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1. UVOD 

Glavni sporočili za leto 2018 sta: naše vsebine so zelo sodobne, saj je za nas človek v 
središču vsega; drugo sporočilo je, da naš razvoj temelji predvsem na strokovnosti, ki pa 
ji dodamo vedno še empatijo in socialno noto.  

Smo v času, ko je glavni trend upadanje in to na vseh področjih. Temu se skušamo v 
KFBK s premišljenim načrtovanjem in kakovostnimi storitvami izogibati. Med tem ko 
ustanove izgubljajo svoje uporabnike, v kamniško-komendski knjižnici zaenkrat ni tako. 
Članstvo je stabilno, kar je dober znak. Vendar pa upadajo obisk, izposoja in obrat 
gradiva. Obiska je manj kljub večjemu številu dogodkov zato, ker raste zanimanje 
predvsem za izobraževalne vsebine, na katerih pa je število udeležencev omejeno zaradi 
prostora in vsebine. izposoja in manjši obrat gradiva sta povezana z nižanjem prirasta 
gradiva in predvsem z dostopnostjo gradiva na svetovnem spletu ali v cenejših različicah. 

Ugotavljamo, da so težave s prostorom. Oddelki z gradivom so utesnjeni, ker je premalo 
prostora. Oddelek za odrasle je temačen in nesodoben. Oprema je izrabljena. Vendar 
tega v poročilu ne problematiziramo, saj potekajo dogovori z ustanoviteljem, kako bomo 
reševali prostorska vprašanje in s tem tudi opremo. Težave so v čitalnici, kjer pričakovan 
mir za branje in študij moti dejavnost glasbene šole v prostorih nekdanjega Centra za 
socialno delo.  

Kot odgovor na premajhen prostor in staro opremo pa so tiste vsebine za uporabnike, ki 
so odziv na potrebe okolja. Kljub želji zmanjševati število dogodkov, se povečuje število 
dogodkov z izobraževalno vsebino, kot so bibliopedagoške dejavnosti, delavnice znotraj 
projekta Delimo znanje, pravljični kovčki ali brezplačno učenje računalništva za 
upokojence. Na tem področju smo zelo uspešni, kar je pomembno, saj je to tesna 
prepletenost z lokalnim okoljem. Med naše uspehe štejemo tudi to, da število članov ne 
upada.  

Za Delimo znanje smo prejeli priznanje na natečaju za najboljši  prostovoljski projekt v 
letu 2016. Prireditev je bila 20. 6. 2017 na Brdu pri Kranju. Natečaj je potekal v 
organizaciji Mladinskega sveta Slovenije, častni pokrovitelj je bil predsednik republike.  

Med 19. in 25. 8. 2017 je v Wrocławu na Poljskem potekal 83. svetovni knjižnično-
informacijski kongres (IFLA). Tema letošnjega kongresa je bila »Knjižnice. Solidarnost. 
Družba.« Srečanje je bilo namenjeno tudi predstavitvi primerov dobrih praks z vsega 
sveta. Strokovna žirija je izbrala tudi slovenski projekt, in sicer Delimo znanje iz Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik. Projekt smo uspešno predstavili na kongresu. 

Direktorico Bredo Podbrežnik Vukmir je Ministrstvo za kulturo imenovalo za članico 
komisije za pripravo standardov in strokovnih priporočil za slovenske splošne knjižnice. 
Združenje splošnih knjižnic jo je imenovalo za članico projektnih skupin za oblikovanje 
razpisa in podelitev certifikata Branju prijazna občina ter za članico skupine za promocijo 
knjižnic. Milena Glušič sodeluje z Mestno knjižnico Ljubljana in sicer je članica komisije 
za natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe mojega kraja.  

 

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir 

 

 



2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, (Ur. l. RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) 

• 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. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 
• 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) 
• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/12, zadnja sprememba 63/16 – 

ZDoh-2R) 
• 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, 46/13, 106/15 in 46/17) 

• 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. 16/2007 – uradno prečiščeno 

besedilo; št. 68/2008, št. 110/2013, št. 56/2015 in 63/2016 - ZKUASP) 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.i 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, 82/15, 23/17 – 
ZDOdv in 67/17) 

• Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, 
št. 97/08 in 19/10) 

• 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 
št. 97/09 in 41/12) 

• 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) 

V 16. členu Zakona o knjižničarstvu so opredeljene »splošne knjižnice«, ki izvajajo  
knjižnično dejavnost za prebivalce v svojem okolju, zagotavljajo pa tudi storitve za 
skupine  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3540
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3046
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3135
http://www.kultura.gov.si/
http://www.nuk.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2580
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2249
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201143#!/Uradni-list-RS-st-43-2011-z-dne-3-6-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868&objava=2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013110&objava=4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201556&objava=2358
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2037
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1174
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4255
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3812
http://www.lj-oz.sik.si/sk/manifestsk.html
http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp
http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp


prebivalcev s posebnimi potrebami. Splošne knjižnice v skladu s 16. členom Zakona o  
knjižničarstvu poleg dejavnosti iz 2. člena tega zakona opravljajo še naslednje naloge: 

 sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 

 zagotavljajo dostopnost in rabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na  

 elektronskih medijih, 

 organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 
namenjene  

 spodbujanju bralne kulture, 

 organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi  

 potrebami, 

 organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
 

3. SPLOŠNI PODATKI 
Naslov: KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, LJUBLJANSKA CESTA 1, 
1240 KAMNIK 

telefon: 01 320 55 85, 831 12 17 

matična št.: 5543452 

davčna št.: 20620586  

e-naslov: mkk@kam.sik.si  

Spletne strani: http://www.kam.sik.si, http://www.leksikon.si 

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. 
Skupne zadeve s področja izvrševanja ustanoviteljskih pravic ureja skupni organ, ki ga 
sestavljata oba župana občin. 

Delujemo za občini Kamnik in Komenda. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je je 
naslednica nekdanje Delavske, Ljudske in Matične knjižnice Kamnik. Soustanoviteljstvo 
je razdeljeno med občini Kamnik in Komenda na podlagi števila prebivalcev. Knjižnica se 
financira: 

 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. Največja je 

http://www.kam.sik.si/
http://www.leksikon.si/


Krajevna knjižnica Komenda, ki ima igroteko in posebno zbirko igralnih knjig. V Kamniku 
imamo dve posebni zbirki – domoznansko in Bavarsko, ter tri premične zbirke – vrtec 
Zarja, Terme Snovik in Foto klub Kamnik. 

 

4. POSLANSTVO IN VIZIJA 

Poslanstvo 

Smo središče bralne in informacijske kulture, znanja, sprostitve in druženja na kamniško-
komendskem območju. Imamo odprt in lahko dostopen prostor za intelektualno in 
osebnostno razvijanje, kjer uporabniki najdejo želene informacije, gradivo, vire in skupne 
trenutke s podobno mislečimi ljudmi. Z našimi storitvami pomagamo pri premostitvi 
socialne izključenosti in ovir. Dvigujemo kulturni nivo in ljudem bogatimo njihov vsakdan s 
široko ponudbo gradiva, prireditev in storitev. Smo varuhi tradicije in knjižnične kulturne 
dediščine. Z različnimi dejavnostmi in dogodki promoviramo našo ponudbo in kulturne 
užitke in s tem privabljamo potencialne uporabnike. Z drugimi kulturnimi ustanovami 
sodelujemo pri skupnih projektih, se medsebojno obveščamo in si svetujemo. Z lokalno 
skupnostjo in ustanovitelji dobro sodelujemo. Smo dodana vrednost okolju in vsak 
vloženi evro štirikratno povrnemo. 

Vizija 

Smo inovativna knjižnica, ki se odziva na spremembe v lokalnem okolju. Predvidevamo 
tudi prihodnje potrebe uporabnikov in za te potrebe razvijamo svojo ponudbo. Vsem 
generacijam nudimo sodobne storitve. 

5. DOSEGANJE LETNIH CILJEV 

Preglednica 1: Pregled realizacije letnih ciljev v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik 

Letni cilji 2017 Realizacija 
2015 

(1) 

Realizacija 
2016 

(2) 

Načrt 2017 

(3) 

Realizacija 
2017 

(4) 

Indeks 

(4/3) 

                                                          Kazalniki z vidika uporabnikov 

Odprtost 
knjižnice za 
uporabnike 

6.004 6.003 6.004 6.001 100 

Število 
obiskovalcev 

23.553 23.365 20.000 20.840 104 

Število 
dogodkov 

559 680 500 681 136 

člani 8.371 8.327 8.200 8.340 101 

izposoja 454.811 441.782 390.000 432.240 110 

                                                            Kazalniki z vidika procesne uspešnosti 

obrat gradiva 3,00 2,83 3,00 2,65 88 



Prirast  gradiva 7.025 6.826 6.500 6.996  107 

odpis gradiva 3.673 3.091 3.000 3.157 105 

 

Vsi letni cilji so realizirani, edino obrat in izposoja gradiva sta nižji od načrtovane 
vrednosti, na kar pa vpliva upad nabave gradiva v zadnjih letih, ta pa seveda na nižjo 
izposojo. 

5.1.  KNJIŽNIČNO GRADIVO: NABAVA 
 

Temelj za letni načrt nakupa knjižničnega gradiva je dokument Upravljanje knjižnične 
zbirke KFBK. 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). Splošne knjižnice se pri doseganju obsega dejavnosti in storitev, 
ki niso določene v navedenem pravilniku, ravnajo po Standardih za splošne knjižnice. 

 

Preglednica 2: Rezultati nabave v letu 2017 

 Doseženo 

2016 

(1) 

Načrt 

2017 

(2) 

Doseženo 

2017 

(3) 

Indeks 

(3)/(2) 

 

Skupaj število enot - 
kupljeno 

6.826 6.500 6.996 107 

Število enot prirasta 
na 1000 prebivalcev 

193 184 197 107 

Povprečna cena 

(EUR na enoto) 

18,81 19 18,49 97 

Delež naslovov za 
odrasle (%) 

68,17 70 67,38 96 

Delež naslovov za 
otroke (%) 

31,83 30 32,62 108 

Delež strokovnega 
gradiva (%) 

59,68 60 55,83 93 

Delež leposlovnega 
gradiva (%) 

40,54 40 44,17 110 

 

V letu 2017 smo za 7% presegli načrtovano nabavo knjižničnega gradiva, ker smo 
porabili več lastnih sredstev, kot smo načrtovali. Letni prirast je bil 197 enot na 1000 
prebivalcev, kar pomeni, da nismo dosegli določil Pravilnika (200 enot na 1000 
prebivalcev).  
Pravilnik določa tudi sestavo knjižnične zbirke letnega prirasta. Glede na razmerje 
strokovno gradivo in leposlovje smo nabavili 55,83 % naslovov strokovnega gradiva in 



44,17 % naslovov leposlovnega gradiva. Razmerje odstopa od načrtovanega, ker so bile 
velike potrebe uporabnikov po sodobnem leposlovju, zato smo v začetku poletja dokupili 
večje število izvodov sodobnega leposlovja zadnjih dveh let. 
Razmerje nabavljenih naslovov gradiva za mladino in odrasle je 32,62 % naslovov 
gradiva za otroke in mladino ter 67,38 % naslovov gradiva za odrasle. Razmerje odstopa 
od načrtovanega zaradi večjega odpisa poškodovanega otroškega leposlovja. Odpisano 
gradivo smo zaradi potreb domačega branja nadomestili z novimi izvodi istih naslovov. 
Zagotavljamo raznovrstno gradivo v različnih oblikah in na različnih medijih. Glede na 
potrebe uporabnikov in v želji, da dopolnimo zbirko z novimi mediji, smo večjo pozornost 
namenili nabavi e-knjig. V letu 2017 smo nabavili licence za 206 naslovov e- knjig na 
portalu Biblos, ki omogoča izposojo e-knjig. Skupno imajo naši uporabniki sedaj na voljo 
857 naslovov e-knjig, povečuje se tudi izposoja e-knjig. Dopolnjevanje knjižnične zbirke z 
e-knjigami je pomembno tudi zato, da si naši člani lahko izposodijo knjigo, ki je v tiskani 
izdaji izposojena.  
 

5.2.  STORITVE ZA UPORABNIKE 

5.2.1. Izposoja 

V širšem slovenskem prostoru zaznavamo trend upadanja izposoje gradiva. Tudi v KFBK 
se je izposoja v letu 2017 zmanjšala, v primerjavi z letom 2016 za 2,1%. Podatki kažejo, 
da se je zmanjšala izposoja gradiva na dom, predvsem zaradi manjše izposoje 
neknjižnega gradiva (DVD, CD) in leposlovnega gradiva. Predvidevamo, da je upad 
izposoje avdio in video gradiva v knjižnici predvsem posledica hitrejše dostopnosti 
tovrstnega gradiva preko ostalih medijev, kot so dostopni na fizičnih nosilcih, ki jih ponuja 
knjižnica (npr. uporabnik si pogleda film preko spleta, še preden izide na DVD). Za 
zmanjšanje izposoje leposlovnega gradiva (zlasti lahkotnejšega branja) pa  vidimo razlog 
v vse večji dostopnosti poceni žepnih izdaj tovrstnega gradiva. Eden od razlogov za 
zmanjšanje izposoje je tudi, da smo v letu 2017 omejili število nabavljenih izvodov 
tovrstnega gradiva, pa tudi slikanic in otroškega leposlovja, saj je slovenska založniška 
produkcija velika, skrbimo pa za potrebe vseh ciljnih skupin uporabnikov. Izposojo smo 
tudi lani spodbujali z organiziranjem različnih dejavnosti za širjenje bralne kulture, 
priporočilnimi seznami (tematski, poletni, praznični) in tematskimi razstavami na oddelkih 
knjižnice. Obrat gradiva je 2,65, kar je manj kot leta 2016 (2,85). Obrat gradiva v KFBK 
presega slovensko povprečje (2,16), 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 2017 so si preko sistema Biblos naši člani izposodili  595 e-knjig. 
Izposoja e-knjig se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 24 %.  

5.2.2. Članstvo 

V knjižnico je včlanjenih 23,58 % prebivalcev območja, ki ga knjižnica pokriva, kar je za 
0,2% več kot v letu 2016. Odstotek včlanjenih prebivalcev v KFBK presega slovensko 
povprečje, ki znaša 22,7%. 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, projekt Delimo znanje ...).  

5.2.3. Prireditve in bibliopedagoške dejavnosti 
Izvajamo veliko dejavnosti, število dogodkov bi zaradi kadrovskih in tudi prostorskih 
omejitev želeli znižati, vendar zaradi potreb in tudi želja uporabnikov to ni mogoče. Več 
podatkov sledi v nadaljevanju besedila. Trend povečevanja dogodkov, zlasti 
izobraževalnih vsebin, kaže na povečano potrebo po pridobivanju znanja in po 
povezovanju ljudi v skupnost. 

 

5.3. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA  
 
V KFBK je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 18 delavcev za nedoločen čas, od tega 14 
strokovnih delavcev, 2 upravna delavca (računovodja, poslovni sekretar), 1 tehnični 
delavec (čistilka) in direktorica. V letu 2017 smo pridobili  eno novo zaposlitev na 
delovnem mestu G025011 KNJIŽNIČAR. Od vseh zaposlenih dve osebi opravljata delo s 
skrajšanim delovnim časom (čistilka in bibliotekarka).  

V program javnih del »Pomoč v knjižnici« sta bili vključeni dve osebi s V. stopnjo 
izobrazbe. Programa javnih del sta sofinancirali občina Kamnik in občina Komenda, obe  
v deležu 31,5%. Izvajanje enega programa javnih del smo zaključili 31.12.2017, drugega 
pa predčasno zaradi upokojitve udeleženke.  

V letu 2017 smo na razpisu Ministrstva za kulturo dobili  sredstva za projektno zaposlitev 
»Podporno okolje za delovanje na področju kulture«. Na projektu smo zaposlili eno 
osebo za določen čas in sicer od 1.3.2017 do 28.2.2018. Izvajali smo tudi prostovoljno  
delo v katerega je bilo vključenih pet oseb. Izvedli smo tudi 40 ur opravljanja dela v 
splošno korist. 

Preglednica 3: Seznam zasedenih delovnih mest in  skrajšani oziroma polni delovni čas. 

Zap. 
št. 

Priimek in ime  TR Delovno mesto  
Delovno 
razmerje  Delež  

zaposlitve  

1 ARNEŽ TINA VI G026023 VIŠJI KNJIŽNIČAR NDČ  8 ur/dan 

2 
PODBREŽNIK 
BREDA VII/2 B017841 DIREKTOR 

NDČ  
8 ur/dan 

3 
STAROVASNIK 
FRANCKA V G025011KNJIŽNIČAR 

NDČ  
8 ur/dan 

4 
ŠINKOVEC RAJH 
MAJA V G025011 KNJIŽNIČAR 

NDČ  
8 ur/dan 

5 
ŠTORMAN VREG 
ANDREJA VII/2 G027005 BIBLIOTEKAR 

NDČ  
4 ure/dan 

6 TEŽAK DUŠKA VII/2 G027005 BIBLIOTEKAR NDČ  8 ur/dan 

7 TRATNIK TATJANA VI G026023 VIŠJI KNJIŽNIČAR NDČ  8 ur/dan 

8 URŠIČ FLORJANA VII/2 G027005 BIBLIOTEKAR NDČ  8 ur/dan 
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Preglednica 4: Pregled realizacije letnih ciljev  projekti 

Projekti – načrtovano 2015 Realizirano 2016 

Križnikove pravljice – prepisovanje in priprava gradiva za 
knjižno izdajo 

Da 

Izdelava bibliografije serijskih publikacij Ne, spodaj je pojasnilo 

Digitalizacija domoznanske knjige 
Namesto knjige je digitalizirano 
drugo gradivo 

Delimo znanje  da 

Iz vaše knjižnice  da 

 

Prepisovanje gradiva iz predlog zapisov Križnikovih pravljic iz Štrekljeve zbirke, ki jo 
hranijo na Narodopisnem inštitutu SAZU, je končano, prav tako je končano jezikovno in 
vsebinsko urejanje gradiva.  

Projekta Izdelava bibliografije serijskih publikacij in Digitalizacija domoznanske knjige 
smo spremenili v projekt Ureditev in digitalizacija drobnega tiska v KFBK, saj smo zaradi 
s prijavo na projekt Ministrstva za kulturo za oblikovanje podpornega okolja za 
zaposlovanje na področju kulture pridobili sredstva za zaposlitev in s tem strokovno 
osebo, ki je izvajala projekt. Zaradi razpisnih pogojev smo se preusmerili v drobni tisk in 
ga z dodatno zaposlitvijo uredili, popisali, evidentirali in arhivirali. Rezultat je bil viden na 
razstavi ob dnevu knjižnic z naslovom Drobni, a pomembni. Poleg tega je urejena, 
strokovno arhivirana in popisana zbirka razglednic, pomembno pa je predvsem, da je 
digitalizirana in pripravljena za objavo na posebni spletni strani. Projekt je bil predstavljen 
preko spleta in lokalnih časopisov. Poleg tega je bila da je bila ob razstavi drobnega tiska 
izdana tudi brošura Drobni, a pomembni, ki je objavljena tudi na portalu Kamra. 

9 ZORE SABINA V G025011 KNJIŽNIČAR NDČ  8 ur/dan 

10 KRALJ RENATA V G025011 KNJIŽNIČAR NDČ  8 ur/dan 

11 MOJCA KOSIRNIK VII/1 G027004 BIBLIOTEKAR NDČ  8 ur/dan 

12 
ANJA RAMŠAK 
ZUPAN  V G025011KNJIŽNIČAR 

NDČ  
8 ur/dan 

13 OLGA ZUPAN V 
J025010POSLOVNI 
SEKRETAR V 

NDČ  
8 ur/dan 

14 GLUŠIČ MILENA VII/2 G027005 BIBLIOTEKAR NDČ  8 ur/dan 

15 BUJANIČ KARMEN II J032001 ČISTILKA II NDČ  4 ure/dan 

16 KOTNIK ANDREJ VII/2 G027005 BIBLIOTEKAR NDČ  8 ur/dan 

17 EVA ARNEŽ VII/2 RAČUNOVODJA VII/2 NDČ  8 ur/dan 

18 
BARBARA 
PETRUŠIČ V G025011 KNJIŽNIČAR 

NDČ  8 ur/dan 



V sklopu vseživljenjskega neformalnega izobraževanja odraslih smo v letu 2015 začeli 
izvajati projekt Delimo znanje. Projekt je namenjen posameznikom, ki želijo prostovoljno 
in brezplačno v prostorih knjižnice deliti ljudem  svoja znanja in veščine. Knjižnica pri 
projektu sodeluje kot pobudnik, koordinator, organizator in promotor. V letu 2017 smo 
organizirali 18 delavnic in tečajev v skupnem trajanju 94.30 polnih ur, katerih se je 
skupno udeležilo 586 uporabnikov. Število udeležencev pri dejavnostih je omejeno. 
Projekt je prostovoljen za izvajalce in brezplačen za udeležence. Projekt je bil izbran za 
predstavitev na svetovnem knjižničarskem kongresu v obliki plakata. 

Iz vaše knjižnice je glasilo, v katerem zberemo vse dejavnosti, dosežke, poročila o 
knjižnici, z namenom promocije in  obveščanja o dogodkih v knjižnici. Izide dvakrat letno.  

 

5.5. ZGRADBA IN OPREMA  
Največji uspeh na tem področju je ureditev sanitarij, kar je izvedla Občina Kamnik. Tako 
smo po dolgih letih rešili problem zaudarjanja in neurejenosti, kar je motilo tako videz kot 
ugled knjižnice. 

iz postavke osnovna sredstva smo v letu 2017 nabavili: 

 -13 računalnikov z monitorjem, 

-2 pisarniška stola, 

-6 čitalcev črtne kode, 

-15 konferenčnih stolov, 

-1 tiskalnik, 

-1 multi-funkcijsko napravo. 

 

6. POROČILA O ODDELKIH  

6.1. ODDELEK ZA NABAVO, OBDELAVO IN ODPIS GRADIVA 
 

Knjižnično gradivo smo kupovali v obsegu, kot so nam omogočala finančna sredstva, pri 
tem pa smo izvajali nabavno politiko v skladu z načrtovanim pridobivanjem gradiva, 
strokovnimi priporočili ter v skladu z dokumentom »Upravljanje knjižnične zbirke KFBK«. 
Sodelovali smo s široko mrežo dobaviteljev in skušali doseči najboljše pogoje nakupa. 
Gradivo, ki smo ga z nakupom, zamenjavo in darovi uspeli pridobiti, so strokovni delavci 
takoj sproti strokovno obdelali, tako da je bilo uporabnikom hitro na voljo. 

V letu 2017 smo obdelali in opremili 7.948 izvodov gradiva, od tega je kupljeno 6.996 
enot gradiva. Iz vzajemne bibliografske baze podatkov smo kopirali 3.235 zapisov. 
Kreirali smo 216 zapisov. Nakupili smo 206 licenc e-knjig. 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. Odpis 
je sestavni del oblikovanja in izgradnje kvalitetne knjižnične zbirke. V primeru odpisa smo 
se ravnali po Pravilniku o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik, skladno s določili Priročnika za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 



NUK. Odpisano gradivo ponudimo v dar našim uporabnikom. Odpisali smo 3.157 izvodov 
gradiva.  

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 2017 je bilo naročenih 
546 naslovov knjižničnega gradiva, ki smo ga naročili pri 17 različnih dobaviteljih. Od 
tega je bilo 122 enot razprodanih. Realizirali smo nabavo 424 naslovov gradiva. V 
primerjavi s prejšnjimi leti je bilo naročil nekaj več predvsem zaradi odpisa otroških 
slikanic in dokupa novih. V okviru sistema vodenja kakovosti ISO 9001 smo ocenili 
dobavitelje knjižničnega gradiva. S tem želimo izboljšati sodelovanje in doseči, da bi bilo 
novo gradivo čim hitreje dostopno našim uporabnikom. Skupno smo obravnavali 10 
reklamacij, od tega 8 reklamacij gradiva, 1 reklamacija računa in reklamacija dobave. 

V oddelku redno obnavljamo in aktualiziramo bazo podatkov in katalog. Med te naloge 
spada z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določeno brisanje neaktivnih članov zaradi 
varstva osebnih podatkov. 22. septembra 2017 sta bila programsko izbrisana 3.402 
člana. Zaradi aktualnosti kataloga redno prilagajamo klasifikatorje zaradi postavitev. V  
letih 2016 in 2017 smo iz lokalne baze podatkov izbrisali 193 UDK postavitev, podatke 
smo popravili pri skupno 6.580 naslovih (kjer je bilo potrebno tudi v signaturi). 

 

6.2.1. Medknjižnična izposoja 

 

Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča uporabnikom dostop do gradiva, ki ga 
naša knjižnica nima. Za uporabnike pridobimo potrebno gradivo iz slovenskih in drugih 
knjižnic, 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. Ta storitev omogoča, da 
tudi lastno gradivo izposojamo drugim knjižnicam. 

Preglednica 5: Medknjižnična izposoja – zaključeni zahtevki po statusih/vrstah storitev 

Storitev Izposoja Nakup fotokopij Skupaj 

Zaključeno  zavrnjeno 11 - 11 

Zaključeno  preklicano 21 - 21 

Zaključeno  naročilo preklicano - - - 

Zaključeno nerealizirana dobava 5 - 5 

Zaključeno 149 - 149 

SKUPAJ 186 - 186 

Izbrano obdobje: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 

 

6.2.2. Prostovoljno delo 

V knjižnici KFBK omogočamo prostovoljno delo. Za izvajanje zagotavljanja pravic 
prostovoljcev sta javni zavod KFBK in prostovoljska organizacija Slovenska filantropija 
sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju na področju prostovoljstva. S tem 
omogočamo izvajanje prostovoljskih del skladno z Zakonom o prostovoljstvu. Prostovoljci 



so večinoma ljudje, ki so brez zaposlitve, zato jim nudimo vključitev v delovni proces, 
kolektiv in pridobivanje določenih izkušenj. V letu 2017 smo sklenili 5 dogovorov o 
prostovoljnem delu s prostovoljci, ki so opravili 1227 ur prostovoljnega dela.  

Preglednica 6: Skupno število prostovoljcev: 

 moški ženske skupaj 

Št. prostovoljcev 2 3 5 

 

Preglednica 7: Skupno število opravljenih ur glede na področje dela, po vrstah 
prostovoljnega dela: 

Organizacijsko delo Vsebinsko delo Drugo delo Skupaj 

544 252 416 1212 

 

6.2.  ODDELEK ZA RAZVOJ IN ČITALNICO 
Na oddelku so zaposleni trije delavci, dva bibliotekarja za polni čas, višja knjižničarka je 
na oddelku razporejena običajno 1 dan v tednu. Poleg rednih zadolžitev oddelka smo 
zaposleni vključeni tudi v druge dejavnosti in projekte (npr. Kamniške pravljične poti, 
Kamniško-komendski biografski leksikon, likovni natečaj pri Križnikovem pravljičnem 
festivalu, Kamra, sourejanje spletne strani, pomoč pri bibliopedagoških dejavnostih idr.).   

Zaposleni na oddelku pogosto nadomeščajo na drugih oddelkih. Na podlagi delovnih 
razporedov ocenjujemo, da je bilo takšnih prerazporeditev v letu 2017 za 106 8-urnih 
delovnikov. Natančnega števila ni mogoče ugotoviti, saj potreba po nadomeščanju 
pogosto nastopi nenadoma. 

Naloge oddelka:  

- nakup in urejanje serijskih publikacij 
- prizadevanje za dostopnost knjižnice čim večjemu krogu uporabnikov, promocija 

knjižničnega gradiva, knjižničnih storitev, dejavnosti in dogodkov, 
- razvoj novih, uporabniku prijaznih storitev, vzdrževanje in izboljšanje obstoječih 

storitev, 
- organizacija, koordinacija in spremljanje izobraževanj za uporabnike, 
- organizacija, koordiniranje in spremljanje izobraževanj za zaposlene v knjižnici, 
- promocija knjižnice, 
- omogočanje oddaljenega dostopa do spletnih baz podatkov, 
- sodelovanje pri urejanju spletne strani knjižnice in urejanje Facebook strani 

knjižnice, 

- spremljanje medijskih objav o knjižnici, 
- sodelovanje pri prijavah na razpise  

____________________________________ 

6.2.1.  Promocijske aktivnosti 

Promocija knjižničnega gradiva, knjižničnih storitev, dejavnosti in dogodkov 

Namen promocijske dejavnosti je promoviranje knjižničnega gradiva, storitev, izdelkov in 
dogodkov. Za promocijo uporabljamo objave v lokalnem časopisju, pripravljamo mesečni 
napovednik, napovednik na spletni strani in socialno omrežje Facebook. 



V letu 2017 so bile na področju promocije knjižničnega gradiva in dejavnosti knjižnice 
uvedli sledeče novosti: 

- na spletni strani objavili seznam vseh serijskih publikacij, ki so uporabnikom na 
voljo za izposojo (tako naročenih, kot tistih, ki jih imamo na zalogi). Seznam je 
urejen po abecednem vrstnem redu naslovov publikacij, vsi naslovi vsebujejo 
povezavo v Cobiss, da lahko uporabniki s klikom na naslov takoj preverijo katere 
številke določenega naslova so na voljo za izposojo in pod kakšnimi pogoji, 

- v hodniku pred vhodom v čitalnico smo postavili novo kovinsko »piši-briši« tablo, s 
katero smo nadomestili staro, neugledno oglasno desko, 

- nakupili smo nove plastične okvirje za plakate, ki jih bomo uporabljali predvsem za 
razstave in objave promocijskih obvestil. Z njimi smo nadomestili stare steklene, ki 
so bili neprimerni za našo rabo in nevarni za uporabo (poškodbe zaposlenih), 

- v dar smo prejeli fotografije v elektronski obliki s knjižno tematiko, ki jih lahko 
prosto uporabljamo za promocijske namene. Darovalka fotografij je mlada 
fotografinja Daša Keber. 

Tudi v letu 2017 smo izdali več priporočilnih seznamov. Ob dveh  nakupih e-knjig smo 
pripravili priporočilni seznam gradiva iz nabora kupljenih e-izvodov. Z novostmi smo 
dopolnili tri starejše tematske priporočilne sezname (Nazaj v formo, Čas za vrt in Darovi 
jeseni). Ob praznovanju dneva splošnih knjižnic v novembru 2017 je bil pripravljen 
priporočilni seznam z naslovom Modrost za mladost. Posebej velja izpostaviti priporočilni 
seznam Poletni koktajl romantičnih zgodb domačih avtorjev, s katerim smo promovirali 
slovenske avtorje, ki so v številnih primerih širši javnosti malo znani. Pripravljen je bil tudi 
priporočilni seznam Smeh je pol zdravja, katerega namen je bil različnim skupinam 
uporabnikom priporočiti dela s humorno vsebino. Gre za drugi tovrstni priporočilni 
seznam. 

Na splošno ugotavljamo, da uporabniki ponujene priporočilne sezname z veseljem 
vzamejo v roke in da jim služijo za orientacijo pri izbiri gradiva, saj z njimi hodijo na 
oddelke. Ob omejenih količinah nakupa novih naslovov, se kaže za upravičeno odločitev 
za pripravo tematskih priporočilnih seznamov na račun seznamov novosti. 

 

Promocija prireditev, projektov in dogodkov 

Za promocijo dogodkov uporabljamo lani uvedene enotne mesečne napovednike, ki jih 
za obiskovalce pripravljamo vsak mesec in po potrebi razmnožujemo s tiskanjem. 
Dogodki se redno objavljajo na napovedniku na spletni strani, objavljeni so v lokalnem 
časopisu Kamničanka. Za večino dogodkov oblikujemo tudi plakate. 

Med projekti velja tudi v letu 2017 posebej izpostaviti prostovoljski projekt Delimo 
znanje, ki ga v knjižnici izvajamo od leta 2015. Za Delimo znanje smo prejeli priznanje 
na natečaju za najboljši  prostovoljski projekt v letu 2016. Prireditev je bila 20. 6. 
2017 na Brdu pri Kranju. Natečaj je potekal v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije, 
častni pokrovitelj je bil predsednik republike.  

Med 19. in 25. 8. 2017 je v Wrocławu na Poljskem potekal 83. svetovni knjižnično-
informacijski kongres (IFLA). Tema letošnjega kongresa je bila »Knjižnice. Solidarnost. 
Družba.« Srečanje je bilo namenjeno tudi predstavitvi primerov dobrih praks z vsega 
sveta. Strokovna žirija je izbrala tudi slovenski projekt, in sicer Delimo znanje iz Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik. Projekt smo uspešno predstavili na kongresu. 



V letu 2017 smo z omejitvami plakatiranja (prepoved plakatiranja na steklenih površinah 
v preddverju) in določitvijo mest za plakate, namenjenih izključno za promocijo knjižničnih 
dejavnosti, dosegli, da so za obiskovalce knjižnice naše vsebine bolj opazne in hkrati bolj 
urejen izgled knjižnice. 

 

Promocija domoznanskega gradiva 

V letu 2017 smo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik na portalu Kamra (www.kamra.si) 
objavili dve domoznanski zbirki. 

Prva ima naslov Alpsko območje z dolino Kamniške Bistrice na starih razglednicah 
do konca druge svetovne vojne. Avtorica zbirke je Mateja Keber. Zbirka vsebuje 
digitalizirane razglednice iz naše domoznanske zbirke. Vsebinsko zajema alpsko 
območje z dolino Kamniške Bistrice, planinske koče ter še mnogo zanimivih informacij s 
tega področja.  

Druga zbirka ima naslov Plečnikova dela v Kamniku in okolici/Plecnik's Works in Kamnik 
and in its Surroundings. Zbirka, ki je bila prvič objavljena v letu 2010, je nadgrajena in v 
celoti prevedena v angleški jezik. Leto 2017 je bilo Plečnikovo leto, s tem delom smo se 
pridružili ostalim dogodkom in objavam o arhitektu Jožetu Plečniku. Zbirka služi 
raziskovalnim in turističnim namenom. Z 6722 ogledi je druga najbolj obiskana digitalna 
zbirka v Osrednjeslovenski pokrajini v letu 2017 (vir: Kamra, Statistika 2017, Celje, 19. 1. 
2018). 

V letu 2017 smo, v dogovoru s skrbnico domoznanske zbirke Jano Uršič, na novo 
popisali, uredili in obojestransko digitalizirali razglednice iz domoznanske zbirke. Zbirka 
razglednic je odslej shranjena v brezkislinskih fasciklih in vložnih mapah, s čimer smo jo 
zavarovali pred škodljivimi kemičnimi vplivi iz okolja. Odločili smo se za postavitev nove 
spletne strani z naslovom »Prejmi pozdrav«, na kateri bomo objavili del razglednic. V 
zvezi z objavo smo pridobili mnenje pravnika glede avtorskih in sorodnih pravic, vezanih 
na gradivo ter informacijo s strani urada informacijske pooblaščenke v zvezi z objavo 
razglednic skupaj z vsebino. Za spletno stran, ki bo predvidoma predstavljena aprila 
2018, smo pripravili tudi idejno zasnovo ter gradiva začeli prevajati v angleščino. V zvezi 
z digitalizacijo, nakupom materiala za hrambo in postavitvijo spletne strani smo izvedli 
vsa potrebna evidenčna povpraševanja in pripravili utemeljitve k prošnjam za soglasja k 
računom s strani ustanovitelja. Pri projektu sodelujeta Vika Gujtman in Andrej Kotnik- 

V avli knjižnice je bila od sredine novembra do konca decembra 2017 na ogled razstava 
z naslovom Drobni, a pomembni: razstava drobnega tiska v Knjižnici Franceta 
Balantiča Kamnik. Razstava je na svojevrsten način - z vabili, plakati, koledarji, 
zloženkami in drugim gradivom  - prikazala bogato kulturno dejavnost kamniške knjižnice 
v zadnjih desetletjih. Gradivo je bilo predstavljeno na dvanajstih razstavnih panojih, v 
razstavnih vitrinah ter na štirih tiskanih panojih, ki so poleg drobnega tiska vključevali tudi 
spremljevalni tekst. Avtorica razstave in razstavnega kataloga je Vika Gujtman, ki je 
razstavo pripravila pod mentorstvom bibliotekark Milene Glušič in Jane Uršič. 

 

 

Spletna stran 



Na spletni strani smo v letu 2017 objavili 174 različnih vsebin (napovedniki, novice, 
obvestila idr.), kar je za 13,2 % več kot v letu 2016, ko jih je bilo 151. Tedensko smo 
povprečno torej objavili več kot 3,3 vsebine. Poleg besedila za vsako spletno novico 
pripravimo (ali vsaj prilagodimo našim potrebam) tudi slikovno gradivo.  

Preglednica 8: Prikaz obiska spletne strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
(www.kam.sik.si) v letu 2017. 
 

 
 

Uporaba Facebooka 

Za promocijo knjižnica uporablja tudi spletno socialno omrežje Facebook (FB). Do 
konca leta 2017 smo objavili 155 vsebin , torej približno 3 na teden. V večini je šlo za 
deljenje vsebin z naše spletne strani, nekatere pa so bile pa so bile pripravljene samo za 
FB. Število objav na FB je bilo v letu 2017 sicer 25 % manjše kot v letu 2016, ko jih je bilo 
207. Na FB strani objavljamo izključno lastne vsebine promocijske narave, ki so 
neposredno povezane s knjižnico in dogodki v njej. Drugih vsebin ne delimo. Do konca 
leta 2017 je FB stran knjižnice »všečkalo« 1420 posameznikov -  do konca leta 2016 jih 
je bilo 1342, kar pomeni 5,8 % prirast ( 2,6 % večji prirast kot v 2016). 

 

6.2.2.  Razvoj novih, uporabniku prijaznih storitev, vzdrževanje in izboljšanje obstoječih 

storitev 

V letu 2017 smo na področju razvoja novih, uporabniku prijaznih storitev in izboljševanja 
obstoječih storitev opravili sledeče: 

- prevedli cenik v angleščino, 
- poskrbeli za digitalizacijo in ureditev razglednic iz domoznanske zbirke, s čimer 

smo poskrbeli za ustrezno fizično zaščito gradiva (nakup brezkislinskih map in 
vložnih listov) in uporabnikom omogočili bolj pregledno pregledovanje gradiva na 



računalniku, s čimer smo bistveno zmanjšali tudi možnost odtujitve ali založitve 
razglednic, saj uporabnik ne prihaja več v stik s fizičnim gradivom. 

- Kamniško-komenski biografski leksikon (www.leksikon.si) dopolnili s 3 novimi 
biografskimi zapisi in posodobili nekaj že obstoječih, 

- Pripravili interni dokument z naslovom Izhodišča za prenovo območja čitalnice, 
ki v luči veljavnih knjižničnih standardov in zakonodaje predstavlja poslanstvo 
knjižnice, opozarja na pomanjkljivosti sedanje ureditve v luči spremenjenih potreb 
in navad uporabnikov, ter predlaga rešitve v okviru obstoječega prostora, 

- V letu 2016 smo projekt Delimo znanje nadgradili z navodili: Dodatne informacije 
za izvajalce in udeležence brezplačnih tečajev ter delavnic v okviru dejavnosti 
Delimo znanje. Navodila so dostopna na spletni strani KFBK. Namenjena so 
izvajalcem in udeležencem delavnic / tečajev. Navodila dajejo formalni okvir 
projektu in med drugim urejajo izbor potencialnih prostovoljnih izvajalcev. Z 
navodili želimo ohranjati prvotni namen projekta: socialno mreženje, prostovoljno 
delitev znanja med udeležence in izvajanje poslanstva knjižnice kot tretjega 
prostora. Delavnice smo organizirali tudi v Krajevni knjižnici Komenda. 

- V skladu z v prejšnji alineji navedenim dokumentom, smo prestavili računalniško 
učilnico v prostor dosedanje študijske sobe in računalnike razporedili tako, da je 
bolje poskrbljeno za zasebnost uporabnikov pri uporabi interneta. 

- Prostor, ki se je v letu 2016 sprostil s posodobitvijo referenčne zbirke, smo 
namenili izobraževalnih dejavnostim za uporabnike (delavnice v okviru »Delimo 
znanje«), s čimer smo dali čitalnici dodatno vsebino, uporabnikom sprejemljiv 
prostor za izobraževanje in knjižnici novo prireditveno območje. 

V letu 2018 smo poskrbeli za sledeče tehnično opremo v območju čitalnice: 

- V preddverju čitalnice smo namestili novo kovinsko »piši-briši« tablo, ki služi 
predvsem kot oglasna deska, a omogoča tudi pisanje po njej, s čimer smo razširili 
vizualne možnosti na področju promocije naših storitev, 

- V območju čitalnice smo zamenjali 10 (oz. vse) starih računalnikov z novejšimi, 
tovarniško obnovljenimi, ki so stari približno 3 leta, a delujejo brezhibno. Stari 
računalniki so bili v povprečju stari 10 let in neprimerni za opravljanje javne 
storitve. 

- Računalniško učilnico smo na novi lokaciji opremili z novim projekcijskim platnom 
in projektorjem, ki je pritrjen na strop učilnice. S tem smo izboljšali pogoje za 
računalniško izobraževanje zaposlenih in predvsem uporabnikov, 

- Nakupili smo 15 konferenčnih stolov z mizicami, ki jih uporabljamo pri 
izobraževalnih dejavnostih za uporabnike (npr. delavnice »Delimo znanje« idr.). 

 

6.2.3. Izobraževanja 

Izobraževanje zaposlenih 

V letu 2017 smo za zaposlene organizirali 3 skupinska izobraževanja: Promocija zdravja 
na delovnem mestu: Stres na delovnem mestu (izvedla Maja Leban, 15. 3. 2017), Varna 
uporaba interneta (izvedel mag. Aleš Klemen iz Mestne knjižnice Ljubljana, 5. 4. 2017) in 
Knjižnica, prostor srečevanj, odnosov in visokih pričakovanj (izvedla dr. Damjana in mag. 
Ambrož Pondelek). Zaposlenim smo ponudili izobraževanja, ki jih ponuja Mestna 
knjižnica Ljubljana in so prilagojena knjižničnim potrebam. Zaradi prehoda na program 
Cobiss3/izposoja sta se 2 zaposleni udeležili obveznega tečaja na IZUM-u v Mariboru. 

http://www.leksikon.si/


Zaposleni so se udeležili tudi več posvetovanj in strokovnih srečanj povezanih s področji 
njihovih službenih obveznosti. V letu 2017 je bilo tako na izobraževalnih dejavnosti 
deležnih 18 zaposlenih, pri čemer je bilo opravljenih povprečno 24,28 ur izobraževanja 
na zaposlenega, kar nas uvršča v slovensko povprečje. Natančnejši podatki o 
izobraževanjih za zaposlene so navedeni v prilogi. 

 

Izobraževanje odraslih uporabnikov 
V letu 2017 smo na oddelku za odrasle uporabnike organizirali 20 izobraževalnih 
programov. Od tega v okviru dejavnosti Delimo znanje 18, prestali dve pa sta bili 
računalniški tečaji in tečaji slovenskega jezika za tujce. Vseh udeležencev 
izobraževanj je bilo 463 (v letu 2016 jih je bilo 372), izobraževalne dejavnosti so skupaj 
trajale 770,3 pedagoških ur.  
a) Računalniški tečaji 
V letu 2017 smo organizirali 29 petdnevnih terminov računalniških tečajev (v 2016 jih je 
bilo 24), v skupnem trajanju 217,5 delovnih ur, v katere je bilo vključeno 122 
udeležencev (7 % več kot v letu 2016). Udeleženci so večinoma upokojenci ter 
nezaposlene osebe srednjih let. Zaradi zagotavljanja kvalitete tečaja na termin ne 
sprejemamo v skupino več kot 5 udeležencev. Do težav pri organizacijah tečaja je 
prihajalo predvsem zaradi zastarele računalniške opreme. Zanimanje za računalniške 
tečaje je zelo veliko, zato so naložbe v računalniško opremo in izobraževalne kapacitete 
za uporabnike in njeno zaščito zelo smiselne, potrebne in nujne. 
b) Delimo znanje 

V okviru dejavnosti Delimo znanje, v okviru katere posamezniki lahko brezplačno delijo 
svoja znanja in veščine z udeleženci, je bilo organiziranih 18 delavnic, katerih se je 
udeležilo 231 posameznikov. Zaradi narave delavnice, je bilo pri 17 delavnicah omejeno 
število prijavljenih. Nekatere delavnice so bile večdnevne. Skupno so trajale 95 ur.  

Preglednica št. 9: Delavnice v okviru projekta Delimo znanje 

Mesec Naslov 
delavnice/izobraževanja 

Število 
udeležencev 
na 
posamezni 
delavnici 

Omejitev 
št. prijav 

Trajanje 
delavnice/izobraže
vanja ( polnih ur)  

Januar Začetni tečaj italijanščine 21 Da 9 

Januar  Delavnica javnega 
nastopanja  

15 Da 12 

Februar Delavnica izdelave nakita iz 
filcane volne  

15 Da 4 

Februar Valentinova delavnica 
predmetov iz filcane volne 

4 Da  3 

Februar Interaktivno predavanje o 
hormonih  

45 Ne  2 

Marec  Zabavna počitniška 
ustvarjalnica 

9 Da  9 

Marec Po/moč z umetnostjo 4 Da 9 



Marec Izdelava torbic iz embalaže, 
1. del 

10 Da 2 

April Izdelava torbic iz embalaže, 
2. Del 

5 Da 2 

April Nadaljevalni tečaj 
italijanščine 

11 Da 9 

April Joga 9 Da 6 

September Joga 11 Da 8 

September  Dobrodelno kvačkanje 12 Da 2 

Oktober Izdelava copat iz polstene 
volne 

14 Da 9 

November Izdelava adventnih venčkov 
iz polstene volne 

16 Da 3 

November Pletenje otroških nogavic 5 Da 2 

November Izdelava nakita iz volne 12 Da 2 

December Dobrodelno kvačkanje 
hobotnic 

13 Da 2 

Skupaj   231 DA: 17, 
NE: 1  

95 

 

c) Tečaji slovenskega jezika za tujce 

Tečaj slovenskega jezika za tujce poteka skladno s šolskim letom. V letu 2017 tečaj 
potekal v času od januarja do junija in od septembra do decembra. Tečaj je hkrati potekal 
v 4 ločenih skupinah. V letu 2017 je bila v tečaje vključenih 110 posameznikov, 
opravljenih je bilo 289 pedagoških ur. 

d) Drugačne zgodbe 

Drugačne poti so dejavnost za odrasle s težavami v duševnem razvoju. Pripravljamo jih 
skupaj z VVZ Sožitje.  Desetih srečanj se je udeleževalo okrog 25 odraslih in 
spremljevalcev. 

 

6.2.4.  Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si) 

V Kamniško-komendski biografski leksikon smo v letu 2017 dodali 3 nove osebnosti in 
dopolnili biografske podatke, vire in literaturo pri številnih drugih. Vire ter literaturo pri 
nekaterih drugih. V letu 2017 smo dodali najmanj novih vsebin in dopolnitev od objave 
leksikona leta 2013. Razlogov za to je več, glavna pa sta ta, da biografski članki za 
osebnosti, ki bi jih bilo potrebno še vnesti, terjajo precej raziskovalnega dela, za kar bi 
potrebovali drugačne pogoje dela (predvsem več časa) za preverjanje literature in 
pridobivanje virov. Pri nedavno umrlih osebnostih pogosto ni dovolj kvalitetnih biografskih 
virov, ki bi dovoljevali objektivno predstavitev. V knjižnici ob rednem delu nimamo 
možnosti za poglobljeno raziskovalno delo na tem področju. 



Preglednica 10: Prikaz obiska spletne strani Kamniško-komendskega biografskega 
leksikona (www.leksikon.si) v letu 2017. 

 

 

6.2.5.  Serijske publikacije 

V letu 2017 je imela Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik naročenih 189 naslovov 
serijskih publikacij in 1 v e-obliki. Vsega skupaj je knjižnica v letu 2016 hranila 234 
naslovov (v skladišču hranimo številne publikacije, ki ne izhajajo več ali niso več 
naročene. 

V letu 2017 smo na novo naročili 7 novih naslovov: Preventiva (ISSN 2464-0190), 
Vzgoja (ISSN 1580-0482), Narava zdravi (ISSN 1855-9247), Pravna praksa (ISSN 0352-
0730), Simply sewing (ISSN 2050-5809), Pomagaj si sam (ISSN 2232-3600) in Jej 
zdravo (ISSN 2464-0255). Za enoto v Kamniku in za potujočo knjižnico smo naročili tudi 
2 dodatna izvoda revije Biobrazda, ki je bila sicer v enoti v Komendi na voljo že prej. V 
letu 2017 smo odjavili naročnino na 5 naslovov: Elle, Ženski svet, Odklop, Pri nas 
doma, Art et decoration. Nekatere pa so prenehale izhajati (Fatalna, Aura). 

Pri odjavah smo se odločali predvsem za naslove, ki ne prinašajo splošno koristnih 
informacij (npr. rumeni tisk) in tiste, za katere ni posebnega zanimanja. Pazimo na 
zastopanost serijskih publikacij z različnih strokovnih področij, na področju politično-
informativnih publikacij pa na enakomerno zastopanost različnih nazorskih usmeritev. 

6.2.6. 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. V čitalniškem prostoru 
imajo poleg čitalniškega gradiva (serijske publikacije) svoje mesto tudi Bavarsko-
slovenska zbirka, Sadnikarjeva donacija, domoznanska zbirka in zbirka raritet. V letu 

http://www.leksikon.si/


2017 smo prestavili računalniško učilnico, jo na novo opremili s tehničnimi pripomočki za 
izvajanje izobraževanj (projekcijsko platno in projektor) ter zamenjali vso računalniško 
opremo za uporabnike z novejšo. 

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 (2 polni delovni čas, 1 pa pribl. 1/5%), občasno tudi javni delavci in prostovoljci, 
zaradi česar smo nemalokrat v prostorski stiski. Javni delavci in prostovoljci na oddelku 
ne opravljajo strokovnega knjižničarskega dela, ampak so večinoma vključeni v druge 
dejavnosti.  

Med večje težave na oddelku, glede na naravo njegovih zadolžitev in vsebine, smo tudi v 
letu 2017 zaznavali predvsem sledeče: 

- hrup iz sosednje glasbene šole in telovadnice, ki je najbolj zaznaven ravno v 
območju namenjenemu študiju (tiha študijska soba, računalniška učilnica), 

- zastarela računalniška oprema (pogoste okvare, hrup), 
- občasno pomanjkanje delovnih postaj za zaposlene in druge delavce knjižnice, 

predvsem takšnih, ki bi omogočala za ostale uporabnike nemotečo glasno 
komunikacijo, ki je v številnih primerih potrebna (npr. za telefonsko obveščanje 
uporabnikov naših storitev ali poslovnih partnerjev, tudi komunikacija ob pripravi 
projektov itd.) ter nemotečo uporabo tehničnih pripomočkov (fotokopiranje, 
priprava publikacij itd.) 

- nimamo ločenih prostorov za fotokopiranje ter pripravo promocijskih gradiv.  

Obiskovalci čitalnice se ob prihodu v čitalnico podpišejo na evidenčni list, s pomočjo 
katerega spremljamo obisk čitalnice. V letu 2017 je imela čitalnica 7.158 evidentiranih 
obiskovalcev, kar je 2,5 % manj kot v letu 2016, ko smo beležili 7.349 evidentiranih 
obiskovalcev Najboljši obisk je v zimskih mesecih, začetek in konec leta, najnižji pa v 
poletnih, ko knjižnica obratuje po poletnem delovnem času in je čitalnica odprta krajši 
čas. Pri štetju obiskovalcem je potrebno pojasniti, da ga beležimo s pomočjo podpisnih 
listov, zaradi česar številni obiski ostanejo neevidentirani. Zaposleni jih k temu sicer 
redno opozarjamo. 

6.2.7. Promocija knjižnice 

Tudi v letu 2017 smo med uporabniki promovirali nakup knjig, katerih založnik je naša 
knjižnica. Za leto 2018 smo na oddelku pripravili vsebino knjižničnega koledarčka. 
Koledarček je v celoti posvečen predstavitvi dejavnosti, ki jih knjižnica organizira. Večina 
promocijskih gradiv, ki jih na oddelku pripravljamo za uporabnike, vsebuje reklamno 
sporočilo za nakup knjig, katerih založnica je knjižnica (trenutno Kamniške pravljične poti 
in Zlati hrib). V letu 2017 smo Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik predstavili tudi na e-
strani EPALE. V angleškem jeziku smo objavili 2 članka in sicer France Balantič library 
Kamnik in Improvement of educational activities for seniors in the France Balantič Library 
Kamnik. Objavi sta nastali v okviru projekta Izboljšanje izobraževalnih dejavnosti v 
Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, za katerega smo pridobili sredstva iz programa 
Erasmus+. 



V letu 2016 smo sodelovali pri Raziskavi programov družinske pismenosti v Sloveniji v 
sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj, ki je priključena mednarodnemu projektu Family 
literacy works! Izsledki so predstavljeni v dokumentu Pregled programov družinske 
pismenosti v Sloveniji, Mestna knjižnica Kranj, 2017.  

6.2.8.  Zagovorništvo 

Za namen ohranjanja pozitivne javne podobe naše knjižnice in knjižnične dejavnosti kot 
takšne, smo v letu 2017 pripravili 1 številko revije Iz vaše knjižnice. Publikacija v celoti 
nastaja znotraj knjižnice, oblikuje jo prostovoljka, večino prispevkov prispevamo 
zaposleni na našem oddelku. Revijo brezplačno delimo uporabnikom v knjižnici in na 
dejavnostih zunaj nje (npr. Kamfest). Posamezne številke so dosegljive tudi na spletni 
strani. V letu 2017 smo se odločili, da bomo revijo pripravljali enkrat letno. 

V novembru 2017 smo na steni pred oddelkom za odrasle objavili izjave 4 zagovornikov 
knjižnice (Alenke Mele, Egona Bajta, dr. Mete Lah in Matjaža Šerkezija). 

6.2.9. Sodelovanje pri prijavah na razpise 

Na oddelku smo Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik prijavili na razpis Centra Republike 
Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS 
za pridobitev nepovratnih sredstev namenjenih učni mobilnosti odraslih posameznikov. 
Za pridobitev evropskih sredstev smo kandidirali s projektom Izboljšanje izobraževalnih 
dejavnosti za starejše uporabnike Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. S prijavo na 
razpis smo želeli pridobiti sredstva, ki bi nam omogočila krajšo študijsko izmenjavo v 
tujini, po možnosti na kaki ugledni tuji ustanovi, ki ima izkušnje s področjem poučevanja 
odraslih.Knjižnica je bila s prijavo uspešna, saj je pridobila 1.731,00 EUR nepovratnih 
sredstev za izvedbo enotedenske študijske poti, kar je v celoti pokrilo stroške. Kot tuji 
partner je v našem projektu sodeloval španski izobraževalni center CIDET iz mesta 
Castellon v bližini Valencije. S centrom smo stopili v kontakt preko spletnega portala 
Epale. 
Na enotedensko študijsko izmenjavo v Castellon je konec novembra  odšel Avdo 
Škrijelj, ki v knjižnici že več let uspešno in zavzeto poučuje na računalniških tečajih. 
Študijska izmenjava sovpada z načrti za preureditev območja čitalnice, v katerega spada 
tudi računalniška učilnica, kjer se izvajajo računalniški tečaji. Njegove nasvete smo, 
upoštevajoč možnosti, upoštevali že sedaj. Obisk v Španiji bo vplival tudi na program 
računalniških tečajev in metode dela. 
Sodelovali smo pri razpisu PREDLOG OPERACIJE za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji v letu 2017 – sklad EKSRP. 

6.2.10. Kamniške pravljične poti 

V letu 2017 smo izvedli 1 pravljično pot – Mlinarsko pravljično pot. Triurne pravljične se je 
udeležilo 60 ljudi (družine z otroki).  

6.2.11. Medijske objave o Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik 

V letu 2017 smo v medijih zaznali 134 objav, (v letu 2016 jih je bilo 95), ki so se 
tematsko dotikale  Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Od zaznanih objav, jih je bilo 37 
(27,82 %) objavljenih na spletu. Dve objavi, ki smo ju pripravili v knjižnici, sta bili 
objavljeni v angleškem jeziku, ostale pa v slovenskem. Najštevilčnejše so bile objave o 
Križnikovem pravljičnem festivalu, ki jih je bilo na različnih spletnih straneh in tiskanih 
medijih kar 54. 



Podrobnejši pregled medijskih objav o knjižnici je na voljo v prilogi Medijske objave o 
Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik v letu 2017. 

 

6.3. 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,  

 razširili smo tudi izbor e-knjig, ki si jih naši člani lahko izposodijo preko portala BIBLOS 
(za izposojo prek tega portala na voljo 857 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. 
 

6.3.1. Uporabniki in člani 

V letu 2017 smo načrtovali 8000 članov, bilo pa jih je 8340. Načrtovana izposoja je bila 
380.000 enot gradiva, realizirana pa 432.240 enot gradiva. Od tega je bilo izposojenih 
595 e-knjig.  

 Uporabniki s posebnimi potrebami 

Posebno pozornost smo namenjali uporabnikom s posebnimi potrebami. Nudili smo jim 
obiske in oglede knjižnice po dogovoru, bibliopedagoške dejavnosti (OŠ 27.julij in 
CIRIUS), izvajali Drugačne zgodbe v knjižnici (projekt, ki je namenjen promociji knjige in 
branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z 
društvom Sožitje iz Lok v Tuhinjski dolini). V kotičku za oklevajoče bralce na otroškem 
oddelku so bile dostopne informacije o disleksiji, seznami knjig za lažje branje za otroke s 
specifičnimi učnimi motnjami, dislektike oz. tiste, ki neradi berejo.  Na voljo so bila tudi 
razni bralni pripomočki za pomoč pri branju: elektronska lupa (namenjena vsem 
slabovidnim uporabnikom in omogoča velike povečave), povečevalnik zaslonske slike 
Dolphin (s povečanjem zaslonske slike omogoča dostop do elektronskih oblik besedil ter 
omogoča uporabo računalnika, upravljanega s pomočjo tipkovnice in govorno podporo), 
bralna ravnila (za vse, ki imajo težave z branjem). 

 Spodbujanje branja 



Naše poslanstvo je tudi spodbujanje branja med člani in uporabniki. Zato smo na oddelku 
za odrasle v Kamniku pripravili 15 različnih tematskih razstav, pripravljali so jih tudi na 
pionirskem oddelku v Kamniku in po krajevnih knjižnicah. Uporabniki so jih povsod zelo 
dobro sprejeli, povečala se je izposoja razstavljenega gradiva in povpraševanje po 
gradivu na tematiko razstav. 

V vseh treh krajevnih knjižnicah (v Komendi, Šmarci in Motniku) so v letu 2017 
potekale dodatne dejavnosti, ki smo jih načrtovali (bibliopedagoške ure za predšolske 
otroke (obiski otrok iz vrtca), pravljične urice, prireditve za odrasle (Srečanja s knjigo,..) 

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,…). 

 

 Zadovoljstvo uporabnikov 

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 zaposleni zapisovali ustne pohvale 
in pritožbe naših uporabnikov na posebne obrazce, ki jih imamo po oddelkih v ta namen 
ter zbirale tudi pohvale in pritožbe, ki so jih uporabniki pošiljali po e-pošti. Odgovorna za 
zbiranje pohval in pritožb, jih je tedensko pregledovala in posredovala zadolženim za tisti 
proces, na katerega se pohvala oz. pritožba nanaša, nato smo sprejeli potreben ukrep.  

 Izterjave  

V letu 2017 smo v sodelovanju z agencijo za izterjavo Creditexpress iz Maribora 
nadaljevali z izterjavo zapadlih dolgov naših članov. 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 2017 smo poslali 265 obvestil pred izterjavo dolgov. Od 
teh je še pred izterjavo poravnalo celoten dolg 189 dolžnikov (71,3 %). Agenciji smo 
predali 76 dolžnikov, od teh je celoten dolg poravnalo 69 dolžnikov (90,8 %). V 
sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik smo v letu 2017 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 2017 smo poslali 15 opominov pred izterjavo gradiva. Za 
8 uporabnikov smo v letu 2017 naredili prijavo za izterjavo gradiva na Policijsko postajo 
Kamnik, ker gradiva niso vrnili niti po tem opominu. Vseh 8 izterjav je bilo uspešno 
rešenih. 

 Brisanje neaktivnih članov 

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 najmanj eno leto.  Naredili smo sezname neaktivnih članov za 
preteklo leto in sicer po treh različnih sklopih: 



- neaktivni člani, ki nimajo nobenih dolgov, opomb in izposojenega gradiva (te paketno 
izbrišemo), 
- 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). 
Pred paketnim brisanjem članov smo pri 1.171 članih knjižnice, ki niso imeli nobenih 
dolgov in nič izposojenega gradiva izbrisali neaktualne oz. zastarele opombe. V 
septembru 2017 smo paketno izbrisali 3.402 neaktivne člane, ki niso imeli nobenih 
dolgov, opomb in nič izposojenega gradiva in jih ni bilo v knjižnico že več kot eno leto.   
 

6.3.2. Signalizacija 

Uredili smo novo signalizacijo na oddelku za odrasle (OO) v Kamniku, kar je bila že dolgo 
časa načrtovana akcija, a zaradi obsežnosti in cen še nerealizirana. Tako se uporabniki 
lažje znajdejo pri iskanju gradiva. V ta namen smo se tam hkrati lotili tudi urejanja zbirke: 
ločili smo kratko prozo od ostalega leposlovja (UDK 821-32) in jo prestavili na ločena 
stojala ter preuredili zbirko turističnih vodnikov. Hkrati smo izločili vse poškodovane in 
odvečne (neizposojane) izvode.  

6.3.3. Sodelovanje pri nabavi gradiva 

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 (ID-Obr.35-08) pisali potrebe po gradivu  in jih 
ažurno posredovali  odgovornim za nabavo in obdelavo gradiva. V letu 2017 smo 
posredovali potrebo za 546 naslovov gradiva. 424 teh naslovov smo dokupili, ostalo 
gradivo pa je bilo razprodano.  Čas do dostopnosti želenega gradiva na izposoji smo s 
tem skrajšali in tako povečali zadovoljstvo naših uporabnikov.  

6.3.4. Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

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, na Duplici, 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 za osnovnošolce). 
Ponovno smo sodelovali na Kamfest-u in na 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 2017 je 73 članov MDI Kamnik koristilo v naši 
knjižnici brezplačno članarino (v letu 2016 je bilo takih 67 članov), 191 članov 
Študentskega kluba Kamnik (leto prej 231 članov)  in 155 upokojencev, ki so člani 
Društva upokojencev Kamnik ali Komenda  pa znižano članarino (v letu 2016 132 
članov). Tudi na ta način želimo širiti bralno kulturo in pomagati ljudem, ki sicer zaradi 
denarne stiske ali drugih socialnih okoliščin sploh ne bi brali.   



6.3.5. Cobiss 3 

V jeseni smo se začeli pripravljati na prehod za delo v novem segmentu 
Cobiss3/Izposoja. Pripravili smo nov Zapisnik o izposoji in v sodelovanju z IZUM-om 
uredili vse potrebno v bazi naših članov in gradiva v starem programu Cobiss2/Izposoja. 
Nato je sledila namestitev testnega okolja za našo knjižnico, v katerem smo se usposobili 
za delo v novem programu vsi zaposleni. Izvedena so bila interna izobraževanja za vse 
sodelavce.  

 

 

6.3.6. Prireditve in posebne oblike dela z bralci za spodbujanje bralne kulture in 

vseživljenjskega učenja 

 

6.3.6.1. Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za predšolske otroke  

 
 Vrtec na obisku v knjižnici  

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: Ogled knjižnice, Bonton v knjižnici, Kaj dela 
knjižničar/-ka, Svet čarobnih igralnih knjig in tema po izbiri. Program in teme so 
podrobneje predstavljene v posebni zloženki.  
Pri dejavnosti so sodelovale: Kamnik: Barbara Petrušić in Sabina Zore; Komenda: Maja 
Šinkovec Rajh; Motnik: Francka Starovasnik in Sabina Zore; Šmarca: Tatjana Tratnik. 

 Pravljični kovček j 
je oblika knjižne in knjižnične vzgoje, ki je namenjena predšolskim otrokom in se izvaja v 
vrtcu. Pravljični kovček se izvaja 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.  
Dejavnost sta izvajali: za Kamnik: Sabina Zore; za Komendo: Maja Šinkovec Rajh.  
 

 9. sezona predbralne značke Veronikin zaklad (2016/2017)  

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. V 9. sezoni predbralne značke so sodelovali 
iz občine Kamnik: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Zasebni vrtec Peter Pan, Zasebni 
vrtec Sonček in Zasebni vrtec Zarja; iz občine Komenda sta sodelovala Vrtec Mehurčki in 
zasebni vrtec Zvezdnato nebo. Pri dejavnosti je sodelovalo 796 otrok, predbralno značko 
je opravilo 693 otrok. 

Preglednica št. 11: Predbralna značka Veronikin zaklad 

Opravljene predbralne značke ŠTEVILO OTROK VPISANIH V KNJIŽNICO 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 261 128 (49 %) 

Zasebni vrtec Sonček Kamnik 104 53 (51 %) 



Zasebni vrtec Zarja Kamnik 60 36 (60 %) 

Zasebni vrtec Peter Pan Kamnik 84 27 (32 %) 

Vrtec Mehurčki, Komenda Moste 176 95 (54 %) 

Zvezdnato nebo 8 6 (75 %) 

SKUPAJ 693 345 (50 %) 

 
Za mentorje predbralne značke smo 28. 9. 2016 pripravili strokovno predavanje z 
naslovom Predstavitev programa in dobre prakse predbralne značke, ki se ga je 
udeležilo 15 mentorjev predbralne značke. 
Program predavanja: 
- Sabina Zore: Predstavitev programa predbralne značke Veronikin zaklad s primeri 
priporočenega knjižnega gradiva 
- Maja Šinkovec Rajh: Dobre prakse predbralne značke Veronikin zaklad 
- mag. Breda Podbrežnik Vukmir: Prvi bralni koraki po poti do bralne pismenosti 
 
Za nagrado so otroci prejeli knjižno kazalko in priznanje, ki ju je oblikoval kamniški 
ilustrator in stripar Ivan Mitrevski. Mentorji so prejeli potrdilo o mentorstvu. Podelitve 
nagrad smo izvedli v aprilu in maju 2017 v dvorani knjižnice v Kamniku za vrtce iz občine 
Kamnik in v Kulturnem domu v Komendi za oba komendska vrtca. Skupno je bilo 
izvedenih 9 prireditev. Na zaključkih so nastopili dijaki GSŠRM iz Kamnika, smer 
Predšolska vzgoja (mentorica Mojca Krevs).  
Ob zaključku BP dejavnosti je bila v juniju 2017 izvedena spletna anketa pri kateri je 
sodelovalo 24 anketiranih mentorjev predbralne značke/vzgojiteljev, ki obiskujejo BP 
dejavnosti v knjižnici. Izvedbe in program BP dejavnosti in predbralne značke so 
pohvaljene in dobro ocenjene. 
Pri dejavnosti so sodelovale: Anja Ramšak, Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore. 

 Na 8. Veronikinem festivalu,  
ki je potekal v organizaciji vrtca A. Medveda Kamnik in Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik je knjižnica sodelovala 26. in 27. maja 2017. Na obrežju Kamniške 
Bistrice v Keršmančevem parku smo organizirali dvodnevno otroško bukvarnico in 
knjižno menjalnico za otroke. Otroci so prinesli svoje prebrane knjige in jih med seboj 
zamenjali. V soboto je na pripovedovalskem odru nastopila direktorica Breda Podbrežnik 
Vukmir. 
Pri dejavnosti so sodelovale: Helena Kovačič, Barbara Petrušić, Anja Ramšak, Maja 
Šinkovec Rajh in Sabina Zore.  
 

 Posebne oblike dela z (mladimi) bralci na pionirskem oddelku 

Mladi bralci lahko za svoje naj knjige glasujejo v knjižnici in v okviru Naj knjig za 
knjigožere, ki jih pripravljamo z namenom spodbujanja branja kvalitetnega leposlovja za 
otroke in mladino, kjer mladi bralci sovrstnikom predlagajo svoje naj knjige v branje. 
Priporočila za branje objavljamo mesečno v knjižnici in na spletni strani knjižnice. 
Dejavnost se izvaja v knjižnici v Kamniku, pripravlja jo Sabina Zore. 
Knjižnično muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično informacijskega 
opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana (MKL), 
Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. V knjižnici MEGA kviz 
promoviramo in rešujemo preko spleta; informacije, gradivo in promocijske plakate o 
MEGA kvizu posredujemo na vse OŠ v občinah Kamnik in Komenda. 
Z Mestno knjižnico Kranj (MKK) sodelujemo pri promociji kvizov za otroke na portalu 
Modri pes. Uporabnike spodbujamo k sodelovanju in reševanju. Na vsakokratno temo 



kviza pripravimo razstavo v kvizu priporočenega gradiva. Letno pripravijo v MKK štiri 
različne kvize. V letu 2017 smo prejeli 180 rešitev v papirnati obliki. 
Z MKL in MKK sodeluje: Sabina Zore. 
Priložnostne razstave gradiva na pionirskem oddelku v Kamniku in v enotah knjižnice 
Komenda, Motnik in Šmarca pripravljamo z namenom promocije knjižnične zbirke in 
povečanja izposoje knjižničnega gradiva. Mesečno se pripravita po 2 tematski razstavi na 
enoto. 
Sodelujejo: Kamnik: Barbara Petrušić in Sabina Zore, Komenda: Maja Šinkovec Rajh, 
Motnik: Francka Starovasnik, Šmarca: Francka Starovasnik in Tatjana Tratnik. 
Premično zbirko pripravljamo za Zasebni vrtec Zarja. Gradivo pripravljamo z 
namenom promocije knjižnične zbirke in dejavnosti, ki jih pripravlja knjižnica za otroke in 
družine. Gradivo je v vrtcu v uporabi za starše, zaposlene in otroke od oktobra do junija. 
V zbirki je okrog 450 enot gradiva, mesečno/tematsko se zbirko menja in dopolnjuje. 
Sodeluje: Sabina Zore. 
Bralni mozaik: 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 enoletno 
brezplačno članstvo v knjižnici 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 2017 je bilo v ZD Kamnik razdeljenih 124 darilnih članarin. Enoletno brezplačno 
članstvo je mogoče koristiti v enem letu po vpisu na seznam v Šoli za starše. 
Sodelujeta: 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 razdelimo staršem na tematskih predavanjih, ki jih 
pripravlja zobna preventiva ZD Kamnik. 
Sodeluje: Sabina Zore. 
Drugačne zgodbe beremo in pripovedujemo za varovance VDC Sožitje. Srečanja 
potekajo v knjižnici vsak 2. ponedeljek v mesecu od septembra do junija. V letu 2017 je 
bilo izvedenih 10 srečanj. Posameznega srečanja se je udeležilo po 25 poslušalcev. Za 
zaključek 5. sezone smo varovancem pripravili predstavo v izvedbi dijakov GSŠRM iz 
Kamnika, smer predšolska vzgoja z naslovom Ribiči. Varovanci so za nagrado prejeli 
priznanja in promocijsko gradivo knjižnice. 
Sodelovale so: Breda Podbrežnik Vukmir, Anja Ramšak in Sabina Zore. 
14. poletno družinsko branje je potekalo od 1. 7. do 31. 8. 2017 v vseh enotah 
knjižnice (Kamnik, Komenda, Motnik in Šmarca). Vanj se je vključilo 38 družin. Za 
družine smo pripravili bralni zemljevid z nalogami, ki ga je izpolnjenega oddalo 23 družin: 
Kamnik 15, Komenda 8, Šmarca in Motnik 0. Za nagrado so družine dobile knjige, ki so 
jih darovale založbe Sanje, Skrivnost in Zala. 
Častni pokrovitelj družinske bralne akcije je bil dr. Noah Charney. 
Sodelovale so: Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh in Sabina Zore. 
Portal Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo za mlade in 
odrasle bralce. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljajo 
slovenske splošne knjižnice. Portal nastaja sproti in predstavlja kakovostno literaturo. 
Minimalen vnos zapisov s priporočilom za branje je 5 naslovov letno za vnašalca. Na 
portalu sodelujemo od novembra 2015.  
V letu 2017 je KFBK na portal prispevala 13 vnosov. 



Vnašalki iz naše knjižnice sta Jana Uršič in Sabina Zore. 
Na festivalu KAMFEST, ki je potekal od 11. do 19. 8. 2017, v Keršmančevem parku v 
Kamniku je knjižnica sodelovala z aktivnostmi za otroke in družine. Vsak dan festivala je 
bilo obiskovalcem šotora na voljo knjižno gradivo iz Knjižnice pod krošnjami. Dvakrat 
smo v sodelovanju z dr. Izidorjem Hafnerjem pripravili družinsko delavnico Matematike 
na počitnicah, z brezplačnimi delavnicami se je predstavila jezikovna šola Ita. Z 
glasnim branjem in podarjanjem doniranih slikanic smo promovirali otroško slikanico 
Rozagroza in Plavalava, zgodbo o enakosti med spoloma. Avtorji slikanice: Saša Eržen, 
Maruša Ivančič in Kobrowsky, ilustracije Urška Kozak. Slikanico je izdalo in doniralo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsak večer ob 19. uri je 
bila na programu Pravljica za lahko noč. Pripovedovali so uveljavljeni pravljičarji in 
pripovedovalci. 
Sodelovale so (priprava gradiva in prisotnost na prizorišču): Mateja Keber, Helena 
Kovačič, Barbara Petrušić, Anja Ramšak, Francka Starovasnik, Maja Šinkovec Rajh, 
Sabina Zore, Simona Žibert. 
 

 Druge dejavnosti za otroke 

Pravljične urice približajo otrokom svet pisane besede in spodbudijo potrebo po branju. 
Pravljične urice obiskujejo otroci od dopolnjenega 3. leta starosti dalje. Obisk pravljične 
urice je brezplačen. Začele so se v tednu otroka v mesecu oktobru in se zaključile v 
mesecu aprilu in maju (odvisno od obiska v posameznih enotah). Izvajale so se 
v  knjižnici v Kamniku in krajevnih knjižnicah  v Komendi, Motniku in Šmarci. Izvajamo jih 
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Predhodne prijave niso potrebne. 
BIBE - igralne ure s knjigo so namenjene predšolskim otrokom, ki niso v organiziranem 
varstvu. Na uricah so prisotni tudi njihovi odrasli spremljevalci. Na uricah s 
pripovedovanjem, petjem, branjem, bibarijami in ustvarjanjem otroci spoznavajo pravljični 
svet in knjižnico. Igralne ure s knjigo se izvajajo v enoti v Kamniku. Srečanja so 
brezplačna. Predhodne prijave niso potrebne. Izvajamo jih v sodelovanju z zunanjo 
sodelavko. Začele so se v tednu otroka v mesecu oktobru in se zaključile v mesecu maju. 
Pravljična joga je vodena vadba z elementi joge, ki oblikovana in prilagojena za otroke. 
Vsebinsko se navezuje na prebrano oz. povedano pravljico. Pravljične urice obiskujejo 
otroci od dopolnjenega 3. leta starosti dalje. Izvajamo jo v okviru pravljičnih 
uric  v  Krajevni knjižnici v  Komendi. Srečanja so brezplačna. Predhodne prijave niso 
potrebne. Urice izvajamo v sodelovanju z zunanjo sodelavko. Začele so se v tednu 
otroka v mesecu oktobru in se zaključile v mesecu aprilu. 
Praznovanje rojstnih dni v knjižnici je možno izvesti po predhodnem dogovoru v času 
odprtosti knjižnice v Kamniku, Komendi in Motniku. Teme rojstnodnevnih zabav so 
povezane z literarnimi junaki: princeske, gusarji, Pika Nogavička, Veronika z Malega 
gradu in cirkus. Dejavnost izvajajo zunanje sodelavke (pravljičarke). V letu 2017 so bile 
izvedene 3 rojstnodnevne zabave, ki se jih je udeležilo 33 otrok. 
Pri dejavnosti sodelujeta: Tatjana Tratnik (kontakt s pravljičarkami) in Maja Šinkovec 
Rajh (nabava materiala); v primeru odsotnosti nadomešča: Sabina Zore.  

 
 Dejavnosti za otroke, ki niso bile določene v LDN 2017: 

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik smo s strani dr. Izidorja Hafnerja pridobili 
donacijo poliedrskih sestavljank za zabavno učenje matematike v predšolskem 
obdobju, zato smo pripravili predstavitev uporabe sestavljank v obliki delavnice za 
zabavno učenje matematike za vrtce. Delavnica je potekala v dvorani knjižnice v 
Kamniku v četrtek, 6. 4. 2017.  Udeleženci delavnice so pridobili praktična znanja za 



izvajanje zabavnega učenja matematike v predšolskem obdobju. Delavnico je brezplačno 
izvajal prof. dr. Izidor Hafner. Delavnice se je udeležilo 15 vzgojiteljev. 
V tednu otroka smo oktobra pripravili v knjižnici v Kamniku Pravljične dneve, ki so jih 
obiskale 3 vrtčevske skupine. 
Ob dnevu splošnih knjižnic smo v novembru povabili obiskovalce na Gostijo v deželi 
branja. Igralnega dopoldneva se je v Kamniku udeležilo 5 vrtčevskih skupin. v Komendi 
je potekalo Igralno popoldne. Družabne igre je  igralo 26 obiskovalcev. Od 17.30 do 
18.30 je potekala igralna ura s pravljico za najmlajše, starše in stare starše. Na uri smo 
predstavili zbirko igroteke in jih povabili na priložnostno razstavo Igrače nekoč, ki smo jo 
pripravili v sodelovanju z Lončarjevim muzejem. Na prireditev je prišlo 12 otrok in 8 
odraslih obiskovalcev, skupaj 20. 
Decembra je KFBK s pripovedovalci sodelovala v prazničnem dogajanju v šotoru v 
središču Kamnika. Izvedli smo 8 pripovedovalskih dogodkov za otroke.  

6.3.6.2. Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za osnovnošolce 

Za osnovne šole vsako leto pripravimo program tem in vsebin BP 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 trenutne aktualne teme. Trajanje BP dejavnosti je po dogovoru z mentorji od 
1 do 4 šolske ure. V sklop BP 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, ko se na željo šolskih mentorjev projekt 
Rastem s knjigo združi s kulturnim dnem. Slednje izvajamo zlasti za oddaljene osnovne 
šole, zato takrat vključimo v izvedbo programa vsaj 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 so skrbele Barbara Petrušić, Milena Glušič, Helena 
Kovačič in Anja Ramšak. 

Teme, ki smo jih osnovnim šolam ponudili lani, so bile: 

1. Poliedrske kocke (priporočljivo za prvo triletje) 
2. Slovenske ljudske pravljice (priporočljivo za prvo triletje) 
3. Ljudske igre (priporočljivo za prvo in drugo triletje) 
4. Pravljična pot (priporočljivo za prvo in drugo triletje) 
5. Bonton v knjižnici in Ura s pravljico (priporočljivo za prvo in drugo triletje) 
6. Znani Kamničani (priporočljivo za tretje triletje) 
7. Jože Plečnik v Kamniku (priporočljivo za tretje triletje) 
8. Mamut (priporočljivo za tretje triletje) 
9. Rastem s knjigo (za 7. razred OŠ in 1. letnik SŠ) 

 

 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. Pripravili smo 14 dogodkov,  na katerih je bilo 209 
udeležencev.  

 Urice za sporazumevanje 

Od maja 2017 dalje se izvajajo BD dejavnosti tudi v okviru projekta Popestrimo šolo 
2017-2021 na OŠ Frana Albrehta. Za dejavnosti imenovane Urice za sporazumevanje se 
enkrat na teden v dolžini 2 šolskih ur pripravi program za otroke iz priseljenih družin od 
1.- 4. razreda, ki imajo težave pri izražanju in razumevanju slovenskega jezika. Učenci so 
deležni dodatnih priložnosti, da usvojijo znanje slovenskega jezika in širijo besedni 
zaklad na zabaven, njihovim zmožnostim in interesom izhajajoč način. Namen in cilj 
dejavnosti je zagotoviti dodatne priložnosti za razvoj jezikovno - bralnih kompetenc 
učencev s posebnim poudarkom na učencih priseljenih družin in družin iz socialno manj 
spodbudnega okolja. 
Sodeluje: Barbara Petrušić 

 

6.3.6.3. BP 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 so zanimivi ter uporabni za omenjeno ciljno skupino. Predstavimo 
jim kakovostno literaturo, s poudarkom na domačih avtorjih. BP dejavnosti so večinoma 
vezane na projekt Rastem s knjigo. Za program in izvedbo BP dejavnosti za srednješolce 
so skrbele Barbara Petrušić, Milena Glušič in Helena Kovačič . Pripravili smo 3 dogodke 
za 217 udeležencev.  

6.3.6.4. Srečanja 
Srečanja s knjigo so skupinske dejavnosti, namenjene spodbujanju branja in socialni 
interakciji za odrasle uporabnike. Članstvo v knjižnici ni obvezno. Gre za predstavitev 
določenih knjig, pogovor o knjigah in splošno. Razpored Srečanj in seznam knjig za 
obravnavo je izdelan vnaprej. Skupine vodijo zunanji sodelavci, s katerimi se dogovorimo 
za način dela, izvedeno je bilo tudi interno usposabljanje. V okviru Srečanj živi 9 različnih 
skupin  (2 v Komendi v prostorih Zavoda za medgeneracijsko središče, po ena skupina 
pa v Šmartnem, Motniku, Šmarci, v čitalnici KFBK, v prostorih Društva upokojencev 
Kamnik, skupina Metulji/ZDSG v Frančiškanskem samostanu v Kamniku in v prostorih 
KS na Duplici), ki so se v letu 2017 srečale skupaj 73-krat. Vsaka skupina se je srečala 
po osemkrat (enkrat mesečno, razen od junija do septembra). V letu 2017 se je Srečanj s 
knjigo udeležilo skupaj 485 oseb. Predstavljenih je bilo 40 naslovov gradiva. Srečanja so 
tudi oblika bralne značke za odrasle. Ta oblika dela ima poleg bralnih in kulturnih učinkov 
še velik pomen za socialno interakcijo in kakovost življenja posameznikov.  

6.3.6.5. Dogodki za odrasle 

Odraslim ponujamo pogovore o knjigah, predstavitve knjižnih novosti ali predavanja o 
temah, ki so pomembna z izobraževalnega, domoznanskega, kulturnega ali 
zgodovinskega ter splošno kulturnega vidika. Odločamo se za pogovore z znanimi avtorji 
ali pa z avtorji iz domačega okolja oziroma za teme iz domačega okolja. Več podatkov je 
v prilogu k poročilu. Dogodki se odvijajo tako v Kamniku kot Komendi. Srečali smo se z 
avtorji, kot so Boštjan Videmšek, Rosvita Pesek, Boštjan Gorenc Pižama, med domačimi 
avtorji pa so bili France Pibernik, Andrej Perko, Marko Žerovnik, France Malešič, Tomaž 



Humar ml., Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan. Pripravili smo nekaj izobraževalnih 
predavanj ter dva pogovorna ciklusa: dr. Noah Charney prireja v okviru Slovenologije 
pogovore z različnimi znanimi Slovenci in Slovenkami, dr. Verena Perko in Breda 
Podbrežnik Vukmir v okviru Enajst šole s predavanji in zgodbami osvetljujeta različne 
antične in zgodovinske teme. Poseben dosežek je Križnikov pravljični festival.  

Festival je trajal 9. in 10.6.2017, razen delavnice kamišibaja, ki je potekala delno že 
teden dni prej. Večinoma je potekal v rojstnem kraju Gašperja Križnika, ki mu je festival 
tudi namenjen, prav tako pa je namenjen ohranjanju ljudske pravljice.Izvedli smo 15 
dogodkov, na katerih je sodelovalo 21 avtorjev, udeležencev je bilo 1600, medijskih objav 
pa 50. Dogodki so obsegali delavnice kamišibaja (na temo ljudskih pravljic), 
pripovedovanja, razstave, predstavitev lokalnih društev in iger za otroke ter družine. 
Festival je znan izven kamniških meja in pritegne veliko pozornosti zaradi kakovosti in 
izvirnosti. Pomemben je za ohranjanje kulturne dediščine. 
 

7. KAZALNIKI USPEŠNOST 

Za primerjavo s slovenskim povprečjem in rezultati prejšnjih let izračunavamo kazalnike 
uspešnosti. V KFBK kazalnike obravnavamo kot orodje za razvoj in morebitne ukrepe, še 
zlasti, če kazalniki kažejo trende upadanja. Zaznani trendi so pomembni pri ocenjevanju 
doseženega in nadaljnjem načrtovanju.  

7.1. KLJUČNI KAZALNIKI 

Preglednica 12: Ključni kazalniki uspešnosti MKK 

 SLO 2016 2015 2016 2017 Indeks Indeks 

 (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(1) 

Št.gradiva/preb. 5,76 4,29 4,41 4,58 103  79 

Izposoja/preb. 12,02 12,86 12,49 12,17   97 101 

Delež članov  22,75 23,67 23,55 23,58  100 104 

 
Trendi kažejo na upadanje prirasta gradiva, kar je seveda povezano s sredstvi za nabavo 
gradiva. Namreč sredstva Ministrstva za kulturo so se v zadnjih letih znižala za skoraj 
četrtino. Ta trend je seveda povezan tudi z upadanjem izposoje, oba trenda sta 
vseslovenski pojav. Upadanje izposoje je razloženo v poročilu o doseganju letnih ciljev. 
Izven slovenskih trendov vsesplošnega upadanja pa je naš trend pri članstvu, ki približno 
tri leta uspeva obdržati na istem nivoju.  
 

Preglednica 13: Finančni kazalniki uspešnosti KFBK 

 SLO 2016 2015 2016 2017 Indeks 

 (1) (2) (3) (4) (4)/(3) 



F2 8,35 11 10,1 10,73 106 

F3 3,28 3,54 3,43 3,64 106 

F4 20,86 18,01 17,63 19,53 111 

 
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. 
 
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. Naj dodamo, da je bila 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. Financiranje knjižnice s strani občin je pod slovenskim povprečjem. 

Preglednica 14: Kazalniki uspešnosti z vidika uporabnikov 

 SLO 2016 2015 2016 2017 Indeks Indeks 

 (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(1) 

O1 663 611 611 610 100 92 

O2 4,90 4,13 4,22 4,17  99 85 

Naslovi vrstic: O1 – Letna odprtost knjižnice glede na prebivalca; O2 – Število obiskov na 
prebivalca 
 
Število obiskov na prebivalca se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 0,8%. Glede 
na upad izposoje je upad obiska manjši. Predvidevamo, da je upad obiska manjši zaradi 
možnosti rezervacij in uporabe elektronskih storitev, saj se teh storitve uporabniki vedno 
bolj poslužujejo. Uporabniki knjižnico obiskujejo pogosteje, vendar si izposojajo manj 
gradiva. 
 

7.2. TRENDI 
Spodnje preglednice prikazujejo slovensko povprečje posameznih vrednosti in potem 
povprečja, ki jih dosega KFBK. 

Vrednosti, ki so povezane z materialnimi pogoji in sredstvi, so pod slovenskim 
povprečjem: knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika (prebivalca obeh občin), 
prirast in seveda stroški za delovanje knjižnic na prebivalca. Prav ta kazalnik je pod 
slovenskim in predvsem pa regijskim področjem. Nad slovenskim povprečjem so 
naslednje vrednosti: obrat, člani in obisk. Ti parametri so povezani z delom zaposlenih in 
s kakovostnimi storitvami, iz česar lahko upravičeno sklepamo o dobrem delu in 
storitvah.  

Preglednica 15: Primerjava slovenskih in kamniških povprečij 



Enote SLO SLO SLO SLO SLO SLO 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

knjižnična 
zbirka na 
potencialnega 
uporabnika 

5,27 5,37 5,49 5,57 5,67 5,76 

prirast na 
potencialnega 
uporabnika 

261,97 237,43 240,94 225,42 210,18 204,12 

letna odprtost 
knjižnice na 
pot. 
uporabnika 

180,78 182,5 183,55 185,53 185,6 184,3 

obrat 
knjižnične 
zbirke 

2,36 2,37 2,33 2,24 2,2 2,16 

izposoja na 
potencialnega 
uporabnika 

11,94 12,34 12,37 12,08 12,11 12,02 

delež članov 
knjižnice na 
pot. 
uporabnika 

24 24,09 24 23,82 23,23 22,75 

obisk (celotni) 
knjižnice na 
potencialnega 
uporabnika 

5,68 5,86 5,84 6,09 6,01 5,57 

obisk 
prireditev na 
pot. 
uporabnika 

0,4 0,38 0,44 0,41 0,43 0,44 

stroški 
knjižnice na 
potencialnega 
uporabnika 

22,08 21,27 20,82 20,73 20,4 20,86 

  Kamnik  Kamnik Kamnik  Kamnik  Kamnik  Kamnik 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

knjižnična 
zbirka na 
potencialnega 
uporabnika 

3,85 3,89 4,03 4,17 4,29 4,39 

prirast na 
potencialnega 
uporabnika 

257,22 189,77 244,66 240,31 223,74 208,73 

letna odprtost 
knjižnice na 
pot. 
uporabnika 

169,16 166,39 165,97 169,19 169,78 168,98 

obrat 
knjižnične 
zbirke 

3,05 3,09 3 3 3 2,83 

izposoja na 
potencialnega 
uporabnika 

10,52 10,94 11,08 11,76 12,31 11,81 

delež članov 
knjižnice na 

24 23,02 23,48 23,35 23,67 23,44 



pot. 
uporabnika 

obisk (celotni) 
knjižnice na 
potencialnega 
uporabnika 

5,44 5,75 5,23 5,41 5,98 5,89 

obisk 
prireditev na 
pot. 
uporabnika 

0,58 0,61 0,85 0,82 0,79 0,66 

stroški 
knjižnice na 
potencialnega 
uporabnika 

20,53 17,57 17,31 16,53 16,89 17,63 
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8. NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

Nepričakovanih posledic ni bilo. 

9. BILANCA STANJA 

Bilanca stanja je sestavljena v skladu z zakonom o računovodstvu, pravilnikom o vsebini, 
členitvi in obliki računovodskih izkazov on 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. 
 

a. OSNOVNA SREDSTVA TER DROBNI INVENTAR 

V letu 2017 smo nabavili za  138.149,23 €  opreme in drobnega inventarja. Nabavili smo: 

 Računalniško in drugo opremo v višini 8.790,76 €, 

 knjige, CD, DVD, kasete, strokovna literatura v višini 129.358,47 €. 
 

Finančna sredstva za potrebne investicije smo pridobili pri naslednjih financerjih: 
 knjige, CD, DVD,kasete ter strokovna literatura: Ministrstvo za kulturo v višini 
29.940 €; Občina Kamnik 76.504 €; Občina Komenda 12.796 € ter lastna sredstva KFBK 
v višini 10.118,47 €; 

 računalniška oprema in druga oprema: občina Kamnik 6.199 €; Občina 
Komenda 1.036,78 € in lastna sredstva KFBK v višini 1.554,98 €. Lastnih sredstev smo 
vložili v povečanje osnovnih sredstev za 11.673,45 €. 

Po sklepu inventurne komisije smo odpisali za 6.597,20 € opreme in drobnega inventarja, 
gre predvsem za stole, mize. Sedanja vrednost odpisanih OS je znašala 97,26 € 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 2017. Skupna 
amortizacija je znašala 125.199,31 € 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 18.315,67 € in iz lastnih sredstev 64,33 € €; 

 v breme sredstev prejetih od soustanoviteljice občine Kamnik v višini 
69.156,27 €; 

 v breme sredstev prejetih v upravljanje s strani soustanoviteljice občine 
Komenda v višini 5,658,71 €; 

 v breme sredstev prejetih v upravljanje iz strani MK v višini 29.940 €. 
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 31.12.2017 
znaša 1.491.582,34 € . 

 
b. KRATKOROČNA SREDSTVA 



Denarna sredstva  na TRR na dan 31.12.2017 znašajo 14.398,97 € ter gotovina v višini 
758,70 €. Na dan 31.12.2017 imamo za 1.951,46 € odprtih terjatev do naših kupcev, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2018. Na dan 31.12.2017 imamo kratkoročnih terjatev do 
uporabnikov proračuna občin za 63.307,59 €in predstavljajo zahtevke do naših 
ustanoviteljic za  poplačilo plač in materialnih stroškov za mesec december 2017. Hkrati 
pa izkazujemo kratkoročne terjatve do zdravstvene zavarovalnice iz naslova  refundacije 
bolniške v višini 238,91€ ostale kratkoročne terjatve v višini 1.597,33€. 
Vseh kratkoročnih sredstev  imamo za 65.143,83 €. 

 
c. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Na strani obveznosti v bilanci stanja izkazujemo obveznosti do delavcev za izplačilo plač 
za mesec december 2017, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2018 v višini 34.649,35 
€, € ter obveznosti do dobaviteljev v višini 47.575,03 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.  
Drugih kratkoročnih obveznosti imamo za 10.885,87 € in se nanašajo na obveznosti iz 
prispevkov za plače ter obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta in jih bomo 
poravnali v mesecu januarju 2018. 
Vseh kratkoročnih obveznosti imamo za 93.110,25 €. 

 
d. 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 1.473.356,70€. Za prejeta sredstva v upravljanje imamo 
sklenjeno pogodbo z občino Kamnik.  
Lastnih virov in donacij imamo na dan 31.12.2017  za 1.480.963,96 €. 

 
2. 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 evidenca imamo zavedeno stavbo kot objekt, ki ga uporabljamo. Za 
nepremičnino imamo sklenjeno pogodbo o upravljanju s strani ustanoviteljic. 
V letu 2017 smo knjigovodsko izločili iz naših knjigovodskih evidenc opreme v višini 
6.597,20 € zaradi uničenja oz. dotrajanosti.  
Skupna neodpisana vrednost naših osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 
1.492.315,16€. 

 
3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 
Nimamo dolgoročnih finančnih naložb. 

 
4. 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 2017 je znašala 693.722,26€, njihova struktura prihodkov je 
sledeča: 

 lastni prihodki iz naslova članarin, izposojevalnin, zamudnin, odškodnine za 
internet, uničene kasete in knjižnično gradivo, pravljične urice znašajo 76.988,83 €; 

 sredstva občine Kamnik v višini 490.719,02 €, od tega za plače 372.664,45 €, za 
javna dela 4.521,28 €, za potujočo knjižnico 7.018,68 €, tekoče vzdrževanje 
24.871,60 €, za materialne stroške 81.643,01 €,  

 sredstva občina Komenda v višini 98.183,54 €, od tega za plače v višini 
62.335,55 €, za javna dela 4.705,30 €, tekoče vzdrževanje 4.207,13 €,  za 
materialne stroške 13.638,32 € in za knjige 13.246,08 €,  

 sofinanciranje javnih del  s strani zavoda RS za zaposlovanje: 16.728,13 €; 

 sredstva države: ministrstvo za kulturo v višini 5.000 (projektna zaposlitev) € 
in Agencije za knjige v višini 3.000€; 

 ostali prihodki v višini 3.102,74€, ki se nanašajo na donacije in druge manjše 
izredne prihodke. 

Pri tem izkazujemo za 692.698,41 € skupnih odhodkov, njihova struktura je sledeča: 
 stroški materiala v višini 39.343,84 € (stroški električne energije, ogrevanja, 

pisarniški material, ..); 

 stroški dela v višini 481.112,78 € za 18 redno zaposlenih delavcev in 2 delavca 
preko javnih del ter za 1 delavca preko projektne zaposlitve (sofinancer je 
Ministrstvo za kulturo)  Javna dela je sofinancirala država ter ustanoviteljici.; 

 stroški storitev v višini 143.367,53€: 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 28.477,26 € - odpis drobnega inventarja – knjižničnega 
gradiva 

 finančni odhodki: 397 €: stroški izterjave 

 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.023,85 €, ki smo ga prenesli v postavko 
sredstva v upravljanju na kto 985. 
Vsi prihodki in odhodki, ki smo jih imeli v letu 2017 se nanašajo na izvajanje javne 
službe. Tako je financiranje potekalo s strani občin ustanoviteljic in Ministrstva za kulturo 
ter lastnimi prihodki.  

 
Preglednica 16: Primerjava poslovanja za leti  2016 in 2017 
 

Z.št. Besedilo 
Realizacija 
2016 

Realizacija 
2017 

Indeks 
17/16 

A.  PRIHODKI       

  Občina Kamnik 453.214,70 490.719,02 108,3 

  Občina Komenda 73.865 98.183,54 132,9 

  
MIN. ZA KULTURO+Javna agenc. za 
knj 3.000 8.000 266,7 

  Javna dela 13.598,34 16.728,13 123,00 

  Finančni prihodki - - - 

  Lastni prihodki 68.289 76.988,83 112,7 



  izredni prihodki 332  3.102,74 934,6  

  SKUPAJ PRIHODKI 612.298 693.722,26 113,3 

B. ODHODKI       

  STROŠKI MATERIALA 41.816 39.343,84 94,1 

  STROŠKI STORITEV 136.933 143.367,53 104,7 

  STROŠKI DELA 431.466 481.112,78 111,5 

  AMORTIZACIJA 77,20 28.477,26 368,88 

  FINANČNI ODHODKI 960 397 41,4 

  DRUGI ODHODKI 59 - - 

  SKUPAJ ODHODKI 611,311 692.698,41 113,14 

C. 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 987,08 1.023,85 122,00 

     

     

 

Preglednica 16: poraba lastnih prihodkov 

  

     

 
NABAVA KNJIG 10.118,47 

  

 

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV+ 
amor. BB 1.619,31 

  

 

POKRIVANJE MATERIALNIH 
STROŠKOV 68.353,79 

  

 
SKUPAJ Z OBRESTMI+izr. Prihodki 80.091,57 

   
 

5. 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 564.482,44 €, od tega za nabavo 
osnovnih sredstev  v višini 6.199 €, za knjige 76.504 €,za plače in druge prejemke iz 
delovnega razmerja 374.498,43 €, za pokrivanje materialnih stroškov v  višini 75.395,51 € 
in za investicijsko vzdrževanje 24.885,40 €, za potujočo knjižnico v višini 7.000 € in kulturni 
projekt 2.000 €, ter občina Komenda v višini 99.183,54 €, od tega za nabavo osnovnih 
sredstev 788 €, za knjige 12.545,24€,  za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja v 
višini 71.241,90 €, za tekoče vzdrževanje 3.304,03 € ter za pokrivanje ostalih materialnih 
stroškov v višini 11.303,57 €. Financiranje delovanja zavoda poteka v razmerju  občina 
Kamnik 85,67% : občina Komenda14,33%, 

 s strani države smo za nakup knjižničnega gradiva pridobili 29.940€ ter 5.000 € za 
projektno zaposlitev, s strani Javne agencije za knjige pa 3.000 €, za program Erasmus 
plus 1.384,80 €, 

 drugi prihodki (lastni, refundacije, obresti,…. V višini 66.649,98€, 

 s strani Zavoda za zaposlovanje za javna dela v višini 18.543,25 €. 

 
V tem izkazu imamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.011,68 €. 



 
Preglednica 17: Podroben pregled prihodkov v primerjavi z letom 2016 in 
finančnim planom po občinah za leto 2017 ter realizacijo za leto 2017 je v 
posebni tabeli. 
 

Z.št. Besedilo 

REALIZACIJA 
SPREJET FINANČNI PLAN 2017 IN POTRJEN 

REBALANS DOSEŽENO 2017 INDEKS 2016 

    SKUPAJ KAMNIK KOMENDA MK SKUPAJ KAMNIK KOMENDA MK SKUPAJ 

DOS17 

/plan17 
kol. 

Skupaj 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. 
PRIHODKI PO 
DENARNEM TOKU           

  
      

  
Sredstva za plače- 
PREUSMERITVE 384.654 371.000 62.600   433.600 374.498,43 71.241.90   445.740,33 115,9 

  
Izdatki za nakup blaga in 
storitev 0       0   

 
  

 
  

  
materialni in drugi 
programski stroški 8203 96.645 75.733 18.400   91.133 75.395,61 11.303.57   86.699,18 89,7 

  
tekoče vzdrževanje 
postavka 8208 22.627,61 24.885,40 6.375   31.1260,40 24.885,40 3.304,83   28.190,23 124,6 

  
Dostava knjig na dom 
postavka 8217 0       0       

 
  

  Stroški potujoče knjižnice 5.000 7.000     7.000 7.000     7.000 140,00 

  
Nabava knjig, časopisov 
in revij 113.860 76.504 14.300 29.940 120.744 76.504 12.545,24 29.940 118.989,24 104,5 

  
Sredstva za nakup in 
vzdrževanje OS 7.128 6.199 1.235   7.434 6.199 788 

 
6.987 98 

  Javna agencija za knjige 3.000       0     3.000 3.000 1  

  
JAVNA DELA - ZAVOD 
ZA ZAP. 14.908       0       18.543,25 124,4  

  
Drugi in Lastni prihodki - 
skupaj* 68.289       

 
      68.034,78 99,6 

  
MK-PROJEKTNA 
ZAPPOSLITEV 

  
    

  
  5.000  5.000 - 

  SKUPAJ PRIHODKI 730.663 561.321,40    102.910 29.940 694.335 564.482,44 99.183,54 37.940 788.184,0 107,9 

 

 
Preglednica 18: OBRAZLOŽITEV POSTAVKE 

 

   Doseženo 2017   

LASTNI PRIHODKI(ZAMUDNINE,ČLAN,.) 66.649,98 

OSTALI PRIHODKI 1.384,80 

SKUPAJ 68.034,78 

 

           

 

 

 

 

 



10. PRILOGE 

10.1. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
Preglednica 19 : Izobraževanje zaposlenih v letu 2017 

Priimek Ime Naslov 

izobraževanja 

Izvajalec Št. 

udeležencev 

[I] 

Datum 

izvedbe 

Trajanje 

(ur), [II] 

Skupaj 

ur, [III 

= I x II] 

Arnež  Tina Strategije iskanja 

knjižnega gradiva 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 4.10.2017 6 6 

Arnež  Tina Excel 2010 I, začetna 

delavnica 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 25.10.2017 5 5 

Arnež  Tina Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 20.10.2017 2 2 

Arnež  Tina Poti do knjige: e-

izzivi v 

knjižničarstvu 

Knjižnica Pavla 

Golje Trebnje 

1 8.11.2017 5 5 

Arnež  Eva Srečanje z izvajalci 

in financerji javnih 

del na območju UD 

Domžale in Kamnik 

Urad za delo 

Domžale in 

Kamnik 

1 2.11.2017 2 2 

Arnež  Eva E+ za računovodje CMEPIUS 1 19.10.2017 5 5 

Drolc Marica Slovenski knjižni 

sejem  

Slovenski knjižni 

sejem  

1 24.11.2017 4 4 

Glušič Milena Seminar za 

prijavitelje KA1 - 

Erasmus+ 

CMEPIUS 1 11.1.2017 5 5 

Glušič Milena April v MKL Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 19.4.2017 5 5 

Glušič Milena Sponzorstva in 

donacije v kulturi 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 12.4.2017 5 5 

Glušič Milena Poti do e-knjige NUK 1 23.5.2017 2 2 

Glušič Milena Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 18.10.2017 2 2 

Glušič Milena Dialog sprememb ZSK: Program 

izobraževanja za 

knjižnični 

menedžment 

1 14.9.2017 6 6 

Glušič Milena Knjižnica in njen 

vpliv na lokalno 

okolje – ali bodo 

potrebne 

spremembe? 

ZSK: Program 

izobraževanja za 

knjižnični 

menedžment 

1 15.9.2017 6 6 



Glušič Milena Psihologija 

sprememb 

ZSK: Program 

izobraževanja za 

knjižnični 

menedžment 

1 21.9.2017 6 6 

Glušič Milena IFLA World Library 

and Information 

Congress, Wrocław, 

Poljska 

IFLA 1 21.-

22.8.2017 

16 16 

Glušič Milena Študijski obisk 

Goriške knjižnice 

Franceta Bevka 

Goriška knjižnica 

Franceta Bevka 

1 19.12.2017 5 5 

Kolektiv Promocija zdravja na 

delovnem mestu: 

Stres na delovnem 

mestu 

Maja Leban 11 15.3.2017 2 22 

Kolektiv Varna uporaba 

interneta 

mag. Aleš 

Klemen (Mestna 

knjižnica 

Ljubljana) 

13 5.4.2017 2 26 

Kolektiv Knjižnica, prostor 

srečevanj, odnosov 

in visokih 

pričakovanj 

Damjana in 

Ambrož Pondelek 

(brezplačnon 

izobraževanje) 

11 22.11.2017 3 33 

Kosirnik Mojca Cobiss3/izposoja IZUM 1 6.9.-

8.9.2018 

24 24 

Kosirnik Mojca Priprava na letne 

razgovore 

Sergeja Planko, 

Team Partner 

1 23.3.2017 2,5 2,5 

Kosirnik Mojca Cobiss3/izposoja - 

usposabljanje za 

potujočo knjižnico 

Knjižnica 

Domžale 

1 4.4.2017 5 5 

Kosirnik Mojca 13. okrugli stol o 

pokretnim 

knjižnicama u 

Republici Hrvatskoj 

in 7. festival 

hrvatskih bibliobusa  

Gradska knjižnica 

i čitaonica Pula 

1 12.5. - 

13.5. 2017  

13 13 

Kosirnik Mojca Strategije iskanja 

knjižnega gradiva 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 4.10.2017 6 6 

Kosirnik Mojca Excel 2010 I, začetna 

delavnica 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 25.10.2017 5 5 

Kosirnik Mojca Poti do knjige: e-

izzivi v 

knjižničarstvu 

Knjižnica Pavla 

Golje Trebnje 

1 8.11.2017 5 5 

Kotnik Andrej Seminar za 

prijavitelje KA1 - 

Erasmus+ 

CMEPIUS 1 11.1.2017 5 5 



Kotnik Andrej Priprava na letne 

razgovore 

Sergeja Planko, 

Team Partner 

1 23.3.2017 2,5 2,5 

Kotnik Andrej April v MKL Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 19.4.2017 5 5 

Kotnik Andrej Sponzorstva in 

donacije v kulturi 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 12.4.2017 5 5 

Kotnik Andrej Poti do e-knjige NUK 1 23.5.2017 2 2 

Kotnik Andrej Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 19.10.2017 2 2 

Kotnik Andrej Vodja se rodi, naredi, 

izuči, oblikuje, 

ustvari  … ali »Vaja 

dela mojstra, trening 

pa legende« (Zlatko)  

ZSK: Program 

izobraževanja za 

knjižnični 

menedžment 

1 18.10.2017 6 6 

Kotnik Andrej Pis(a)na kulturna 

dediščina 

Osrednja 

knjižnica Celje 

1 1.12.2017 6 6 

Kotnik Andrej Novosti v 

knjižničnem sistemu 

Slovenije 

NUK 1 23.11.2017 6 6 

Kotnik Andrej Ključna kadrovska 

orodja za razvoj 

kadrov 

ZSK: Program 

izobraževanja za 

knjižnični 

menedžment 

1 14.11.2017 6 6 

Kotnik Andrej Uskladitev sistema z 

zahtevami SIST EN 

ISO 9001:2015 - 

konkretne rešitve in 

primeri ter ocena 

SIST 1 12.-13. 12. 

2017 

15 15 

Kotnik Andrej 

(zas.) 

Slovenski knjižni 

sejem  

Slovenski knjižni 

sejem  

1 24.11.2017 4 4 

Kotnik Andrej Študijski obisk 

Goriške knjižnice 

Franceta Bevka 

Goriška knjižnica 

Franceta Bevka 

1 19.12.2017 5 5 

Kralj Renata Cobiss3/izposoja IZUM 1 6.9.-

8.9.2017 

24 24 

Kralj Renata Cobiss3/izposoja - 

usposabljanje za 

potujočo knjižnico 

Knjižnica 

Domžale 

1 4.4.2017 5 5 

Kralj Renata 14. okrugli stol o 

pokretnim 

knjižnicama u 

Republici Hrvatskoj 

in 7. festival 

hrvatskih bibliobusa  

Gradska knjižnica 

i čitaonica Pula 

1 12.5. - 

13.5. 2018 

13 13 

Kralj Renata Strategije iskanja Mestna knjižnica 1 4.10.2017 6 6 



knjižnega gradiva Ljubljana 

Kralj Renata Excel 2010 I, začetna 

delavnica 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 25.10.2017 5 5 

Kralj Renata Poti do knjige: e-

izzivi v 

knjižničarstvu 

Knjižnica Pavla 

Golje Trebnje 

1 8.11.2017 5 5 

Petrušić Barbara Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 19.10.2017 2 2 

Petrušić Barbara Pravljična šola za 

odrasle 

Mariborska 

knjižnica 

1 16.11.2017 8 8 

Petrušić Barbara Študijski obisk 

Goriške knjižnice 

Franceta Bevka 

Goriška knjižnica 

Franceta Bevka 

1 19.12.2017 5 5 

Petrušić Barbara Ustanove in društva 

za dobro knjigo 

(Strokovna sreda) 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 13.9.2017 3,5 3,5 

Petrušić Barbara Predstavitev 

Priročnika za branje 

kakovostnih 

mladinskih knjig 

2017 (Strokovna 

sreda) 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 15.11.2017 3,5 3,5 

Podbrežnik Breda Priprava na letne 

razgovore 

Sergeja Planko, 

Team Partner 

1 23.3.2017 2,5 2,5 

Podbrežnik Breda Knjižničar-

knjižničarju tretjič: 

dan dobrih praks 

Cankarjeva 

knjižnica Vrhnika, 

Združenje 

splošnih knjižnic, 

ZBDS 

1 18.5.2017 5 5 

Podbrežnik Breda Vrednotenje in 

merjenje rezultatov 

izobraževanj pri 

zaposlenih 

ZSK: Program 

izobraževanja za 

knjižnični 

menedžment 

1 11.10.2017 6 6 

Podbrežnik Breda Uskladitev sistema z 

zahtevami SIST EN 

ISO 9001:2015 - 

konkretne rešitve in 

primeri ter ocena 

SIST 1 12.-13. 12. 

2017 

15 15 

Rajh 

Šinkovec 

Maja Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 19.10.2017 2 2 

Rajh 

Šinkovec 

Maja Izposoja v očeh 

knjižničarjev 

Društvo 

bibliotekarjev 

Ljubljana 

1 25.11.2017 5 5 

Ramšak Anja Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

1 20.10.2017 2 2 



Renata Kralj) 

Starovasnik Francka Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 19.10.2017 2 2 

Štorman 

Vreg 

Andreja Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 18.10.2017 2 2 

Štorman 

Vreg 

Andreja Slovenski knjižni 

sejem  

Slovenski knjižni 

sejem  

1 24.11.2017 4 4 

Težak Duška Priprava na letne 

razgovore 

Sergeja Planko, 

Team Partner 

1 23.3.2017 2,5 2,5 

Težak Duška Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 19.10.2017 2 2 

Težak Duška Varstvo osebnih 

podatkov v skladu z 

novo evropsko 

zakonodajo 

Knjižnica 

Domžale 

1 23.10.2017 2 2 

Tratnik Tatjana Predstavitev 

poliedrskih 

sestavljank za učenje 

matematike za vrtce 

dr. Izidor Hafner 1 6.4.2017 1 1 

Tratnik Tatjana Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 18.10.2017 2 2 

Tratnik Tatjana Izposoja v očeh 

knjižničarjev 

Društvo 

bibliotekarjev 

Ljubljana 

1 25.11.2017 5 5 

Uršič Jana Literarni torek: 

VREDNOTENJE 

KNJIŽEVNOSTI V 

KNJIŽNICAH IN 

RAZVOJ BRALNE 

KULTURE II. 

Dobreknjige.si 1 21.3.2017 5 5 

Uršič Jana Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 18.10.2017 2 2 

Uršič Jana Poti do knjige: e-

izzivi v 

knjižničarstvu 

Knjižnica Pavla 

Golje Trebnje 

1 8.11.2017 5 5 

Uršič Jana Novosti v 

knjižničnem sistemu 

Slovenije 

NUK 1 23.11.2017 6 6 

Uršič Jana Slovenski knjižni 

sejem  

Slovenski knjižni 

sejem  

1 23.11.2017 4 4 

Zore Sabina Šolarji v knjižnici Mestna knjižnica 1 15.2.2017 4 4 



Ljubljana 

Zore Sabina Literarni torek: 

VREDNOTENJE 

KNJIŽEVNOSTI V 

KNJIŽNICAH IN 

RAZVOJ BRALNE 

KULTURE II. 

Dobreknjige.si 1 21.3.2017 5 5 

Zore Sabina Od PISE do NASE, 

mladi in mladi 

odrasli v knjižnici 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 22.3.2017 8 8 

Zore Sabina Predstavitev 

poliedrskih 

sestavljank za učenje 

matematike za vrtce 

dr. Izidor Hafner 1 6.4.2017 1 1 

Zore Sabina Knjižničar-

knjižničarju tretjič: 

dan dobrih praks 

Cankarjeva 

knjižnica Vrhnika, 

Združenje 

splošnih knjižnic, 

ZBDS 

1 18.5.2017 5 5 

Zore Sabina Bologna po Bologni Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 31.5.2017 8 8 

Zore Sabina Cobiss3 - izposoja KFBK (Izvedli 

Mojca Kosirnik in 

Renata Kralj) 

1 20.10.2017 2 2 

Zore Sabina Izposoja v očeh 

knjižničarjev 

Društvo 

bibliotekarjev 

Ljubljana 

1 25.11.2017 5 5 

Zore Sabina Šolarji v knjižnici:  

prostočasno branje 

(Strokovna sreda) 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 15.2.2018 3,5 3,5 

Zore Sabina Simpozij: Mladi in 

mladi odrasli v 

knjižnici: zahtevno 

branje (Strokovna 

sreda) 

Mestna knjižnica 

Ljubljana 

1 22.3.2018 7 7 

Zupan Olga Srečanje z izvajalci 

in financerji javnih 

del na območju UD 

Domžale in Kamnik 

Urad za delo 

Domžale in 

Kamnik 

1 2.11.2017 2 2 

Zupan Olga E+ za računovodje CMEPIUS 1 19.10.2017 5 5 

 

Skupaj:  

Skupaj ur Ur 

izobraževanj 

na 

Število 

zaposlenih 



zaposlenega 

515,5 25,78 20 

 

10.2. MEDIJSKE OBJAVE 
Preglednica 21: Medijske objave o Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik v letu 2017 

Zap. št. AVTOR NASLOV ČLANKA PUBLIKACIJ

A 

SPLETNI NASLOV PODATKI O 

OBJAVI 

DATUM 

OBJAVE 

1. / Kamniška enajsta 

šola o antiki 

Gorenjski glas / št. 18, str. 10 3.3.2017 

2. / Pogovor o knjigi 

Zavetje v pečevju 

Gorenjski glas / št. 25, str. 7 28.3.2017 

3. / Predstavitev knjige 

Tomaža Humarja 

Svet ni meja 

Gorenjski glas / št. 33, str. 24 25.4.2107 

4. Aleš 

Senožetnik 

Razprava o 

kamniški dediščini 

Gorenjski glas / št. 53, str. 6 4.7.2017 

5. / Poletno družinsko 

branje v kamniški 

knjižnici 

Gorenjski glas / št. 58, str. 9 21.7.2017 

6. / Pripovedovalski 

večer kamniških 

zgodb 

Gorenjski glas / št. 68, str. 7 25.8.2017 

7. / Medobčinski bralni 

projekt Branje je 

iskanje 

Gorenjski glas / št. 72, str. 7 8.9.2017 

8. Jasna Paladin Drevesa ovili v 

pletenine 

Gorenjski glas / št. 79, str. 24 3.10.2017 

9. Jasna Paladin V Kamniku začeli 

bralno potovanje 

Gorenjski glas / št. 80, str. 8 6.10.2017 

10. Jasna Paladin Tudi "delfinke" so v 

menopavzi 

Kamničanka / št. 4, str. 8 24.2.2017 

11. Jasna Paladin Kamniška enajsta 

šola o antiki 

Kamničanka / št. 5, str. 7 10.3.2017 

12. Jasna Paladin Zavetje v pečevju Kamničanka / št. 7, str. 15 7.4.2017 

13. J. P.  Predstavitev 

zbornika o Francetu 

Tomšiču 

Kamničanka / št. 7, str. 5 7.4.2017 

14. / Poletje v Kamniku 

(objava dogodka -  

Knjižnica pod 

krošnjami) 

Kamničanka / št. 11, str. 13 9.6.2017 



15. / Poletje v Kamniku 

(objava 14. poletje 

družinskega branja) 

Kamničanka / št. 11, str. 13 9.6.2017 

16. Jasna Paladin Otroci napolnili 

Keršmančev park 

Kamničanka / št. 11, str. 3 9.6.2017 

17. Aleš 

Senožetnik 

Pogovorni večer v 

knjižnici 

Kamničanka / št. 12, str. 5 23.6.2017 

18. Irena Bezjak Drugačne zgodbe 

Sožitja 

Kamničanka / št. 13, str. 20 21.7.2017 

19. Barbara 

Klanšek 

V Tunjicah so 

pripovedovali 

pravljice 

Kamničanka / št. 13, str. 6 21.7.2017 

20. Milena Glušič Brezplačni 

računalniški tečaji 

za upokojence 

Kamničanka / št. 14, str. 2 18.8.2017 

21. Jasna Paladin Kamniške zgodbe 

na samostanskem 

vrtu 

Kamničanka / št. 15, str. 7 1.9.2017 

22. J. P.  V knjižnici bodo 

prenovili sanitarije 

Kamničanka / št. 15, str. 3 1.9.2017 

23. J. P.  Tedenska srečanja 

joge v kamniški 

knjižnici 

Kamničanka / št. 15, str. 22 1.9.2017 

24. Jasna Paladin Branje za 

povezovanje 

Kamničanka / št. 16, str. 5 22.9.2017 

25. Jasna Paladin Delimo znanje iz 

Kamnika v svet 

Kamničanka / št. 16, str. 13 22.9.2017 

26. Jasna Paladin Rožnate pletenine Kamničanka / št. 17, str. 16 6.10.2017 

27. Jasna Paladin Poslanski večeri Kamničanka / št. 19, str. 5 3.11.2017 

28. Jasna Paladin Slovenologija o 

psihiatriji 

Kamničanka / št. 19, str. 15 3.11.2017 

29. Jasna Paladin Preberite 

deklaracijo 

Kamničanka / št. 19, str. 14 3.11.2017 

30. Jasna Paladin Gostija v deželi 

branja 

Kamničanka / št. 20, str. 5 17.11.2017 

31. Jasna Paladin V knjižnice se 

vedno splača 

vlagati 

Kamničanka / št. 21, str. 2 1.12.2017 

32. Jasna Paladin Alpe brez meja Kamničanka / št. 22, str. 13 15.12.2017 

33. Jasna Paladin Na starost se 

moramo pripraviti 

Kamničanka / št. 22, str. 9 15.12.2017 

34. Jasna Paladin Branju prijazna 

občina 

Kamničanka / št. 22, str. 3 15.12.2017 



35. / Voščilo Kamničanka / št. 22, str. 3 15.12.2017 

36. / Rosvita Pesek s 

knjigo o življenju 

očeta slovenske 

ustave 

Modre novice / št. 206, str. 6 26.1.2017 

37. Barbara 

Klanšek 

V Tunjicah prvič 

potekalo Tunjiško 

pravljično 

raziskovanje 

Modre novice / št. 212, str. 4,5 7.7.2017 

38. Mateja Kegel 

Kozlevčar 

Začetek projekta 

Branje je iskanje 

Modre novice / št. 214, str. 7 7.9.2017 

39. Mateja 

Štrajhar 

Pravljično in 

čarobno 

decembrsko 

dogajanje 

Modre novice / št. 217, str. 8 1.12.2017 

40. A. Žalar Čestitka Bredi 

Podbrežnik Vukmir 

Aplenca / št. 1, str. 6 27.1.2017 

41. / Mag. Breda 

Podbrežnik Vukmir 

- prejemnica 

Čopove diplome 

Potujoče 

novice 

/ št. 1/2, str. 

32,33 

9.1.2017 

42. Primož Hieng Izposoja e-knjig se 

je v enem letu 

podvojila 

Nedeljske 

novice 

/ št. 110, str. 23 23.4.2017 

43. Katja 

Tabernik 

Pravljice za majhne 

in velike 

Aplenca / št. 5, str. 14 31.5.2017 

44. / Knjižnica pod 

krošnjami 

Ženska / št. 7, str. 8 3.7.2017 

45. Knjižnica 

KFBK 

Predbralna značka 

Veronikin zaklad 

Aplenca / št. 7, str. 7 28.7.2017 

46. Matic 

Žerovnik 

Prijateljstvo Naš zbornik / št. 2, str. 17 2.11.2017 

47. / Brezplačni vpis Dnevnik / št. 266, str. 10 17.11.2017 

48. Breda 

Podbrežnik 

Vukmir, 

Sabina Zore 

Iz Knjižnica 

Franceta Balantiča 

Kamnik 

Perovski list / št. 1, str. 25 12.12.2017 

49. Tatjana 

Tratnik 

Dejavnosti za 

otroke in odrasle v 

Krajevni knjižnici 

Šmarca 

Šmarčan / št. 2, str. 18 14.12.2017 

50.   Koncert skupine 

ŠanSončki:"Vedno 

je čas za ljubezen" 

  http://www.kamnik.info   10.5.2017 

http://www.kamnik.info/


51.   Predavanje o 

zdravilnih zeliščih 

zeliščarke Jožice 

Bajc Pivec 

  http://www.kamnik.info   31.5.2017 

52.   Tunjiško pravljično 

raziskovanje 

  http://www.kamnik.info   27.6.2017 

53.   Uhajanje plina na 

Kajuhovi ulici 

  http://www.kamnik.info   8.8.2017 

54.   Tudi župan je za 

"zdrave joške" 

  http://www.kamnik.info   28.9.2017 

55.   Teden otroka na 

podružnični šoli 

Mekinje 

  http://www.kamnik.info   10.10.2017 

56.   Zakajena knjižnica   http://www.kamnik.info   16.11.2017 

57.   Božiček je obiskal 

Pravljično hiško 

  http://www.kamnik.info   20.12.2017 

58.   Pravljična hiška pod 

Malim gradom - 

Pridi tja, kjer je 

pravljica doma 

  http://www.kamnik.info   4.12.2017 

59.   OBČINA KAMNIK 

PRAZNUJE: 

Zavetje v pečevju-

pogovor o knjigi 

Janeza Gregorina z 

urednikom 

Francetom 

Malešičem 

  http://www.kamnik.si   28.3.2017 

60.   Predstavnik 

Bavarsko-

slovenskega 

društva na obisku v 

Knjižnici Franceta 

Balantiča Kamnik 

  http://www.kamnik.si   8.5.2017 

61.   Nedeljsko popoldne 

v Tunjicah minilo v 

znamenju pohoda 

in pravljic 

  http://www.kamnik.si   27.6.2017 

62.   Naslednjih devet 

dni bo Kamfest 

prava izbira 

  http://www.kamnik.si   10.8.2017 

63.   V Kamniku smo 

drevesa ovili v 

rožnate pletenine 

  http://www.kamnik.si   28.9.2017 

http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.info/
http://www.kamnik.si/
http://www.kamnik.si/


64.   Dan splošnih 

knjižnic v znamenju 

gesla "Gostija v 

deželi branja" 

  http://www.kamnik.si   14.11.2017 

65.   Občina Kamnik je 

postala "Branju 

prijazna občina" 

  http://www.kamnik.si   4.12.2017 

66.   Alpsko območje z 

dolino Kamniške 

Bistrice na starih 

razglednicah do 

konca druge 

svetovne vojne 

  http://www.kamra.si   11.9.2017 

67.   Plecnik's Works in 

Kamnik and its 

Surroundings 

  http://www.kamra.si   15.11.2017 

68.   Rožnate pletenine   http://www.europadonna-zdruzenje.si   4.10.2017 

69.   Knjižnica pod 

krošnjami 

  http://www.kamfest.org   11.8.2017 

70.   Program festivala   http://www.kamfest.org   11.8.2017 

71.   Knjižnica pod 

krošnjami 

Brezplačno listanje 

in uživanje junij-

december 2017 

  http://www.knjiznicapodkrosnjami.si    11.8.2017 

72.   Presenečenje v 

Knjižnici Franceta 

Balantiča Kamnik 

  http://www.srce-me-povezuje.si   15.6.2017 

73.   S pravljično jogo 

skok v zimske 

počitnice v Knjižnici 

Črnomelj 

  http://www.crn.sik.si   22.2.2017 

74. Andrej Kotnik Improvement of 

educational 

activities for seniors 

in the France 

Balantič Library 

Kamnik 

  https://ec.europa.eu/epale/en/content/improvement-educational-activities-

seniors-france-balantic-library-kamnik 

  22.12.2017 

75. Andrej Kotnik France Balantič 

Library 

  https://ec.europa.eu/epale/en/organisations/france-balantic-library-kamnik   25.10.2017 

76. Breda 

Podbrežnik 

Vukmir 

Množica ljudi je 

občudovala 

potujoče knjižnice 

Potujoče 

novice 

  št.1/2, str. 

4,5,6,7 

januar 2017 

77. Artur Lipovž Kakšen naj bo 

moderni bibliobus-

Potujoče 

novice 

  št.1/2, str. 16,17 januar 2017 

http://www.kamnik.si/
http://www.kamnik.si/
http://www.kamra.si/
http://www.kamra.si/
http://www.europadonna-zdruzenje.si/
http://www.kamfest.org/
http://www.kamfest.org/
http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/
http://www.srce-me-povezuje.si/
http://www.crn.sik.si/
https://ec.europa.eu/epale/en/content/improvement-educational-activities-seniors-france-balantic-library-kamnik
https://ec.europa.eu/epale/en/content/improvement-educational-activities-seniors-france-balantic-library-kamnik


okrogla miza 

78. Iva Pezer, 

Ljiljana 

Vugrinec 

Sudelovanje 

knjižničara iz 

Hrvatske na 

Festivalu 

slovenskih 

bibliobusa u 

Kamniku 

Potujoče 

novice 

  št.1/2, str. 

18,19,20,21,22 

januar 2017 

79. Ksenija Trs Nov bibliobus, 

[got]off-line ali kako 

smo jxxxxi ježa! 

Potujoče 

novice 

  št.1/2, str. 

23,24,25 

januar 2017 

80. Miha Ulčar Potujoča knjižnica - 

Bibliobus se po 

novem ustavlja tudi 

pred Domom 

upokojencev 

Domžale 

Slamnik   št. 9, str. 12 29.9.2017 

81.   Jenkret je biv...jen Aplenca   št. 5, str. 34;  31.5.2017 

82.   6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv... V 

zelenem okolju 

odpira vrata 

domišljije 

Domžalske 

novice 

  št. 7, str. 25;  19.5.2017 

83.   Na Občini Kamnik 

razstavlja Luka 

Dakskobler 

Gorenjski glas   št. 43, str. 21;  31.5.2017 

84. Jasna Paladin Križnikove pravljice 

za otroke in odrasle 

Gorenjski glas   št. 45, str. 6;  6.6.2017 

85.   Luka Dakskobler 

daje barve 

Križnikovemu 

festivalu 

Modre novice   št. 210, str. 18;  19.5.2017 

86. Nika Senica Motnik zopet 

popestrile pravljice 

Modre novice   št. 211, str. 4;  20.6.2017 

87. Jasna Paladin Podobe Križnikovih 

pravljic 

Kamničanka   št. 7, str. 5;  7.4.2017 

88. Jasna Paladin V Motniku dihajo s 

festivalom 

Kamničanka   št. 10, str. 9;  26.5.2017 

89.   Razstava fotografij 

Prvih pet pravljičnih 

let 

Kamničanka   št. 10, str. 8; 26. 

5. 2017 

  

90. / Prireditve (objava 

dogodka - Križnikov 

pravljični festival) 

Kamničanka   št. 11, str. 22;  9.6.2017 



91. Bojana 

Klemenc 

Kjer so pravljice 

doma 

Kamničanka   št. 12, str. 6;  23.6.2017 

92. Tadeja 

Pungerčar 

Vrata domišljije se 

bodo spet odprla 

Lipov list   št. 2, str. 37;  14.4.2017 

93. Mankica 

Kranjec 

Najlepši položaj za 

rezanje čebule 

Nedelo   št. 23, str. 23;  4.6.2017 

94.   Šesti Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv... 

Slamnik   št. 5, str. 11;  29.5.2017 

95. Primož Hieng Zahvala za 

ohranjene ljudske 

pravljice v narečju 

gre čevljarju iz 

Motnika 

Nedeljske 

novice 

  št. 110, str. 21;  23.4.2017 

96. Andrej Predin 6. Križnikov 

pravljični festival  

Nedeljske 

novice 

  št. 135, str. 12;  21. 5. 2017 

97.   Pravljični festival 

Jenkret je 

biv...uspešno 

zaključen 

Ženska   št. 7, str. 10;  3. 7. 2017 

98.   6. Križnikov 

pravljični festival ...v 

zelenem okolju 

odpira vrata 

domišljije 

  http://www.motnik.net/kri382nikov-festival.html   Ni podatka. 

99.   Petek, 9. junij 2017   http://www.motnik.net/program-2017.html   Ni podatka. 

100.   Napovednik 

Križnikov pravljični 

festival 

  https://www.napovednik.com/kriznikov-pravljicni-festival   Ni podatka. 

101.   Odprtje fotografske 

razstave z 

naslovom "Prvih pet 

pravljičnih let: 

Križnikov pravljični 

festival" 

  http://www.kamnik.info/events/odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-prvih-

pet-pravljicnih-let-kriznikov-pravljicni-festival/ 

  8.5.2017 

102.   Prihaja 6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv..., ki v 

zelenem okolju 

odpira vrata 

domišljije 

  http://www.kamnik.info/prihaja-6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-biv-ki-v-

zelenem-okolju-odpira-vrata-domisljije/ 

  18.5.2017 

103.   Fotografska 

razstava kot 

napoved 

skorajšnjega 

Pravljičnega 

  http://www.kamnik.info/fotografska-razstava-kot-napoved-skorajsnjega-

pravljicnega-festivala/ 

  10.5.2017 

http://www.motnik.net/kri382nikov-festival.html
http://www.motnik.net/program-2017.html
https://www.napovednik.com/kriznikov-pravljicni-festival
http://www.kamnik.info/events/odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-prvih-pet-pravljicnih-let-kriznikov-pravljicni-festival/
http://www.kamnik.info/events/odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-prvih-pet-pravljicnih-let-kriznikov-pravljicni-festival/
http://www.kamnik.info/prihaja-6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-biv-ki-v-zelenem-okolju-odpira-vrata-domisljije/
http://www.kamnik.info/prihaja-6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-biv-ki-v-zelenem-okolju-odpira-vrata-domisljije/
http://www.kamnik.info/fotografska-razstava-kot-napoved-skorajsnjega-pravljicnega-festivala/
http://www.kamnik.info/fotografska-razstava-kot-napoved-skorajsnjega-pravljicnega-festivala/


festivala 

104.   Danes zvečer se v 

Motniku začne 

Križnikov pravljični 

festival 

  http://www.kamnik.info/36866-2/   10.6.2017 

105.   Križnikov pravljični 

festival v Motniku je 

(bil) pod streho 

  http://www.kamnik.info/kriznikov-pravljicni-festival-v-motniku-je-bil-pod-streho/   12.6.2017 

106.   6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv... V 

zelenem okolju 

odpira vrata 

domišljije - 9. -10. 

06. 2017 

  http://www.kamnaizlet.com/2017/05/12/6-kriznikov-pravljicni-festi...   Ni podatka. 

107.   Facebook-Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv 

  https://sl-si.facebook.com/rižnikov-pravljični-festival-Jenkret-je-b...   Ni podatka. 

108.   Križnikov pravljični 

festival Jenkret je 

biv...v zelenem 

okolju odpira vrata 

domišljije 

  http://www.kamnik.si/index.php?t=news&id=30931    7.6.2017 

109.   Odprtje fotografske 

razstave z 

naslovom "Prvih pet 

pravljičnih let: 

Križnikov pravljični 

festival" 

  http://www.kamnik.si/dogodki/Odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-Prvih-

pet-pravl... 

  Ni podatka. 

110.   Odprtje fotografske 

razstave z 

naslovom "Prvih pet 

pravljičnih let: 

Križnikov pravljični 

festival" 

  http://www.kamnik.si/novice/Odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-Prvih-

pet-pravljicnih-let_Kriznikov-pravljicni-festival-10-05-2017 

  Ni podatka. 

111.   Likovni natečaj 

Jenkret je biv - 

podobe Križnikovih 

pravljic 2017 

  http://www.kamnik.si/novice/Likovni-natecaj-Jenkret-je-biv-podobe-

Kriznikovih-prav... 

  Ni podatka. 

http://www.kamnik.info/36866-2/
http://www.kamnik.info/kriznikov-pravljicni-festival-v-motniku-je-bil-pod-streho/
http://www.kamnaizlet.com/2017/05/12/6-kriznikov-pravljicni-festi...
https://sl-si.facebook.com/rižnikov-pravljični-festival-Jenkret-je-b...
http://www.kamnik.si/index.php?t=news&id=30931
http://www.kamnik.si/dogodki/Odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-Prvih-pet-pravl...
http://www.kamnik.si/dogodki/Odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-Prvih-pet-pravl...
http://www.kamnik.si/novice/Odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-Prvih-pet-pravljicnih-let_Kriznikov-pravljicni-festival-10-05-2017
http://www.kamnik.si/novice/Odprtje-fotografske-razstave-z-naslovom-Prvih-pet-pravljicnih-let_Kriznikov-pravljicni-festival-10-05-2017
http://www.kamnik.si/novice/Likovni-natecaj-Jenkret-je-biv-podobe-Kriznikovih-prav...
http://www.kamnik.si/novice/Likovni-natecaj-Jenkret-je-biv-podobe-Kriznikovih-prav...


112.   6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv...v 

zelenem okolju 

odpira vrata 

domišljije 

  http://www.domzalec.si/6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-bi...   20.5.2017 

113.   Likovni natečaj 

Jenkret je biv - 

podobe Križnikovih 

pravljic 2017; 9. in 

10. junija 2017 

  http://www-domzalske-novice.si/likovni-natecaj-jenkret-je-biv-pod...     

114.   6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv...v 

zelenem okolju 

odpira vrata 

domišljije 

  https://www.modre-novice.si/novice/6-kriznikov-pravljicni-festival-...   6.6.2017 

115.   Križnikov pravljični 

festival Jenkret je 

biv... 

  https://www.modre-novice.si/dogodki/kriznikov-pravljicni-festival-...   9.6.2017 

116.   6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv... 

  http://www.kulturnibazar.si/aktualno/6-krznikov-pravljicni-festival...   Ni podatka. 

117.   Križnikov pravljični 

festival 

  20. http://www.srce-

slovenije.si/index.php?t=events&id=12341&l=sl&portal=obiscite-

srce&portal_id=2 

  Ni podatka. 

118.   6. Križnikov 

pravljični festival 

  https://www.mojaobcina.si/vransko/novice/kultura/6-kriznikov-pravljicni-

festival.html?RSSe72bb0fed70e15b116cffb3b7c15f40e 

  2.6.2017 

119.   6. Križnikov 

pravljični festival 

  http://otroskeprireditve.si/kategorije/druzinski-festivali/kriznikov-pravljicni-

festival/ 

  Ni podatka. 

120.   Križnikov pravljični 

festival v Motniku 

Jenkret je biv... 09. 

06. 2017 - 10. 06. 

2017 

  https://www.visitkamnik.com/sl/prireditve/top-prireditve/kriznikov-pravljicni-

festival-v-motniku-jenkret-je-biv  

  Ni podatka. 

121.   Pridite na Križnikov 

pravljični festival 

  http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-

novice/ad7d2e6914a3ce2b7e7fe97780fa76d8  

  10.5.2017 

http://www.domzalec.si/6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-bi...
http://www-domzalske-novice.si/likovni-natecaj-jenkret-je-biv-pod...
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https://www.visitkamnik.com/sl/prireditve/top-prireditve/kriznikov-pravljicni-festival-v-motniku-jenkret-je-biv
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http://novice.najdi.si/najdi/vse/podobne-novice/ad7d2e6914a3ce2b7e7fe97780fa76d8


122.   Pravljični družinski 

vikend  Program 

dogajanja na 

pravljičnem 

festivalu 

  http://terme-snovik.si/posebne_ponudbe/pravljicni_druzinski_vikend/    Ni podatka. 

123.   Razstava Prvih pet 

pravljičnih let: 

Križnikov pravljični 

festival 

  http://www.dogodeksi.com/dogodki-arhiv/36788/razstava-prvih-pet-pravljicni-

let-kriznikov-pravljicni-festival 

  10.5.2017 

124.   Križnikov pravljični 

festival 

  http://www.razvoj.si/UserFiles/Utrup%20prireditev%202017%20.pdf    Ni podatka. 

125.   Jenkret je biv... 

Križnikov pravljični 

festival 

  http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/1044/Program-6-

Kriznikovega-pravljicnega-festivala-v-Motniku 

  Ni podatka. 

126.   Rezultati likovnega 

natečaja Jenkret je 

biv - Podobe 

Križnikovih pravljic 

2017 

   http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/1053/Rezultati-likovnega-

natecaja-Jenkret-je-biv-%e2%80%93-Podobe-Kriznikovih-pravljic-2017 

  Ni podatka. 

127.   6. Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv 

  http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-

biv/113687/ 

  9.6.2017 

128.   Tadeja Bizilj: 

Križnikov festival 

   http://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/168716/   Ni podatka. 

129.   OŠ Toma Brejca: 

Kulturna prireditev 

ob zaključku 

BRALNE ZNAČKE 

(6. 6. 2017) 

   http://www.ostb.si/2017/06/05/kulturna-prireditev-ob-zakljucku-bralne-

znacke-6-6-2017/ 

  6.6.2017 

130.   Jenkret je biv 2017 

- Križnikov pravljični 

festival 

   http://www.os-marijevere.si/prikazi.aspx?showID=1741   Ni podatka. 

131.   Koledar dogodkov 

in prireditev v občini 

Mengeš - maj in 

junij 2017 

   http://www.menges.si/media/moddoc_9002_c94633d1258258ba824e08.pdf   Ni podatka. 

http://terme-snovik.si/posebne_ponudbe/pravljicni_druzinski_vikend/
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http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-biv/113687/
http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/6-kriznikov-pravljicni-festival-jenkret-je-biv/113687/


132.   Šesti Križnikov 

pravljični festival 

Jenkret je biv... 

   http://www.kd-domzale.si/e_files/content/Slamnik%2005%202017.pdf   Ni podatka. 

133.   Na 6. Križnikovem 

festivalu znova 

pravljice za vso 

družino 

   http://www.preberi.si/content/view/17456557-Na-6--Kriznikovem-festivalu-

znova-pravljice-za-vso-druzino.html 

  8.6.2017 

134.   Na 6. Križnikovem 

festivalu znova 

pravljice za vso 

družino 

  https://www.dnevnik.si/1042774519/lokalno/osrednja-slovenija/na-6-

kriznikovem-festivalu-znova-pravljice-za-vso-druzino 

  8.6.2017 

 

 

10.3. SEZNAM PRIREDITEV 
 

Spodnji seznam predstavlja prireditva in dogodke, razen pravljičnih uric in 

bibliopedagoških dejavnosti.  

Preglednica 22 

1.       

1.1. PREDSTAVITVE KNJIG      

Januar Boštjan Videmšek: Na begu 1 86 

  Rosvita Pesek: Bučar 1 25 

Februar France Pibernik: Pozni november za pesnika 1 50 

  Boštjan Gorenc Pižama: SLOLvenski klasiki 1   66 

Marec Miran Suša: Dvorišče indumbe 1 32 

  France Malešič: Zavetje v pečevju 1 30 

April Tomaž Humar: Svet ni meja 1 46 

Maj Andrej Perko: Večkrat sem ji kupil rože, kot je…. 1 28 

September N. Charney: Slovenologija in G. Vojnović: Figa 1 65 

November Marko Žerovnik: Opojnost gora 1 30 

December Marko Žerovnik: Opojnost gora (KO) 1 12 

https://www.dnevnik.si/1042774519/lokalno/osrednja-slovenija/na-6-kriznikovem-festivalu-znova-pravljice-za-vso-druzino
https://www.dnevnik.si/1042774519/lokalno/osrednja-slovenija/na-6-kriznikovem-festivalu-znova-pravljice-za-vso-druzino


  
Vladimir Habjan in Irena Mušič Habjan: Alpe brez 
meja (v okviru projekta Brati gore 2016) 

1 37 

1.2. PREDAVANJA     

  
Andreja Vukmir: Razvoj otroških in najstniških  
možganov (KO) 

5 250 

  Melanija Kovač: Aromaterapija (KO) 1 25 

  Verena Perko: Kamniška enajsta šola o antiki 4 95 

  
Bojana Fenda Habula: Kako v svoje življenje vnesti 
pravo ljubezen 

1 25 

  Bilka Baloh: Nam kemikalije sestavljajo jedilnik? 1 37 

  
Jožica Bajec Pivec: Predavanje o nabiranju in 
uporabi zdravilnih zelišč 

1 34 

1.3. POTOPISNA PREDAVANJA     

  Potopisna predavanja v sodelovanju s ŠKK 15 750 

  Alpinistični odsek Kamnik: Damavand 1 80 

1.4. POGOVORNI VEČERI     

  Slovenologija z Noachom Charnejem 6 382 

  
Andraž Teršek, Bernard Nežmah in Bogomir 
Kovač: Demokracija, politična in ekonomska 
svoboda 

1 28 

43221 DELIMO ZNANJE 18 586 

1.6. SREČANJA S KNJIGO 73 485 

1.7. KRIŽNIKOV FESTIVAL (vsi dogodki, vključno z razstavo) 15 1600 

1.8. KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI 2 120 

1.9. IZOBRAŽEVANJA     

  Računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni, napredni) 29 124 

  Izidor Hafner: Poliederske delavnice za vzgojiteljice 1 30 

1.10. RAZNI DOGODKI     

  Koncert : Daniel Artiček in Šansončki 1 80 

  
Pripovedovalski večer: Pravljice za majhne in 
velike v sodelovanju z Koželjevo domačijo na Gori 
pri Komendi 

1 60 

  Razstava : Drobni, a pomembni 1 1200 

 


