

25.000

5.200

30.200

25.000

5.200

30.200

100,00

Dostava knjig na
dom
postavka
8217

0

Stroški potujoče
knjižnice

5.000

5.000

Nabava
knjig,
časopisov in revij

117.108

75.000

14.300

Sredstva
za
nakup
in
vzdrževanje OS

7.235

6.000

1.235

Javna agencija za
knjige

248

0

JAVNA DELA ZAVOD
ZA
ZAP.

14.126

0

14.036

68.224

52.800

69.487

Drugi in Lastni
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0

30.000
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0

5.000

5.000

119.300

75.000

14.300

7.235

6.000

1.235

5.000

100,00

27.830

117.130

98,18

1300

8.535

117,97

1500

1.500
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prihodki
skupaj*

-

Kulturni projekt –
obč. Kamnik
SKUPAJ
PRIHODKI

3.800

2000

730.663

508.000

103.535

30.000

2.000

2000

694.335

515.065

99.969

30.630

* Obrazložitev postavke
Doseženo 2015
LASTNI
PRIHODKI(ZAMUDNINE,ČLAN,.)
PREJETE OBRESTI

68.250

OSTALI PRIHODKI

37
1200

SKUPAJ

69.487
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8.3

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Drugih terjatev in naložb nimamo.

8.4

Izkaz financiranja določenih uporabnikov
Povečanje predstavlja presežek prihodkov nad odhodki.

8.5

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je javni zavod in s tem neprofitni, zato so vsa
sredstva javna.
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