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1.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2010 
 
   v € 

   2010 2009 

   
SREDSTVA    
    
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU   8.437.617 8.698.890 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve  45.324 41.967 
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev  33.847 27.488 
Nepremičnine  10.441.297 10.441.297 
Popravek vrednosti nepremičnin  2.272.796 1.959.973 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva   4.760.437 4.503.622 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev  4.502.798 4.300.535 
Dolgoročne finančne naloţbe  0 0 
Dolgoročno dana posojila in depoziti  0 0 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja  0 0 
    
B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN 
ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  213.073 160.060 
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 
vrednotnice  202 247 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah  111.228 11.172 
Kratkoročne terjatve do kupcev  265 443 
Dani predujmi in varščine  0 0 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  96.417 60.066 
Kratkoročne finančne naloţbe  0 85.000 
Kratkoročne terjatve iz financiranja  0 0 
Druge kratkoročne terjatve  4.128 2.662 
Aktivne časovne razmejitve  833 470 
    
C. ZALOGE  0 0 
Zaloge materiala  0 0 
    
AKTIVA SKUPAJ  8.650.690 8.858.950 
    
Aktivni konti izvenbilančne evidence  4.056 0 
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Bilanca stanja na dan 31.12.2010 (nadaljevanje) 
   v € 

  2010 2009 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
    
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  191.542 144.507 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine  0 0 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  93.690 70.997 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  77.397 59.282 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  18.562 13.980 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta   1.893 248 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja  0 0 
Pasivne časovne razmejitve  0 0 
    
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI  8.459.148 8.714.443 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  0 0 
Dolgoročne rezervacije  0 0 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  8.435.156 8.696.435 
Obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe  0 10.503 
Preseţek prihodkov nad odhodki  23.992 18.008 
    
PASIVA SKUPAJ  8.650.690 8.858.950 
    
Pasivni konti izvenbilančne evidence  4.056 0 

 
 

1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010 
 
   v € 

  2010 2009 

    
    
A. Prihodki od poslovanja  1.602.356 1.422.581 
     Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  1.602.356 1.422.581 
    
B. Finančni prihodki  603 1.970 
    
C. Drugi prihodki  10.130 3.680 
    
Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki  0 0 
     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0 0 
     Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki  0 0 
    
    
D. CELOTNI PRIHODKI  1.613.089 1.428.231 
    
E. Stroški blaga, materiala in storitev  424.972 342.447 
     Stroški materiala  127.546 113.368 
     Stroški storitev  297.426 229.079 
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F. Stroški dela  1.108.106 1.032.461 
     Plače in nadomestila plač  826.028 776.449 
     Prispevki delodajalcev za socialno varnost delodajalcev  152.458 142.056 
     Drugi stroški dela  129.620 113.956 
    
G. Amortizacija  71.464 49.243 
    
H. Rezervacije  0 0 
    
J. Ostali drugi stroški  2.537 3.402 
    
K. Finančni odhodki  26 11 
    
L. Drugi odhodki  0 14 
    
M. Prevrednotovalni poslovni odhodki  0 0 
     Odhodki od prodaje osnovnih sredstev  0 0 
     Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki  0 0 
    
N. CELOTNI ODHODKI  1.607.105 1.427.578 
    
O. PRESEŢEK PRIHODKOV  5.984 653 
    
Davek od dohodka pravnih oseb  0 0 
Preseţek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka  5.984 653 
    
Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja  0 0 

    
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju  43 41 
    
Število mesecev poslovanja  12 12 
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1.3 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
 

        v € 
 Nabavna 

vrednost 
1.1.2010 

Popravek 
vrednosti 
1.1.2010 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti  

Povečanje 
popravka 
vrednosti  

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti  

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti  

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost 

31.12.2010 

   

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 14.984.382 6.287.996 463.128 74.625 202.962 

 
 

202.962 

649.780 8.435.109 
Dolgoročno odloţeni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dolgoročne premoţenjske pravice 41.967 27.488 3.357 0 0 0 6.359 11.477 

Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 
0 

0 0 
Zemljišča 13.888 0 0 0 0 0 0 13.888 
Zgradbe 10.427.408 1.959.973 0 0 0 0 312.822 8.154.613 
Oprema 4.465.600 4.300.535 459.771 74.625 202.962 202.962 330.599 219.612 

Druga opredmetena osnovna sredstva 35.519 0 0 0 0 
 

0 0 35.519 
         

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

0 0 0 
         

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

1.4 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb in posojil 
 

       v € 
 Znesek  

naloţb in  
 danih posojil 

1.1.2010 

Znesek 
popravkov 

naloţb in  
danih posojil 

1.1.2010 

Znesek 
povečanja 
naloţb in  

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naloţb in 
danih posojil 

Znesek  
Zmanjšanja 
popravkov 

naloţb in  
danih posojil 

Znesek  
naloţb in  

danih posojil 
31.12.2010 

Knjigovodska 
vrednost 
naloţb in 

danih posojil 
31.12.2010 

   
I. Dolgoročne finančne naloţbe 0 0 0 0 0 0 0 
        
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti             0 0 0 0 0 0 0 
        
E. SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2010 
 

  v € 

 2010 2009 

   
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 1.831.103 1.713.455 
   
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.708.507 1.635.685 
   
a. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 212.144 239.131 
    Prejeta sredstva za tekočo porabo 206.830 234.884 
    Prejeta sredstva za investicije 5.314 4.247 
   
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.471.184 1.379.633 
    Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.467.725 1.378.950 
    Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 3.459 683 
   
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
   
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 25.179 16.921 
    Prejete sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 25.179 16.921 
   
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 
   
f. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev  
    proračuna Evropske unije 0 0 
   
B.  Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe 122.596 77.770 
   
      Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne           
sluţbe               100.262 70.305 
      Prejete obresti 704 1.785 
      Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne sluţbe 9.076 2.540 
      Kapitalski prihodki 0 0 
      Prejete donacije od iz domačih virov 800 3.140 
      Prejeta sredstva iz proračuna EU 11.754 0 
   
2.  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 13.524 15.509 
   
     Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 11.130 13.212 
     Prejete obresti 0 0 
     Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoţenja 2.394 2.297 
   
I. SKUPAJ PRIHODKI 1.844.627 1.728.964 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
za leto 2010 (nadaljevanje) 
 
  v € 

 2010 2009 

   
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 1.828.029 1.698.671 
   
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 934.586 888.438 
Plače in dodatki 802.068 757.234 
Regres za letni dopust 31.197 30.576 
Povračila in nadomestila 70.041 70.226 
Sredstva za delovno uspešnost 20.668 17.609 
Sredstva za nadurno delo 0 0 
Drugi izdatki zaposlenim 10.612 12.793 
   
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 150.308 141.480 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 73.730 68.979 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 58.993 55.176 
Prispevek za zaposlovanje 499 467 
Prispevek za starševsko varstvo 833 779 
Premije KDPZ na podlagi ZKDPZJU 16.253 16.079 
   
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe 407.969 626.998 
Pisarniški in splošni material in storitve 57.600 64.057 
Posebni material in storitve 636 279.332 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 99.526 86.670 
Prevozni stroški in storitve 10.595 7.692 
Izdatki za sluţbena potovanja 22.475 21.412 
Tekoče vzdrţevanje 51.166 70.661 
Poslovne najemnine in zakupnine  901 999 
Kazni in odškodnine 0 0 
Davek na izplačane plače 0 0 
Drugi operativni odhodki 165.070 96.175 
   
D. Plačila domačih obresti 0 0 
   
E. Plačila tujih obresti 0 0 
   
F. Subvencije 0 0 
   
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 
   
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 
   
I. Drugi tekoči domači transferi 0 0 
   
J. Investicijski odhodki 335.166 41.755 
Nakup zgradb in prostorov 0 0 
Nakup prevoznih sredstev 0 0 
Nakup opreme 72.468 39.861 
Nakup drugih osnovnih sredstev 259.222 0 
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0 
Investicijsko vzdrţevanje in obnove 0 0 
Nakup nematerialnega premoţenja 3.476 1.894 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija 0 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
za leto 2010 (nadaljevanje) 
  v € 

 2010 2009 

   

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 479 4.128 
   
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 0 140 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 0 19 
C. Izdatki za blago in storitve 479 3.969 
   
II. SKUPAJ ODHODKI 1.828.508 1.702.799 
   
III/1 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 16.119 26.165 
   
III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 

 
 

1.6 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2010 
 
  v € 

 Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

sluţbe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

   
A. Prihodki od poslovanja 1.588.823 13.533 
     Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.588.823 13.533 
   
B. Finančni prihodki 603 0 
   
C. Drugi prihodki 10.130 0 
   
Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 
     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 
     Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 
   
D. CELOTNI PRIHODKI 1.599.556 13.533 
   
E. Stroški blaga, materiala in storitev 424.638 334 
     Stroški materiala 127.212 334 
     Stroški storitev 297.426 0 
   
F. Stroški dela 1.107.962 144 
     Plače in nadomestila plač 825.904 124 
     Prispevki delodajalcev za socialno varnost 152.438 20 
     Drugi stroški dela 129.620 0 
   
G. Amortizacija 64.393 7.071 
   
H. Rezervacije 0 0 
   
J. Ostali drugi stroški 2.537 0 
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K. Finančni odhodki 26 0 
   
L. Drugi odhodki 0 0 
   
M. Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 
     Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 
     Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 
   
N. CELOTNI ODHODKI 1.599.556 7.549 
   
O. PRESEŢEK PRIHODKOV 0 5.984 
   
P. PRESEŢEK ODHODKOV 0 0 
   
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
   
Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 0 5.984 
   
Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 0 

 
1.7 Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov za leto 2010 

 
  v € 

 2010 2009 

   
Prejeta vračila danih posojil 0 0 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0 
   
Dana posojila 0 0 
   
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 

 
1.8 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  za leto 2010 

 
  v € 

 2010 2009 

   
Zadolţevanje 0 0 
Domače zadolţevanje 0 0 
Zadolţevanje v tujini 0 0 
   
Odplačila dolga 0 0 
Odplačila domačega dolga 0 0 
Odplačila dolga v tujino 0 0 
   
NETO ZADOLŢEVANJE 0 0 
   
NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 
   
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 16.119 26.165 
   
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 
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1.9 Pojasnila k računovodskima izkazoma 
 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo 
zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih 
oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 
zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava ter slovenski računovodski standardi. 
 
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi, ki ga v 
skladu s 6. členu pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava pripravi pooblačeni računovodja oziroma oseba, odgovorna za 
računovodstvo. 
 
1.9.1 Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s stanjem 
preteklega let 
 
Stanje odpisanosti kaţe, da je oprema ţe 80 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev 
sami namenjamo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemamo 
nobenih sredstev za amortizacijo. 
 

Pregled sredstev na dan 31.12.2010 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo 
odpisanosti (v evrih): 

 
Vrsta sredstev 

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5 = 3:2x100 

Neopredm. sred. 45.324 33.847 11.477 75 

Zemljišča 13.888   13.888 0 

Zgradbe 10.427.409 2.272.796 8.154.613 22 

Oprema 1.111.048 891.436 219.612 80 

Drobni inventar 156.452 156.452 0 100 

Knjiţno gradivo 3.308.395 3.308.395 0 100 

Periodika 146.515 146.515 0 100 

Predm.muzej.vred., 
um.dela 

35.519   35.519 0 

Terjatve za avanse 
periodike 

2.508   2.502 0 

 

V letu 2010 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 3.356,88 €, 

opremo v vrednosti 61.627,84 € in drobni inventar v vrednosti 7.674,37 €. Pri teh zneskih je 

upoštevana tudi nabava iz namenskih sredstev, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za kulturo (v 

skupni višini 5.314,00 € za računalniško opremo krajevne knjiţnice Šentjernej ter za matično 

ustanovo), MO Novo mesto v višini 3.195,37 € in občine Šentjernej v višini 263,98, vse to iz 

naslova odobrenih projektov Ministrstva za kulturo. 

Ostalo opremo smo financirali iz lastnih sredstev (delno iz trţne dejavnosti, delno iz javne sluţbe) 
– skupno v višini 63.885,74 €. 
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MO Novo mesto je izvedla investicijo – nakup kotla za ogrevanje in nam ga predala v upravljanje, 
njegova vrednost (povečanje vrednosti opreme) je znašala 47.214,01 €. 
 
Popisna komisija je izločila iz uporabe opremo in drobni inventar, kar je bilo ţe v celoti odpisano 
(sedanja vrednost 0), in sicer opremo v nabavni vrednosti 79.053,27 € in drobni inventar v 
nabavni vrednosti 4.494,56 €.  
 
Nabava knjiţnega gradiva in periodike se financira iz namenskih proračunskih sredstev in sicer 
smo v letu 2010 prejeli sredstva od drţave, občin ter donacijo Krke v skupni višini 261.052,00 €, 
nabavili pa smo za 268.629,79 € knjiţnega gradiva in periodike, kar pomeni, da smo v višini 
7.577,79 € nabavili knjiţno gradivo z lastnimi sredstvi. Odpis knjig v letu 2010 je bil v višini 
100.694,88 €, povečanje zaradi darov pa je znašalo 74.624,66 €. Vsako leto odpišemo tudi 30 % 
nabavne vrednosti periodike, ki je trajno ne hranimo, in nakup baz podatkov, v letu 2010 je tako 
ta odpis znašal 18.718,89 €. 
 
Izkazane terjatve za avanse periodike (2.507,69 €) predstavljajo vnaprej plačano periodiko zaradi 
zagotavljanja kontinuirane dobave. 
 
1.9.2 Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve 
 
V blagajni imamo denarna sredstva za namene gotovinskih izplačil manjših sprotnih materialnih 
stroškov, negotovinska denarna sredstva pa so v obliki depozita na odpoklic delno naloţena na 
banki zaradi višjih obresti kot jih zagotavlja zakladnica, v taki višini (70.600,00 €) se izkazujejo 
zaradi še ne poravnanih obveznosti, ki se nanašajo na poslovno leto 2010. Stanje kratkoročnih 
terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroţa poslovanja.  
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta obsegajo terjatve do: 
- Mestne občine Novo mesto     40.344,24 € (redno financiranje za 12/2010) 
- Občine Šentjernej       25.297,20 € (redno financiranje za 11 in 12/2010) 
- Občine Škocjan        7.817,95 € (redno financiranje za 12/2010) 
- Občine Ţuţemberk        3.600,34 € (redno financiranje za 12/2010) 
- Občine Dolenjske Toplice       9.880,49 € (redno financiranje za 11 in 12/2010) 
- Občine Šmarješke Toplice       4.218,89 € (redno financiranje za 12/2010) 
- drţava (CMEPIUS – projekt EU)      2.308,40 € (končno poročanje v 2011 za 2010) 
- drugi posredni prorač. uporabniki      2.949,52 € (plačila zapadejo v letu 2011) 
 
Druge kratkoročne terjatve obsegajo: 
- terjatve do ZZZS          78,48 € (refundirane boleznine za 2010) 
- terjatve do Zavoda za zaposlovanje       2.297,65 € (javna dela in usposabljanje 12/2010) 
- ostale terjatve                    1.751,48 € (iztrţek 31.12.2010, oddan 3.1.2011 in 
povračilo delavcev za strokovno ekskurzijo, pri plači za 12/2010, izplačano 01/2011) 
 
Aktivne časovne razmejitve izkazujemo zaradi vnaprej izstavljenih računov za usluge, ki bodo 
opravljene v letu 2011: 

- Strokovna računovodska literatura ZRFR 708,00 €, 

- Revija Javni sektor (Verlag Dashofer) 124,33 €. 
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1.9.3 Kratkoročne obveznosti 
 

Vse kratkoročne obveznosti v zvezi s plačami se nanašajo na obračunane plače za mesec 
december 2010, ki se izplačajo v januarju 2011. Obveznosti do dobaviteljev zajemajo račune za 
december 2010, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. Obveznosti, zapadle v plačilo, se poravnavajo v 
rokih. 
 
1.9.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se najprej zmanjšala zaradi amortizacije, ki se 
razen v delu, ko opremo kupujemo z lastnimi sredstvi, knjiţi v breme le-teh,  povečala pa so se 
zaradi predanega kotla za ogrevanje v uporabo s strani MO NM. 
 
Podrobnejše spremembe na kontu 9800 pojasnjujemo: 
Konto 9800 – obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 
stanje na dan 31.12.2009    8.696.434,34 € 
+ prejeta namenska sredstva za knjiţn.gradivo    261.052,00 € 
+ prejeta namenska sredstva za opremo         8.773,35 € 
+ kotel za ogrevanje v upravljanje (MO NM)                  47.214,01 € 
- zmanjšanje stroškov amort.v breme obv.do virov     578.317,12 € 
= stanje na dan 31.12.2010     8.435.156,58 € 
 
Preseţek prihodkov nad odhodki se je povečal za 5.983,57 €, za kolikor so bili v letu 2010 
prihodki višji od odhodkov. 
 
Preseţek prihodkov nad odhodki v višini 5.000,00 € ostane nerazporejen, ker v začetku 
poslovnega leta potrebujemo znesek za kritje likvidnosti, saj prva sredstva občin prejemamo šele 
v mesecu februarju, tekoče pa moramo kriti nabavo periodike, da je zagotovljena kontinuirana 
dobava.  
Preostali preseţek prihodkov nad odhodki v višini 18.991,97 € se v letu 2011 prerazporedi 
in nameni za nakup opreme. Z realizacijo nakupa v letu 2011 se sredstva prenesejo na konto 
9800 – sredstva v upravljanju. 
 
1.9.5 Izvenbilančna evidenca 
 
V okviru izvenbilančne evidence se nam pojavlja zaloga knjig in obveznost do lastnika knjig. Gre 
za sodelovanje pri izvedbi projekta Knjige za vsakogar v okviru programa Ljubljana – Svetovna 
prestolnica knjige 2010, ki poteka od 23.4.2010 do 23.4.2011. Mestna knjiţnica Ljubljana je 
koordinator za področje knjig v splošnih knjiţnicah, naša knjiţnica sodeluje kot izvajalec prodaje 
knjig – komisionar. Na dan 31..12.2010 je tako znašalo stanje zaloge 4.056 €, od tega predstavlja 
obveznost do lastnika (MKL) 2.839,20 €, 1.216,80 € pa znaša naša vključena provizija.  
 
1.9.6 Prihodki in odhodki 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih 
v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in 
odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka (fakturirana realizacija). Prihodki 
in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim 
načrtom za proračunske uporabnike. 
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 Prihodki 
 
Sestava prihodkov po vrstah v letu 2010: 

Vrste prihodkov Prihodki tekočega obračunskega 
obdobja (znesek) 

Sestava prihodkov 
(deleţ) 

1 2 3 

poslovni prihodki 1.602.356 99,3 

finančni prihodki 603 0,0 

izredni prihodki 10.130 0,6 

prevrednotovalni prihodki 0 0,0 

 
Prihodki po vrstah in virih financiranja v letu 2010: 

Vrste prihodkov Prihodki iz 
proračunskih 

virov 

Prihodki iz 
neproračunskih 

virov 

Sestava virov 
prihodkov 

1 2 3 4 

poslovni prihodki 1.487.757 114.599 92 : 8 

finančni prihodki 27 576 80 : 20 

izredni prihodki 0 10.130 0: 100 

prevrednotovalni 
prihodki 

0 0   

 
Iz prikazanih tabel je razvidno, da poslovni prihodki predstavljajo večinski deleţ med prihodki. 
Hkrati predstavljajo prihodki iz proračunskih virov večinski deleţ proti prihodkom iz 
neproračunskih virov. Med finančnimi prihodki se pojavljajo prejete obresti na sredstva na 
računu in razknjiţenje razlik pri zaokroţevanju. Med izrednimi prihodki se v letu 2010 pojavljajo 
zavarovalniške odškodnine, prejete zaradi okvar na peči centralnega ogrevanja, okvar garaţnih 
vrat, klimata, počenega strešnega stekla in polomljenih ţlebov zaradi snega, okvar pretočnih črpak 
in elektro omare. Poleg tega so med izredne prihodke uvrščena prejeta sredstva s strani 
zaposlenih kot prispevek za delno kritje stroškov strokovne ekskurzije. Prevrednotovalni prihodki 
se niso pojavljali. 
 
Sestava poslovnih prihodkov v letu 2010: 

Vrste poslovnih prihodkov Posl. prihodki tekočega 
obračun. obdobja 
(znesek) 

Sestav poslovnih 
prihodkov (deleţ) 

1 2 3 

prihodki iz javnih financ 1.487.757 92,8 

prihodki iz neprorač.virov 
za opravljanje javne sluţbe 

101.066 6,3 

trţni prihodki 13.533 0,8 

prejete donacije 0 0,0 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da največji deleţ poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki iz 
javnih financ, najmanjši pa trţni prihodki. 
 
 
 



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

21 
 

 
Prihodki iz javnih financ v letu 2010 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih): 

Financer knjige projekti investicije plače in 
mat.str. 

Skupaj 

1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 

drţava (min. za 
kulturo) 

120.357 86.473 5.314 0 212.144 

MO Novo mesto 80.000  1.000 3.195 927.648 1.011.843 

obč. Dol.Toplice 7.669  0 0 64.639 72.308 

obč. Ţuţemberk 10.226 0 0 45.955 56.181 

obč. Škocjan 7.101 0 0 66.139 73.240 

obč. Šentjernej 13.028  0 264 105.792 119.084 

obč. Mirna Peč 6.249 0 0 37.040 43.289 

obč. Straţa 8.521 0 0 72.027 80.548 

obč. Šmarj.Toplice 7.101 0 0 40.869 47.970 

zavod za zaposlov. 0 0 0 26.111 26.111 

projekti EU 0 14.063 0 0 14.063 

Skupaj 260.252 99.506 8.773 1.386.220 1.756.781 

 

Financer skupaj brez knjig in  investicij 

1 7=3+5 

drţava (min. za kulturo) 86.473 

MO Novo mesto 928.648 

obč. Dol.Toplice 64.639 

obč. Ţuţemberk 45.955 

obč. Škocjan 66.139 

obč. Šentjernej 105.792 

obč. Mirna Peč 37.040 

obč. Straţa 72.027 

obč. Šmarj.Toplice 40.869 

zavod za zaposlov. 26.111 

projekti EU 14.063 

Skupaj 1.487.756 

 
Tabela predstavlja še podrobnejšo sliko financiranja poslovnih prihodkov iz javnih financ. V 
koloni 2 so prikazana namenska sredstva za nabavo knjiţničnega gradiva, ki sicer niso zajeta v 
razredu 7 med prihodki, temveč se knjiţijo neposredno na razred 9 - obveznosti za sredstva v 
upravljanju, enako velja za namenska sredstva za investicije. Zato je dodana kolona 7, kjer je 
vsota vseh financerjev enaka vrednosti iz tabele 4 – prihodki iz javnih financ. 
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Sestava trţnih prihodkov po vrstah v letu 2010: 

Vrste trţnih prihodkov Trţni prihodki 
tekočega 
obračunskega obdobja 
(znesek) 

Sestava prihodkov 
(deleţ) 

1 2 3 

Bukvarna 10.432 77,1 

najemnine 2.389 17,7 

prodaja drugih proizv. in 
storitev 

712 5,3 

 
Največji deleţ trţnih prihodkov predstavlja bukvarna. 
 

 Odhodki 
 

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2010: 

Vrste odhodkov odhodki tekočega 
obračunskega obdobja 
(znesek) 

Sestava odhodkov 
(deleţ) 

1 2 3 

poslovni odhodki 1.607.079 100,0 

finančni odhodki 26 0,0 

izredni odhodki 0 0,0 

prevrednotovalni 
odhodki 

0 0,0 

 
Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2010: 

Vrste poslovnih 
odhodkov 

posl.odh. tekočega 
obračunskega obdobja 
(znesek) 

Sestava poslovnih 
odhodkov (deleţ) 

1 2 3 

stroški materiala 127.546 7,9 

stroški storitev 297.426 18,5 

amortizacija 71.464 4,4 

rezervacije 0 0,0 

stroški dela 1.108.106 69,0 

drugi stroški 2.537 0,2 

 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da so večinski deleţ med odhodki predstavljali poslovni odhodki. 
Poslovni odhodki zajemajo stroške materiala, stroške storitev, amortizacijo, rezervacije, stroške 
dela, druge stroške in stroške prodanih zalog (slednji se pri našem poslovanju ne pojavljajo). 
Največji deleţ med poslovnimi odhodki predstavljajo stroški dela, amortizacija se pojavlja le v 
višini novo nabavljene opreme in knjig, ki so bili financirani z lastnimi sredstvi, ostala 
amortizacija je bila stornirana v breme sredstev v upravljanju. 
V letu 2010 znašajo finančni odhodki 26,32 € in se nanašajo na razknjiţevanje razlik zaradi 
zaokroţevanja.  
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Sestava trţnih odhodkov po vrstah v letu 2010: 

Vrste trţnih odhodkov Trţni odhodki tekočega 
obračunskega obdobja (znesek) 

Sestava odhodkov 
(deleţ) 

1 2 3 

bruto plače 124 1,6 

prispevki delodajalca 20 0,3 

stroški mat. in storitev 334 4,5 

nabava osnovnih 
sredstev 

7.071 93,7 

 
Trţni odhodki se v največjem deleţu nanašajo na nabavo osnovnih sredstev. Glede na delilnik 
stroškov iz prihodkov trţne dejavnosti smo izvedli preknjiţenje dejanskih stroškov, kar pomeni, 
da 20 % prihodkov iz najemnin v sorazmernem deleţu prikaţemo tudi pri stroških. 
 
1.9.7 Obrazloţitev poslovnega izida 
 
V obračunskem obdobju 1.1.2010 do 31.12.2010 so bili prihodki višji od odhodkov za 5.983,57 €.  
Preseţek prihodkov nad odhodki v višini 5.000,00 € ostane nerazporejen, ker v začetku 
poslovnega leta potrebujemo znesek za kritje likvidnosti, saj prva sredstva občin prejemamo šele 
v mesecu februarju, tekoče pa moramo kriti nabavo periodike, da je zagotovljena kontinuirana 
dobava.  
 
Preostali preseţek prihodkov nad odhodki (upoštevaje tudi preseţek iz preteklih let) v višini 
18.991,97 € se v letu 2011 prerazporedi in nameni za nakup opreme. Z realizacijo nakupa v letu 
2011 se sredstva prenesejo na konto 9800 – sredstva v upravljanju. 
 
1.9.8 Izkaz računa financiranja 
 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov imamo v tekočem letu znesek le v polju 
AOP 572, kar pomeni, da so se v primerjavi s predhodnim letom sredstva na računih povečala. 
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Poslovno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2010 je pripravljeno v skladu z 
določili Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih financah, Navodil o pripravi zaključnega 
računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih 
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 
 
 
POSLOVNO   POROČILO 

 
in 

 
POROČILO O DOSEŢENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage 
 
Najpomembnejši predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje knjiţnice so: 
 
Zakoni: 

- Zakon o knjiţničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001, Ur.l. RS, št. 96/2002-ZUJIK), 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in spremembe (Ur.l. RS, št. 96/2002, 
Ur.l. RS, št. 123/2006, 7/2007, 53/2007, 65/2007, 77/2007, 56/2008, 94/2009, 4/2010), 

- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne program Republike Slovenije v kulturi 
(uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 14/2003), 

- Zakonom o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/2006, Ur.l. RS, št. 86/2009), 

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991, Ur.l. RS, št. 127/2006), 

- Zakon o javnih usluţbencih (Ur.l. RS, št. 56/2002), 

- Zakon o delovnih razmerjih in njegove spremembe ter dopolnitve (Ur.l. RS, št. 42/2002, 
Ur.l. RS, št. 79/2006, 46/2007, Odl.US: Ur.l. RS, št. 45/2007, Ur.l. RS, št. 103/2007), 

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, Ur.l. RS, št. 14/2007), 

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006), 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995, Ur.l. RS, št. 139/2006), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004, Ur.l. RS št. 113/2005), 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 56/2002, Ur.l. RS, št. 57/2007), 

- Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 112/2007), 

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 /ReNPK0811/ (Ur.l. RS, št. 
35/2008), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto (Ur.l. RS, št. 
3/2004,Ur.l. RS, št. 31/08, popravek Ur.l. RS, št. 33/08, 53./08). 

 
Podzakonski predpisi:  

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Ur.l. RS, št. 45/1994, Ur.l. RS, št. 
43/2006), 

- Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic (Ur.l. RS, št. 29/2003), 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe (Ur.l. RS, št. 
73/2003, Ur.l. RS, št. 70/2008), 

- Pravilnik o načinu določanja skupin stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo knjiţnično 
dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjiţnic (Ur.l. RS, št. 19/2003), 

- Pravilnik o razvidu knjiţnic (Ur.l. RS, št. 105/2003), 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjiţnicah (Ur.l. RS, št. 88/2003), 
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- Pravilnik o izvajanju knjiţničnega nadomestila (Ur.l. RS, št. 42/2004, Ur.l. RS, št. 
14/2009), 

- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 127/2004, Ur.l. RS, 
št. 107/2008), 

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/2005), 

- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, Ur.l. RS, št. 25/2004, 104/2005), 

- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjiţnični dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/2009). 
 
Drugi dokumenti: 

- Standardi za splošne knjiţnice (Nacionalni svet za knjiţnično dejavnost, 2005), 

- Etični kodeks slovenskih knjiţničarjev (1995), 

- Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjiţnično dejavnost (Ur.l. RS, št. 34/2002). 
 

2.2 Poslanstvo, vizija in vrednote  Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
 
2.2.1 Vizija 
 
Naša knjiţnica je prostoren in sodoben multimedijski informacijski center. Ponosni smo na 
inovativno arhitekturno rešitev, ki slovi kot turistična znamenitost. Prostori  v knjiţnici so 
večnamenski s sodobno opremo. Delo v knjiţnici izvaja zadostno število strokovno  
usposobljenih in motiviranih delavcev, ki predstavljajo ustvarjalen in sloţen tim. 
 
Smo najboljši v vsem, kar lahko ponudimo uporabniku. Upoštevamo ţelje in pobude 
uporabnikov, ki so soustvarjalci našega razvoja. Dostop do naše bogate in raznovrstne knjiţnične 
zbirke jim omogočamo tako v knjiţnici, kot tudi od doma. Vzorno ohranjena in digitalizirana 
domoznanska zbirka vedno znova pritegne pozornost slovenske in širše evropske javnosti. 
Fizični in virtualni obisk knjiţnice je med vodilnimi v Sloveniji glede na kazalnike knjiţnične 
stroke. 
 
Knjiţnica je varno in ustvarjalno zatočišče obiskovalcev vseh generacij. Storitve in  dejavnosti 
knjiţnice v največji meri spodbujajo kreativnost uporabnikov, ţeljo po branju in poglobljenem 
doţivljanju sveta. 
 
Knjiţnica Mirana Jarca  je regijska knjiţnica, vključena v evropsko kulturno okolje. Spodbujamo 
medkulturni dialog na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelujemo s številnimi 
projektnimi sodelavci. Izvajamo več evropskih projektov letno in tako širimo sloves knjiţnice v 
svetu.  
 
Notranja organiziranost je fleksibilna in prilagodljiva. Zaposleni  smo kreativni, zanesljivi, visoko 
motivirani in prilagodljivi. Pripravljeni smo na izmenjavo knjiţničnih delavcev doma in po svetu. 
Soustvarjamo slovensko kulturno dediščino in širimo vedenje o njej ter svoje znanje posredujemo 
sodelavcem in širšemu okolju. Zaposlujemo tudi delavce s posebnimi potrebami. Omogočamo 
delo na domu tistim, ki jim narava dela to dopušča in ustreza. 
 
Smo ekološko osveščeni in zgled v svojem okolju. 
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2.2.2 Poslanstvo  
 

Smo zato, da zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo knjiţnično gradivo. Smo varuhi 
modrosti. Ohranjamo zaklade človeštva, ki so pomemben del kulturne dediščine in identitete. 
Izvajamo različne dejavnosti in dinamično razvijamo nove, originalne storitve. Klasično gradivo 
pretvarjamo v digitalno obliko, ki je dostopna uporabnikom po svetu. Svoje zbirke, dejavnosti in 
storitve promoviramo. 
Z dejavnostmi, fondom in prostori plemenitimo ţivljenje naših uporabnikov, bogatimo njihov 
domišljijski svet in jim pomagamo pri duhovni in duševni rasti. Širimo bralno kulturo pri vseh 
generacijah bralcev, permanentno izobraţujemo in vzgajamo uporabnike ter izvajamo storitve za 
uporabnike s posebnimi potrebami. Smo knjiţnica brez predsodkov, ki skrbi za ublaţitev 
socialnih razlik. Smo kulturna ustanova, kjer se ljudje radi srečujejo in zadrţujejo, izraţajo svojo 
kreativnost in inovativnost, saj se pri nas vsi počutijo enakovredne in zaţelene. 
 
Z drugimi knjiţnicami, kulturnimi ustanovami in organizacijami sodelujemo in si 
izmenjujemo izkušnje  pri izvajanju skupnih projektov, prireditev in razstav. Soustvarjamo 
podobo kraja in širše skupnosti, dvigujemo ugled knjiţnice in ustanovitelja. Delujemo 
mednarodno in smo organizatorji evropskih projektov. Izvajamo posvetovanja in širimo primere 
dobre prakse na mednarodni ravni. V ta namen se povezujemo s slovenskimi in tujimi 
knjiţnicami. 
 
Sodelavcem nudimo  in zagotavljamo pomoč, usposabljanje, izobraţevanje in informacije o 
novostih in spremembah, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in 
inovativnosti ter skrbimo za pozitivno delovno okolje. Pri projektih in dejavnostih omogočamo 
timsko delo. 
 
Smo ekološko osveščena knjiţnica in k temu spodbujamo tudi naše uporabnike. 
Na naših vizitkah piše: Ko se ljudje, znanje, tehnologija in zabava zdruţimo.  
 
2.2.3 Vrednote  
 

 
  

Sodelovanje

Naše vrednote

Odgovornost
Inovativnost
Strokovnost

Spoštovanje
Prijaznost
Zaupanje
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2.2.4. Organizacija  
 
Javni zavod Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto (Knjiţnica) je ustanovljen in organiziran kot 
osrednja območna knjiţnica za opravljanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe za območje, ki 
ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe (Uradni list RS, 
št. 73/03, 70/08) in Pravilnik o osrednjih območnih knjiţnicah (Uradni list RS, št. 88/03). 
 
Ustanovitelj Knjiţnice je Mestna občina Novo mesto. Ustanoviteljske pravice in obveznosti 
Mestna občina izvaja preko Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Knjiţnična dejavnost 
za druge občine se izvaja na podlagi pogodbe. Pogodbeni partnerji knjiţnice so občine: Dolenjske 
Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Šentjernej, Ţuţemberk, Straţa in Šmarješke Toplice. Knjiţnica na 
etnično mešanih območjih zagotavlja knjiţnično dejavnost, namenjeno pripadnikom narodne in 
etnične skupnosti ter zagotavlja dostop gradiva tudi Slovencem v zamejstvu.  
 
Knjiţnična dejavnost, ki je javna sluţba, zajema: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiţničnega gradiva, 

- zagotavljanje dostopa do knjiţničnega gradiva in elektronskih publikaciji, 

- izdelovanje knjiţničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjiţnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraţevanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje, 

- varovanje knjiţničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 
 

Sredstva za izvajanje javne sluţbe so stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, 
programski materialni stroški, materialni stroški obratovanja in stroški za nakup knjiţničnega 
gradiva. Sredstva za izvajanje javne sluţbe iz proračunov zagotavljajo ustanovitelj in pogodbeni 
partnerji ter drţava na podlagi programa dela in finančnega načrta. 
 
Med občino ustanoviteljico in občinami pogodbenimi partnerji se finančna  obveznost za skupne 
stroške razdeli sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjiţnične 
dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju posamezne občine, krije vsaka občina sama. 
Knjiţnica pridobiva iz proračuna drţave za usklajen razvoj knjiţnične dejavnosti sredstva za: 

- posebne naloge osrednjih območnih knjiţnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za 
kulturo in knjiţnico, 

- programe knjiţnic, pripravljene v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti na narodno 
mešanih področjih knjiţnic na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in 
knjiţnico, 

- programe knjiţnic, pripravljene v soglasju z nacionalno knjiţnico za zagotavljanje 
dostopnosti do knjiţničnega gradiva,  

- Slovencem v zamejstvu na podlagi pogodbe med Ministrstvom za kulturo in knjiţnico, 

- za delni letni nakup knjiţničnega gradiva in računalniške opreme. 
 
 
 
 
 
Poleg tega lahko pridobiva sredstva na podlagi javnih razpisov v RS in mednarodnih razpisov ter 
iz nejavnih virov: 
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- stroškov vpisa in drugimi nadomestili, 

- z donacijami in darili,  

- s prodajo blaga in storitev na trgu, 

- iz drugih zakonitih virov. 
 

2.3 Organi Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
 
Organi zavoda so: 

 direktorica 

 svet zavoda 

 strokovni svet 
 

Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za 
zakonitost poslovanja zavoda. 
 
Direktorica Claudia Jerina Mestnik od 1.10.2008 zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda 
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.  
 
Svet zavoda sestavljajo štiri člani. Tri člane sveta imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s 
področja dela zavoda, financ in pravnih zadev. Enega člana pa izvolijo zaposleni na volitvah med 
strokovnimi delavci Knjiţnice Mirana Jarca. Člani sveta so kot predstavniki ustanovitelja Bojan 
Bencik (predsednik), Elizabeta Grill in Jasna Šinkovec. Izmed strokovnih delavcev pa je bila 
izvoljena in imenovana Darja Peperko Golob.  
 
Strokovni svet sestavljajo naslednji člani: Irena Muc (bibliotekarka), Felicijan Pevec (knjiţničar 
frančiškanske knjiţnice). Oba sta predstavnika Društva knjiţničarjev Dolenjske. Bojan Boţič 
(direktor Galerije Boţidar Jakac Kostanjevica na Krki) in Tanja Jakše Gazvoda (novinarka pri 
Dolenjskem listu sta predstavnika Kulturniške zbornice. Predstavnici zavoda sta Helena Brulc, 
vodja Oddelka za mladino in Maja Ivaneţ, bibliotekarka na Oddelku za odrasle, katero je svet 
izvolil za predsednico.   
 

2.4  Dolgoročni cilji  
 

Dolgoročni cilji so bili sprejeti v letu 2010 skupaj z novim poslanstvom, vizijo in vrednotami 
zavoda. Pri pripravi in sprejemanju dolgoročnih ciljev so sodelovali vsi zaposleni v Knjiţnici. V 
Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 /ReNPK0811/ U.l.RS št. 35/08) so 
zastavljeni dolgoročni cilji za nadaljnji razvoj knjiţnične dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
Dolgoročni cilji določajo strateške usmeritve razvoja in dela Knjiţnice Mirana Jarca zarisujejo 
prihodnost knjiţnice v naslednjih smereh:  
 

1. Razvoj splošne knjižnice kot osrednji centri informacijske družbe v lokalnih 

skupnostih in središča spodbujanja bralne kulture 

 
Dolgoročni cilj je informacijsko-komunikacijske tehnologije za razvoj spletnih storitev in 
informacijsko usposabljanje uporabnikov ter dvig bralne kulture. Knjiţnica gre v korak z 
najsodobnejšo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Posodabljali bomo IKT opremo v 
knjiţnici in krajevnih knjiţnicah. Skrbeli za rast oddaljenih dostopov do knjiţnice. S 
posodobitvijo RFID tehnologije bomo izboljšali informacijsko postavitev gradiva (GPS lokacija 
knjige ipd.). Pri dvigu in širjenju bralne kulture moramo poskrbeti, da posredujemo vsakemu 
bralcu svojo knjigo in vsaki knjigi svojega bralca.  
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2. Nenehna skrb za izboljševanje in dvig kvalitativne ravni storitev knjižnične 

dejavnosti za uporabnike in  s tem tudi širjenje knjižnične mreže 

 
Svoje storitve bomo popestrili z večjim številom prireditev kot so večeri z mladimi znanimi 
športniki, glasbeniki, literati, omogočili glasbeni, gledališki ali plesni spektakle v knjiţnici. 
Poudarek je na kvaliteti in ne kvantiteti. Organizirali bomo pestre, zanimive in kakovostne 
prireditve, razstave in predavanja. Zagotavljali bomo večanje knjiţnične mreţe s širjenjem mreţe 
krajevnih knjiţnic. S posodobitvijo bibliobusa bomo širili naše storitve tudi v ostale regije 
(Posavje, Bela Krajina…). V romskem naselju Brezje bomo posodobili oziroma postavili novo 
knjiţnico.   

 

3. Postati najpomembnejša kulturna ustanova v lokalnem okolju  

 
V knjiţnici se zavedamo, da le-ta  ni namenjena samo izključno izposoji gradiva. Postati ţelimo 
socialno-druţabni center v središču Novega mesta. S tem postajamo zatočišče mladih in 
starostnikov.   
 

4. Povezanost z lokalnim okolje,  sorodnimi organizacijami in gospodarstvom 

 
Z dolgoročnim ohranjanjem in širjenjem visoke stopnje povezanosti z lokalnim okoljem, drugimi 
organizacijami in gospodarstvom, ţeli Knjiţnica prispevati k vsesplošnemu  napredku in 
izboljševanju kakovosti ţivljenja v regiji. Pri tem bomo poskrbeli za spoštovanje in izvajanje v 
letu 2010 sprejete Pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične dejavnosti in s tem ohranjali 
konstruktiven dialog z lokalnimi oblastmi in financerji, predvsem pa z ustanoviteljem.  
 

5. Razvoj nacionalne digitalne knjižnice 

 
Dolgoročni cilj je vzpostavitev D-LIB.SI, predvsem rast števila  digitaliziranih enot 
(skenogramov) v zbirki, dostopnih prek portala. Spodbujali bomo izgradnjo digitalne knjiţnice: 
knjiţnica brez zidov. 
 

6. Regionalna povezanost splošnih knjižnic 

 
Knjiţnica Mirana Jarca kot osrednja območna knjiţnica skrbi za razvoj funkcij območnosti in 
informacijsko povezovanje v pokrajinah za izvajanje posebnih nalog Osrednjih območnih 
knjiţnic  v skladu s Pravilnikom in razpisom Ministrstva za kulturo.  

 

Dolgoročni cilji  knjižnice v okviru izvajanja posebnih nalog območne knjižnice: 

 

 kvalitetno oblikovana območna zbirka zahtevnejšega knjiţnega in neknjiţnega gradiva, 
vključujoč izbor strokovnega in leposlovnega gradiva v slovenskem in tujem jeziku, ki je 
dostopna uporabnikom  vseh osrednjih knjiţnic območja; 

 

 kvalitetno zagotavljanje strokovne pomoči vsem osrednjim knjiţnicam območja ter 
strokovno povezovanje osrednjih knjiţnic v območno mreţo, ki zagotavlja koordinirano 
izvajanje knjiţnične dejavnosti; 
 

 načrtno in koordinirano pridobivanje domoznanskega gradiva ter oblikovanje ustreznih 
domoznanskih zbirk v vseh osrednjih knjiţnicah ter bibliografsko obdelano 
domoznansko gradivo  v sistemu COBISS; 
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 digitalizacija regijsko pomembnejšega domoznanskega gradiva ter omogočanje 
oddaljenega dostopa uporabnikom prek portalov DLIB in KAMRA 
 

 usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja v skladu s strokovnimi navodili in 
priporočili ter ohranitev gradiva, ki ima  status kulturnega spomenika, lokalnega, 
regionalnega in nacionalnega pomena. 

 

7. Dokončanje obnove Knjižnice Mirana Jarca 

 
Pri cilju dokončanja obnove knjiţnice je bilo opredeljenih še več ciljev kot so : nov izposojevalni 
pult na študijskem oddelku,  pravljična soba in igralnica na oddelku za mladino, ureditev rotund 
(fotelji, poslušanje glasbe s slušalkami), ureditev čitalnice, AV oddelek in snemalni studio, 
artoteka, galerija (multivizijska), meditacijska soba, dokončana prireditvena dvorana. 
 

8. Povečanje števila zaposlenih v skladu z zahtevami Standardov za splošne 

knjižnice 

 

9. Permanentno izobraževanja zaposlenih na vseh področjih potrebnih za strokovno 

in učinkovito opravljanje dela, razvijanje in izvajanje letnih razgovorov, 

razvijanje timskega dela, motiviranje zaposlenih, medsebojna komunikacija 

 

10. Oblikovati kakovostno knjižnično zbirko 

 
Pri knjiţnični zbirki gre nabavna politika v smeri izgradnje kakovostne in kvalitetne knjiţnične 
zbirke. Cilje se opredeljuje tudi v Dokumentu nabavne politike, ki je bil sprejet v letu 2010 in se 
ga po potrebi posodablja in spreminja.     
 

11. Izgradnja in postavitev kvalitetne domoznanske zbirke in posebnih zbirk Boga 

Komelja ter širitev domoznanske dejavnosti  

 
Knjiţnica ţeli nabaviti in hraniti kvalitetno domoznansko zbirko. Pri tem pa ţelimo širiti našo 
kulturno dediščino in zbirko z vsakoletnimi prireditvami na temo domoznanstva. Omogočiti 
ţelimo spoznavanje teh zbirk širši javnosti.  
 

12. Postati okolju prijazna knjižnica (ekološko ozaveščena) 

 

13. Pridobitev certifikata družini prijazna knjižnica  

 

14. Dopolnitev ISO standarda 9001:2008 s standardom za knjižničarsko dejavnost 

11620:1998 

 

15. Pridobitev certifikata za informacijsko varnost ISO/ IEC 27001  

 

16. Povečati mednarodno prepoznavnost 

 

Prepoznavnost knjiţnice bomo uresničevali s pobratenjem knjiţnic iz drugih drţav, s prijavami 
projektov na mednarodne razpise. Spodbujali bomo sodelovanje z mednarodnimi predstavništvi.  
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2.5 Realizacija ciljev za leto 2010 
 
Iz podatkov lahko ugotovimo, da smo iz plana dela dosegli naslednje cilje:  

 s svojimi dejavnostmi in programom smo dosegali cilje po Nacionalnem programu za 
kulturo 

 prejeli smo mednarodni certifikat za kakovost ISO Standard 9001:2008 

 dokončali smo z restavracijo pohištva iz posebnih zbirk Boga Komelja  

 povečalo se je število uporabnikov knjiţnice – dokumentiran fizični obisk  

 povečal se je doseţeni obseg arhiva digitaliziranega knjiţničnega gradiva v bitih (število 
digitaliziranih posnetkov skenogramov knjiţničnega gradiva) glede na triletno povprečje  

 povečalo se je število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala knjiţnica, glede na 
triletno povprečje (število razstav, število dogodkov bralne kulture, usposabljanja 
uporabnikov, število predavanj namenjenih javnosti, število izdanih publikacij) 

 povečalo se je število realiziranih projektov (izobraţevalnih, raziskovalnih, kulturnih) v 
sodelovanju z drugimi institucijami glede na triletno povprečje  

 v celoti smo dosegli cilje iz programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne 
knjiţnice za leto 2010 

 
Doseganje ciljev v izvajanju knjiţnične dejavnosti pojasnjujemo v 3. poglavju letnega poročila. 
 
Primerjava rezultatov poslovanja 2010 s preteklimi leti: 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prirast gradiva 20.651 24.085 23.950 21.564 19.375 18.715 

Uporabniki – obisk 410.587 432.565 441.216 573.218 503.047 518.864 

Gradivo – vse transakcije 1.553.822 1.676.449 1.679.189 1.682.518 1.535.043 1.672.486 

Medknjiţnična izposoja 686 947 1.248 1.364 1.462 1.231 

Prireditve 649 480 474 697 771 836 

Vsi člani 31.875 33.800 35.404 37.057 26.231 25.280 

Aktivni člani 17.694 17.906 17.697 17.431 20.503 17.439 

Novi člani 1.957 1.615 1.615 1.610 1.733 1.989 
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2.5.1 Primerjava med planiranimi in doseţenimi rezultati  
 

  Plan 2010 Realizacija 2010 

Doseţen letni dotok gradiva  21.845 18.715 

Št. uporabnikov - fizični obisk 510.885 518.864 

Št. izposojenega gradiva (na dom, v 
čitalnico, MKI) 

1.629.111 1.672.486 

Obseg digitaliziranega gradiva v GB 104 447 

Prireditve 653 836 

Vsi člani 33.225 25.280 

Aktivni člani 18.728 17.439 

Novi člani 1.668 1.989 

Projekti  8 9 

 
2.5.2 Prihodki 
 
Celotni prihodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.613.088,96 €, kar predstavlja nominalno 
12,3% rast glede na leto 2009. 
 
Primerjava prihodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste prihodkov Prihodki 
predhodnega leta 

Prihodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

poslovni prihodki 1.422.581 1.602.356 113 

finančni prihodki 1.970 603 31 

izredni prihodki 3.680 10.130 275 

prevrednotovalni 
prihodki 

0 0   
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V tekočem letu so bili v primerjavi s predhodnim letom višji poslovni in izredni prihodki, 
medtem ko so se finančni prihodki zmanjšali (občutno niţje obrestne mere). Med izrednimi 
prihodki se pojavljajo nakazana sredstva poravnav s strani zavarovalnice za odobrene škode in 
lastni prispevek zaposlenih za strokovno ekskurzijo. 
 
Primerjava poslovnih prihodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste poslovnih 
prihodkov 

Poslovni prihodki 
predhodnega leta 

Poslovni prihodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

prihodki iz javnih 
financ 

1.335.121 1.487.757 111 

prihodki iz 
neprorač.virov za 
opravljanje javne 
sluţbe 

72.235 101.066 140 

trţni prihodki 15.225 13.533 89 

prejete donacije 0 0   

  
V primerjavi s predhodnim letom so se procentualno najbolj povečali prihodki iz neproračunskih 
virov za opravljanje javne sluţbe (pogodbe za opravljanje bibliobusnih uslug na območju knjiţnic 
Melika in Trebnje, financiranje zaposlitve bibliotekarke s strani Splošne bolnišnice Novo mesto). 
Tudi prihodki iz javnih financ so se v primerjavi s predhodnim letom povečali, deloma iz naslova 
nove pogodbe o financiranju knjiţnične dejavnosti, h kateri so pristopile vse občine, na novo se 
pojavljajo pridobljena sredstva iz naslova evropskih projektov, povečala pa so se tudi prejeta 
sredstva za opravljanje javnih del, ker se je v letu 2010 povečala minimalna plača, ki je osnova za 
izplačilo plač zaposlenim preko javnih del.  
 
Primerjava trţnih prihodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste trţnih prihodkov Trţni prihodki 
predhodnega leta 

Trţni prihodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

Bukvarna 9.703 10.432 108 

Najemnine 2.012 2.389 119 

prodaja drugih proizv. in 
storitev 

3.510 712 20 

 
V primerjavi s preteklim letom so se povečali prihodki bukvarne in najemnin, drugi prihodki so 
se zmanjšali le zaradi tega, ker smo v letu 2009 tu evidentirali prihodke od kotizacij 
mednarodnega posvetovanja, ki ga v letu 2010 nismo organizirali, saj smo organizatorji le vsako 
drugo leto. 
 
2.5.3 Odhodki 
 
Celotni odhodki so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.427.578 €, kar predstavlja nominalno 
12,6% rast glede na leto 2009. 
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Primerjava odhodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste odhodkov odhodki 
predhodnega leta 

odhodki tekočega 
leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

poslovni odhodki 1.427.553 1.607.079 113 

finančni odhodki 11 26 236 

izredni odhodki 14 0 0 

prevrednotovalni 
odhodki 

0 0   

 
V primerjavi s predhodnim letom so se poslovni odhodki povečali za 13% (prav tako kot 
poslovni prihodki).  
 
Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste poslovnih 
odhodkov 

Poslovni odhodki 
predhodnega leta 

Poslovni odhodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

stroški materiala 113.368 127.546 113 

stroški storitev 229.079 297.426 130 

amortizacija 49.243 71.464 145 

rezervacije 0 0   

stroški dela 1.032.461 1.108.106 107 

drugi stroški 3.402 2.537 75 

 
Vse vrste poslovnih odhodkov razen drugih stroškov so se v primerjavi s predhodnim letom 
povečale, najbolj amortizacija (nabava nove opreme iz lastnih sredstev v večjem deleţu kot v letu 
2009), kar pa je bilo upoštevano ţe v finančnem načrtu za 2010. 
 
Primerjava stroškov materiala v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste stroškov materiala Stroški materiala 
predhodnega leta 

Stroški materiala 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

pisarniški material 24.399 15.914 65 

mat. za čiščenje in 
vzdrţ. 

9.342 12.269 131 

kurivo za ogrevanje 29.109 22.973 79 

porabljena voda 1.440 2.149 149 

porabljena elektr. 
energija 

38.517 56.714 147 

pogonsko gorivo za 
bibliobus 

2.358 2.585 110 

strokovna literatura 3.640 1.362 37 

drugi stroški materiala 4.562 13.578 298 

 
Med stroški materiala so se stroški pisarniškega materiala zmanjšali, stroški materiala za čiščenje 
in vzdrţevanje pa povečali v primerjavi s preteklim letom. Zniţali so se tudi stroški ogrevanja, 
povečali pa stroški porabljene vode, električne energije in goriva za bibliobus (občutno povečanje 
cen). Med stroški drugega materiala se v letu 2010 pojavljajo stroški izvajanja projekta Beri 
(financirano iz EU). 
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Primerjava stroškov storitev v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste stroškov storitev Stroški storitev 
predhodnega leta 

Stroški storitev 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

PTT storitve 17.582 17.529 100 

ţelezniške in prevozne 
stor. 

443 3.085 696 

sprotno vzdrţevanje 65.360 59.002 90 

varovanje 16.298 8.899 55 

najemnine 524 426 81 

potni str. (dnevnice, 
kilom.) 

21.412 26.709 125 

Reprezentanca 1.675 2.581 154 

komunalne storitve 1.289 1.540 119 

pog. o delu in avtorske 
pog. 

7.386 4.670 63 

usluge študentskih 
serv. 

14.221 13.064 92 

Izobraţevanje 21.628 31.544 146 

stroški kulturnih 
prireditev 

7.050 5.879 83 

zavarovalne premije 7.741 7.382 95 

drugi stroški storitev 38.757 115.116 297 

 
Med stroški storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali stroški prevoznih storitev 
(nadomeščanje šoferja bibliobusa), potni stroški (v letu 2010 odobren projekt EU – potovanje v 
Turčijo – nacionalna knjiţnica), stroški izobraţevanja (izobraţevanje notranjih presojevalcev ISO, 
delavnica strategije in vizije KMJ, strokovna ekskurzija) in drugi stroški storitev. Med drugimi 
stroški so se v letu 2010 v primerjavi s predhodnim pojavili stroški oglaševanja na Vašem kanalu, 
storitve iz naslova mednarodnega projekta Beri, izdelava poţarnega reda, delavnice OOK ter 
svetovanje in presoja za certifikat ISO. 
 
V primerjavi s preteklim letom so se zniţali stroški sprotnega vzdrţevanja, varovanja, avtorskih 
pogodb, kulturnih prireditev, zavarovalnih premij in študentskega servisa. 
 
Primerjava trţnih odhodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu (v evrih): 

Vrste trţnih odhodkov Trţni odhodki 
predhodnega leta 

Trţni odhodki 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4 = 3 : 2 x 100 

bruto plače 105 124 118 

prispevki delodajalca 17 20 118 

stroški mat. in storitev 3.790 334 9 

nabava osnovnih 
sredstev 

10.660 7.071 66 

 
Največja sprememba v primerjavi s preteklim letom je pri stroških materiala in storitev iz trţne 
dejavnosti, ker smo v letu 2009 tu evidentirali stroške v povezavi s kotizacijami mednarodnega 
posvetovanja, ki ga v letu 2010 nismo organizirali, saj smo organizatorji le vsako drugo leto. 



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

41 
 

2.6 Primerjava rezultatov poslovanja leta 2010 s finančnim načrtom  
                                                                                                                       v € 

 Realizacija 2010 Plan 2010 Indeks  
realizacija / plan 

    

CELOTNI PRIHODKI 1.613.089 1.585.078 102 

 

Prihodki od poslovanja 1.602.356 1.584.078 101 

Finančni prihodki 603 1.000 60 

Drugi prihodki 10.130 0 - 

Prevrednotovalni poslovni 
prihodki 

0 0 - 

 

CELOTNI ODHODKI 1.607.105 1.584.346 101 

 

Stroški blaga, materiala in 
storitev 

424.972 390.964 109 

Stroški dela 1.108.106 1.121.382  99 

Amortizacija 71.464 72.000 99 

Davek od dobička 0 0 - 

Ostali drugi stroški 2.537 0 - 

Finančni odhodki 26 0 - 

Drugi odhodki 0 0 - 

Prevrednotovalni poslovni 
odhodki 

0 0 - 

    

PRESEŢEK PRIHODKOV 5.894 732 805 

             

2.7 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 

 

V letu 2010 se je knjiţnica srečevala z nepredvidljivimi teţavami pri izvajanju programa dela. 

Zmanjšana so nam bila sredstva drţavnega proračuna za nabavo gradiva, ki so vplivala na prirast 

gradiva. Zaradi zmanjšanja sredstev za delovanje in nabavo gradiva ne bomo uspeli dosegati naših 

tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih ciljev.  

Zaradi slabo izvedenih gradbenih del pri gradnji knjiţnice, imamo kar nekaj dodatnih stroškov pri 

popravilu in odpravljanju nepravilnosti kot so zamakanje na več mestih, udiranje stropa, puščanje 

cevi, polomljeni ţlebovi.  

Tudi v letu 2010 nimamo, zaradi zagotavljanja premajhnih sredstev ustanovitelja objekta 

zavarovanega proti potresu. S tem se je povečal riziko v primeru take naravne nesreče.   

 

2.8 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja – finančni vidik: 

 Nadaljuje se trend pozitivnega poslovanja. 

 Knjiţnica kljub neprofitni dejavnosti dosega trţne prihodke. 

 Stroški poslovanja so obvladovani preko doslednega izvajanja zakona o javnih naročilih.  
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja – strokovni vidik: 

 Strokovnost in odprtost knjiţnice za uporabnike se kaţe v zadovoljnem obisku in 
kvalitetnem gradivu.  

 Na tesno povezanost in učinkovitost sodelovanja knjiţnice z ostalimi inštitucijami se kaţe 
v povečanem sodelovanju in večjem številu skupnih projektov.  

 Rezultat spodbujanja izobraţevanja in strokovnega napredovanja je, da zaposleni,  
izpolnjujejo pogoje za napredovanje v strokovni naziv, ta naziv tudi pridobijo. 
 

2.9 Ocena delovanja sistema notranjega nadzora 
 

Notranji nadzor poslovanja je organiziran v dogovoru z Mestno občino Novo mesto, ki 

zagotavlja notranje revizije z zunanjim izvajalcem Revizijsko hišo Dinamic d.o.o.. V letu 2010 je 

bila opravljena notranja revizija. Preveritve so obsegale preveritev registra tveganj in revizijo 

pravilnosti obračuna in izplačila plač. Vsa priporočila notranjega revizorja so bila upoštevana ţe 

pred izdajo končnega  poročila.  

V letu 2010 je bil opravljen inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za javno upravo na 

podlagi določil Zakona o javnih usluţbencih, in sicer nadzor nad izvajanjem 11. Člena Zakona o 

javnih usluţbencih in nad izvajanjem Uredbe o omejitvah in dolţnostih javnih usluţbencev v 

zvezi s sprejemanjem daril in nadzor nad izvajanjem 21. Člena Zakona o javnih usluţbencih. 

Inšpektorici za sistem javnih usluţbencev v Knjiţnici nista ugotovili nepravilnosti, zato na 

podlagi prvega odstavka 182. Člena Zakona o javnih usluţbencih nista predlagali  nobenih 

ukrepov.  

Decembra 2010 je bil opravljen inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za kulturo in medije 

nad izvajanjem Zakona o knjiţničarstvu po 59. členu. Vse ugotovitve so bile ţe v decembru 

popravljene.  

V letu 2010 smo opravili podrobni pregled in opravili vse posodobitve in odpravili 

pomanjkljivosti s področja varstva pri delu in poţarnega reda.  

V skladu z zahtevami predpisov je ocena notranjega nadzora podana v obliki predpisane izjave, ki 

je priloga letnega poročila Knjiţnice za leto 2010.  

 

2.10 Ocena učinkov poslovanja knjiţnice na druga področja 
 
S svojimi dejavnostmi se knjiţnica vse aktivneje vključuje tudi na področju gospodarstva, šolstva, 

sociale in varstva okolja. S sodelovanje z ostalimi institucijami, kot so društva, podjetja in ostali 

kulturni zavodi pozitivno deluje na vsa področja.  
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2.11 Investicijska dejavnost 
 
V letu 2010 je knjiţnica investirala v osnovna sredstva 341.289 €. Struktura investicij in nabav 
osnovnih sredstev v letu 2010 je bila naslednja: 
 

 v € 

Vrsta osnovnih sredstev 2010 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 3.357 

2. Nepremičnine  

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 69.302 

4. Literatura (knjige, revije) 268.630 

Skupaj 341.289 

 
V letu 2010 je knjiţnica investirala v opremo 69.302 €. Med novimi pridobitvami so:  

- Računalniška oprema: Z nekaj novimi računalniki so se zamenjali dotrajani in stari računalniki 
za uporabnike. 

- Vitrine: v spominski avli smo nabavili 6 sodobnih steklenih vitrin. S tem smo omogočili lep in 
sodoben razstavni prostor Domoznanskemu oddelku in posebne zbirke Boga Komelja. V 
razstavnem prostoru se bodo izvajale stalne razstave na temo domoznanstva.  

- Kovinske omare: zaradi obveznosti hranjenja dokumentacije v zaklenjenih in ognjevarnih 
omarah smo nabavili dodatne omare za arhiv. 

- Kovinske police: dokončali smo opremo skladišča s kovinskimi policami in tako usposobili 
celotno skladišče, ki je bilo namenjeno za skladišče in arhiv knjiţnice v 5. nadstropju 

- Klime : zaradi pritoţb uporabnikov smo oddelek za odrasle opremili s tremi klimami, saj so 
bile razmere poleti nevzdrţne za zadrţevanje uporabnikov na oddelku.  

- Pohištvo : na oddelku za odrasle smo začeli opremljati kotiček za sproščeno zadrţevanje 
uporabnikov, katerega bomo dokončno opremili v letu 2011. 
 

2.12 Kadri 
 
Na dan 31.12.2010 je bilo skupaj zaposlenih v Knjiţnici 47 delavcev. Od tega je bilo iz proračuna 
Mestne občine Novo mesto financiranih 38 delavcev, za dva zaposlenega so bila sredstva za plače 
zagotovljena iz proračuna resornega Ministrstva za kulturo, za sedem zaposlenih delavcev pa so 
bila sredstva zagotovljena iz proračunov pogodbenih partneric in Zavoda za zaposlovanje za 
delavcev zaposlene preko javnih del ter Splošne bolnišnice Novo mesto, s katero izvajamo 
projekt, s katerim bi strokovno usposobili delavko in ustanovili knjiţnico v bolnišnici.   
 
Število zaposlenih v letu 2009 in 2010: 

 Na dan 
31.12.2009 

Na dan 
31.12.2010 

Skupno število zaposlenih 47 47 

Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz 
proračuna MONM 

38 38 

Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz 
proračuna resornega ministrstva – 
MINISTRSTVO ZA KULTURO RS 

2 2 

Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz 
drugih virov (npr.: javna dela ipd) navedite vir – 
JAVNA DELA, LOKALNA SKUPNOST 
KRAJEVNIH KNJIŢNIC, SB NOVO MESTO 

7(2+4+1) 7(2+4+1) 
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Struktura zaposlenih glede na izobrazbo in spol: 

  Tarifna skupina Ţenske  Moški Skupaj 

1 VISOKA VII/2 17 0 17 

2 VISOKA VII/1 4 0 4 

3 VIŠJA VI 5 1 6 

4 SREDNJA V 8 5 13 

5 NIŢJA IV 1 1 2 

6 NK II 3 0 3 

    38 7 45 
 

 
 
Izobrazbena struktura se v letu 2010 se ni posebno spreminjala; število zaposlenih je ostalo 
enako.   
 

Leto 
 
 
Izobrazba 

31.12.2010 31.12.2009 

Število 
zaposlenih 

Odstotek 
zaposlenih 

Število 
zaposlenih 

Visoka izobrazba 21 47% 21 

Višja izobrazba 6 13% 6 

Srednja izobrazba 13 27%               12               

Niţja izobrazba 5 13% 6 

 45 100% 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38%

9%
13%

29%

4% 7%

Struktura zaposlenih glede na izobrazbo

VISOKA VII/2

VISOKA VII/1

VIŠJA VI

SREDNJA V

NIŢJA IV

NK II
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3. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŢNIČNE DEJAVNOSTI 
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3.1 Nabava in obdelava knjiţničnega gradiva 
 
3.1.1 Nabava knjiţničnega gradiva 
 
Knjiţnica pridobiva gradivo z obveznim izvodom, z nakupom, darovi, zamenjavami in lastnimi 
izdajami. Lastne izdaje in zamenjave gradiva so zelo redke. 
 
Zmanjšan pritok imamo tako z obveznim izvodom kot z nakupom. Pritok gradiva z obveznim 
izvodom pogojuje Zakon o obveznem izvodu,  ki ureja področje obveznega izvoda publikacij, 
določa namen in predmet obveznega izvoda, zavezanke in zavezance (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanec) za obvezni izvod, naloge depozitarnih organizacij, financiranje ter inšpekcijski nadzor. 
Zavezanci so dolţni nacionalni depozitarni organizaciji poslati ali predloţiti kot obvezni izvod po 
štiri izvode publikacij iz prejšnjega člena. Če je bila publikacija izdana z javnimi sredstvi (sredstva 
Republike Slovenije, Evropske unije, lokalne skupnosti, javnega sklada, javne agencije ipd.) ali če 
je njen zaloţnik ali sozaloţnik domača pravna oseba javnega prava ali tuja pravna oseba javnega 
prava s podruţnico v Republiki Sloveniji, je zavezanec dolţan nacionalni depozitarni organizaciji 
predloţiti kot obvezni izvod po 16 izvodov publikacij iz prejšnjega člena, razen drobnega tiska. 
Zmanjšana produkcija na knjiţnem trgu pomeni posledično manj gradiva. 
 
Nakup knjiţničnega gradiva je odvisen od sredstev, ki jih knjiţnica pridobi od občin 
(ustanoviteljice in pogodbenih partneric) in Ministrstva za kulturo. Tudi teh sredstev je vsako leto 
manj, obenem pa so tudi cene za knjiţnično gradivo vsako leto višje. Tako kupujemo z manj 
denarja draţje knjiţnično gradivo. 
 
Gradivo, ki ga Knjiţnica Mirana Jarca pridobi z darovi, pa je potrebno pred vključitvijo v redni 
knjiţnični fond pregledati. Vsako knjigo (te se najpogosteje darovane) najprej preverimo v 
katalogu klasičnem in računalniškem, če jo ţe imamo. Če gradivo imamo, sledi še preverjanje na 
policah v prosti postavitvi in na policah v skladišču. Mnogokrat se zgodi, da je darovana knjiga 
bolje ohranjena kot so naši izvodi zato jih uporabimo za zamenjavo le teh. Starejše, raritetne 
knjige prav tako uvrstimo v fond. Pregledovanje darov tako kot sama bibliografska obdelava 
gradiva zahteva veliko časa kot tudi dobro poznavanje fonda celotne knjiţnice. Posebno moramo 
biti pri tem pozorni še na domoznansko gradivo za Dolenjsko področje, ki ga moramo vključiti v 
svoj fond/zalogo. Pri nakupu za leto 2010 smo načrtovali 14.520 enot gradiva za 63.325 
prebivalcev območja. Realizirali smo 13.458 enot gradiva z nakupom. Sredstva Ministrstva za 
kulturo Republike Slovenije so bila porabljena v skladu s pogodbo oziroma predpisanim 
razmerjem med leposlovjem, strokovnim gradivom, gradivom za mladino, itd. Občine so se 
drţale podpisanih izjav, s katerimi so zagotavljale sredstva za nakup gradiva. Ker pa se višina 
sredstev ne povečuje v enakem razmerju, kot se draţijo knjige, smo lahko kupili manj enot 
gradiva kakor prejšnje leto (tako se je povečala tudi povprečna cena). Število enot, ki smo jih 
prejeli kot dar, je nekoliko večje kot prejšnje leto. Zmanjšalo pa se je število enot obveznega 
izvoda. 
 

Prirast gradiva po načinu 
dobave 

2007 2008 2009 2010 

NAKUP 16.492 14.659 14.159 13.458 

ZAMENA 139 123 91 22 

DAR 3.615 3.577 1.570 1.913 

OBVEZNI izvod 3.678 3.198 3.555 3.317 

LASTNA sredstva 26 7 0 5 

SKUPAJ 23.950 21.564 19.375 18.715 
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Delo na oddelku  poteka po ustaljenem načinu:  

 spremljanje novosti na knjiţnem trgu 

 ponudbe in ogledni izvodi (obiskalo nas je 592 potnikov –osebno, po telefonu in mailu) 

 priprava ogledov za vodje oddelkov ( opravili smo 45 ogledov) 

 nato ureditev ogledov in izpis ter priprava in naročanje pri dobaviteljih 

 prevzem naročenih izvodov. 
 
3.1.2 Obdelava knjiţničnega gradiva 
 
Obdelava  knjiţničnega gradiva je proces, ki zajema bibliografsko in vsebinsko obdelavo gradiva v 
programu COBISS2/Katalogizacija  in  nato inventarizacijo v programu COBISS3/Zaloga. 
Knjiţnično gradivo se deli  na knjiţno/monografsko  in neknjiţno gradivo ter serijske publikacije 
in članke. 
 
Obdelano je bilo 18.715 enot knjiţnega in neknjiţnega gradiva,  8.329 enot serijskih publikacij 
in 2.146 člankov. V bazi CONOR je bilo kreiranih 229 zapisov za avtorske značnice.  Skupaj je 
bilo obdelano  29.419 enot knjiţničnega gradiva. Pri primerjavi podatkov za prejšnji dve leti se 
vidi, da se število enot knjiţničnega gradiva v povprečju na leto zmanjša za pribliţno 1.000 enot.   
 
V spodnji tabeli je pri podatkih za leto 2010 nekaj sprememb. Posebno gradivo (slike, razglednice 
itd.) so letos prištete k neknjiţnemu gradivu, prej pa smo tovrstno gradivo šteli posebej. Pri 
postavki »retro« pa letos ni podatka, kar pomeni, da v letu 2010 nismo bibliografsko in vsebinsko 
obdelovali knjiţničnega gradiva, ki še ni v lokalni bazi Knjiţnice Mirana Jarca. Knjiţnica Mirana 
Jarca ne dosega standarda zaposlovanja bibliotekarjev in ima pomanjkanje strokovnih delavcev, ki 
bi lahko opravljali to delo. Katalogizacija, ki zajema bibliografsko in vsebinsko obdelavo 
knjiţničnega gradiva (danes je to v sistem COBISS/OPAC), zahteva visoko strokovno 
usposobljen kader z bibliotekarskim znanjem. Strokovno delo bibliotekark zaposlenih na oddelku 
za obdelavo knjiţničnega gradiva dvakrat letno preverjajo strokovnjaki z NUKa in IZUMa, ki 
skrbita za kvalitetno delo v sami bazi COBIB.SI. Na oddelku samem imamo pomanjkanje 
delovne sile, saj sta dve katalogizatorki dobili nove delovne zadolţitve. To vpliva na sam potek in 
organizacijo dela, kar se najbolj kaţe pri obdelavi retrospektivnega gradiva. 
 
Zapisi v bazi CONOR – baza v kateri so  po pravilih za katalogizacijo vnešeni avtorji, so letos 
prikazani posebej, saj nam tudi z IZUMa sedaj pošiljajo podatke za posamezne kreatorje zapisov 
iz knjiţnice.  
 

Knjiţnično gradivo 2008 2009 2010 

Knjiţno in neknjiţno g. 21.564 19.375 18.715 

Serijske publikacije 13.606 10.367 8.329 

Članki 2.241 1.952 2.146 

Retro 5.307 1.129 - 

Posebno gradivo 858 725 - 

CONOR zapisi   229 

Skupaj 43.576 33.548 29.419 
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Knjiţnična zbirka, prirast in odpis knjiţničnega gradiva v Knjiţnici Miran Jarca: 
 

Knjiţnično gradivo 2009 2010 

Knjiţnična zbirka 565.910 579.009 

Prirast knjiţnega gradiva 19.375 18.715 

Odpis knjiţničnega gradiva 10.695 5.616 

 

3.2 Informacijsko-komunikacijska sluţba KMJ Novo mesto  
 
3.2.1 Vzpostavitev intranetnega portala v KMJ Novo mesto 
 
V knjiţnici smo vzpostavili intranetni portal, s pomočjo katerega smo izboljšali komunikacijo in 
obveščanje zaposlenih o prireditvah, raznih dogodkih, splošnih informacijah s področja 
bibliotekarstva. Dosegljive so razne galerije slik iz prireditev in izleta Društva knjiţničarjev 
Dolenjske ter dokumenti, ki so pomembni za vodenje/vzdrţevanje ISO 9001:2008 certifikata.  
 
3.2.2 Javni ciljni razpis za izbor knjiţničnih projektov nakupa informacijske in  
komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjiţnic   
 
S prijavo na javni ciljni razpis in finančno pomočjo Mestne občine Novo mesto ter občine 
Šentjernej smo v knjiţnici uspešno posodobili informacijsko tehnologijo. Posodobili smo 
računalniško opremo na Študijskem oddelku, Oddelku za odrasle, Oddelku za avdio-vizualno 
gradivo ter izposojevalni pult v Krajevni knjiţnici Otočec. V Krajevni knjiţnici Šentjernej smo s 
pomočjo občine Šentjernej posodobili uporabniški kotiček z novim računalnikom in 
multifunkcijsko napravo, ki jo bodo uporabniki s pridom uporabljali. Na študijskem oddelku 
Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto smo posodobili delovne postaje za uporabnike s tako 
imenovanimi »zero-klienti«. S tem smo uporabniško izkušnjo dvignili na višjo raven, pa tudi 
posredno zniţali stroške porabe energije ter stroške administracije oziroma servisiranja opreme.  
 
3.2.3 Članske izkaznice 
 
V knjiţnici smo z oblikovalcem celostne grafične podobe oblikovali izgled novih članskih 
izkaznic. Papirne izkaznice smo tako zamenjali s plastičnimi karticami, katere so dalj obstojne, 
bolj privlačne. S tedenskim tiskanjem izkaznic novo vpisanih članov smo zmanjšali čas čakanja na 
največ teden dni. 
 
3.2.4 Informiranje 
 
Redno obveščanje uporabnikov o dogodkih v knjiţnici izvajamo na več načinov. Obveščanje 
lahko razdelimo na klasično obveščanje (pošiljanja pisemskih ovojnic, tiskanje in lepljenje 
plakatov) ter obveščanje preko sodobnih elektronskih medijev. 
Z zamenjavo programa za pošiljanje elektronskih novic smo izboljšali hitrost pošiljanja, 
organizirali bazo naših naročnikov ter standardizirali obliko e-novic. 
 
Knjiţnica se je v lanskem letu priključila tudi na razna socialna omreţja kot so Facebook in 
Twitter, preko katerih svoje uporabnike in uporabnike socialnih omreţij obveščamo o dogodkih 
in informacijah s področja delovanja knjiţnice kot tudi knjiţničarstva na splošno. S tem smo 
pristopili še korak bliţje našim uporabnikom.  
 



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

50 
 

3.3 Referenčni servis Vprašaj knjiţničarja 
 
3.3.1 Sodelovanje pri izvajanju servisa 
 
V referenčnem servisu smo deţurale enkrat tedensko od januarja do 18. junija 2010. V 
referenčnem servisu je delovalo 5 knjiţničark knjiţnice Mirana Jarca. Pri izvajanju servisa smo bile 
bibliotekarke - informatorke na oddelku odsotne 144 ur (24 dni x 6 ur). Pri izvajanju deţurstva 
smo ugotovili, da stroški odsotnosti bibliotekarke- informatorke ekonomsko neupravičeni- 
previsoki, saj je število vprašanj zastavljenih v referenčnem servisu nizko. Šesturna odsotnost 
bibliotekarke- informatorke na matičnem oddelku pa pri rednem delu predstavlja za oddelek 
preveliko izgubo, zato smo sodelovanje 18. junija 2010 prekinili. 
 
3.3.2 Statistični podatki 

 
Poslani odgovori po e-pošti: 

Ime jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. Skupaj 

CEKLJ 5 12 9 5 12 7 4 6 3 63 

CMK 1 1 1 1 0 0 1 0 7 12 

CTK 4 2 1 4 0 0 4 1 2 18 

NUK 57 43 31 32 39 21 18 26 24 291 

UKM 23 12 24 20 13 10 11 4 9 126 

Visokošolske skupaj 90 70 66 62 64 38 38 37 45 510 

            

SIKCE 2 3 4 1 5 4 0 1 3 23 

SIKJES 2 2 1 0 0 1 5 3 5 19 

SIKJM 1 0 0 1 1 4 2 4 3 16 

SIKKP 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 

SIKMB 3 3 1 2 3 1 12 4 2 31 

SIKNG 4 6 1 0 0 0 0 0 0 11 

SIKNM 7 7 12 8 5 2 0 0 0 41 

SIKOZ 15 4 1 4 4 3 6 5 1 43 

Splošne skupaj 35 28 22 16 18 15 25 17 14 190 

            

IZUM 25 15 12 25 14 16 8 10 11 136 

Skupaj 150 113 100 103 96 69 71 64 70 836 
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Število sprejetih klepetov: 

Ime jan. feb. mar. apr. Maj jun. jul. avg. sep. Skupaj 

SIKCE 5 2 10 1 4 7 3 0 0 32 

SIKJES 6 5 3 2 1 6 2 3 2 28 

SIKJM 2 5 8 10 6 7 3 7 16 48 

SIKKP 10 2 8 0 0 0 0 0 0 20 

SIKMB 18 13 18 17 9 2 14 15 11 106 

SIKNG 6 8 9 0 0 0 0 0 0 23 

SIKNM 10 10 9 9 5 5 0 0 0 48 

SIKOZ 11 5 3 10 3 8 7 4 4 51 

Splošne skupaj 68 50 68 49 28 35 29 29 33 356 

            

IZUM 11 24 11 27 20 14 15 13 34 169 

            

Skupaj 79 74 79 76 48 49 44 42 67 558 

 
 

3.4 Storitve in dejavnosti na študijskem oddelku in AV oddelku 
 
3.4.1 Novo vpisani in aktivni člani 
 
V letu 2010 smo na Študijskem oddelku vpisali 767 novih članov kar je za 7,43% več kot leta 
2009. Vsako leto naredimo izbris neaktivnih članov in posledično je vpis toliko večji kot prejšnja 
leta. Število aktivnih članov se je zmanjšalo za 2.409 v primerjavi z letom 2009. 
 
Študijski oddelek: 

NOVOVPISANI IN AKTIVNI 
ČLANI 

2008 2009 2010 

 aktivni  člani 10188 12386 9977 

 novovpisani člani 622 710 767 

 
AV oddelek: 

AKTIVNI ČLANI 2008 2009 2010 

 aktivni člani 3535 2979 2318 
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3.4.2 Obisk 
 
V letu 2010 beleţimo na Študijskem oddelku 99.739 obiskov članov. Obisk je bil za 1,37 % 
manjši v primerjavi z letom 2009. Izposoja gradiva na dom se je zmanjšala za 3,8% in znaša 
59.091 enot. Upad lahko pripišemo slabi uporabi interneta, ţe prej omenjenemu izbrisu in večji 
čakalni dobi zaradi manjšega nakupa gradiva. V mesecu decembru smo dobili nove računalnike, 
ki so pripomogli k večjemu obisku.  
 
Obisk na Študijskem oddelku: 

OBISK 2008 2009 2010 

 vsi obiski 92091 96253 90842 

 obisk zaradi izposoje 60313 61313 59091 

 obisk interneta 484 2071 2077 

 obisk interneta (ročni podatki) 5653 1079 1305 

 obisk čitalnice (ročni podatki) 3800 3976 7592 

SKUPAJ (vsi obiski + ročni podatki) 101544 101128 99739 

 
ROČNI PODATKI: 
 

 Obisk interneta  
Obiska na zastarelih računalnikih nismo beleţili. Vzeli smo minimalni obisk 5 uporabnikov na 
dan v letu brez sobot in nedelj. 

 Obisk čitalnice 
En teden smo beleţili obisk čitalnic vsaki dve uri. Obisk v celem tednu je bil 292 uporabnikov kar 
smo pomnoţili s številom tednov v letu (52). Pri statistiki sem upoštevala polovično število.  
 
Obisk na AV oddelku: 

OBISK 2008 2009 2010 

 vsi obiski 30732 21606 15464 

 obisk zaradi izposoje 18720 13020 9167 

 
  

0,7%

8,3%

16,6%

29,1%

39,5%

3,0%

2,8%

Aktivni člani

Predšolska mladina

Osnovnošolci
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Zaposleni

Upokojenci

Nezaposleni
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3.4.3 Izposoja 
 
V letu 2010 smo zabeleţili 373.626 transakcij, od tega je število izposojenih enot gradiva znašalo 
251.991, kar je za 3,6% manj kot leta 2009. V letu 2009 je bilo na knjigomatu izvedenih 3,6 % več 
transakcij kot leta 2009. Po novem knjigomat omogoča tudi vračilo gradiva. Še vedno pa ostajajo 
določene pomanjkljivosti kot so: nedelovanje čipov,  blokirana izkaznica (v primeru podaljšanja 
članstva in zamudnine) itd., kar uporabnikom onemogoča samostojno uporabo knjigomata. 
 
Izposoja na Študijskem oddelku: 

IZPOSOJA 2008 2009 2010 

 vse transakcije 358651 381036 373626 

 izposoja na dom 241091 261409 251991 

 izposoja na knjigomatu 17808 16844 17466 

 
Izposoja na AV oddelku: 

IZPOSOJA 2008 2009 2010 

 vse transakcije 292425 202760 142638 

 izposoja na dom 197709 135485 95872 

 
3.4.4 Primerjava statističnih podatkov med letoma 2010 in 2009 
 

 2010 2009 

gradivo (vse transakcije) 142.638 202.760 

obisk (vse transakcije) 15.464 21.606 

aktivni člani 2.318 2.979 

 
Iz statističnih podatkov je razvidno, da sta se v primerjavi z letom 2009 zmanjšala tako obisk kot 
vse ostale transakcije gradiva. Vrednosti so padle za slabih 30%. Manjši obisk beleţimo predvsem 
zaradi velike pokvarljivosti DVD-jev in moţnosti dostopa do filmov in glasbe preko spleta ter 
manjšega nakupa. Število aktivnih članov se je zmanjšalo za 22,2%. 
 
3.4.5 Nabiralnik 
 
Vračilo knjiţničnega gradiva v nabiralnik se iz leta v leto povečuje. V letu 2010 je bilo  vrnjenih 
37.652 kosov gradiva, kar je za 8.359 kosov gradiva več kot leta 2009.  
 
3.4.6 Odpis gradiva 
 
V letu 2009 smo na Študijskem oddelku odpisali 1.270 kosov gradiva, na AV oddelku pa 982 
kosov gradiva. Na  AV oddelku smo imeli povečan odpis zaradi izločenih videokaset in velike 
pokvarljivosti DVD-jev.  
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3.4.7 Medknjiţnična izposoja 
 
V letu 2010 smo zabeleţili 7,2 % manj realiziranih naročil kot v letu 2009. Večji deleţ še vedno 
predstavlja izposoja gradiva v druge knjiţnice, ki  pa je bila v letu 2009 manjša za 2,3% v 
primerjavi z lanskim letom. Deleţ izposojenega gradiva se je povečal za 15%. Predvidevamo, da 
je to posledica ukinitve obveznega izvoda ter manjše nabave gradiva, ki sta okrnila naš knjiţnični 
fond. 
 

MEDKNJIŢNIČNA  
IZPOSOJA 

Izposojeno iz drugih 
knjiţnic 

Posojeno drugim 
knjiţnicam 

SKUPAJ 

 število fizičnih enot 181 217 398 

 število kopij dokumenta 371 462 833 

SKUPAJ 552 679 1231 

 
3.4.8 Organizirani ogledi knjiţnice 
 
V lanskem letu nas je obiskalo 42 skupin osnovnošolcev in srednješolcev. Pri projektu Rastem s 
knjigo 2, sodelujemo z Oddelkom za odrasle. Skupine vodimo po knjiţnici in jim po ţelji 
predstavimo naše elektronske vire in COBISS/OPAC. 
 

DATUM KDO ŠT. 
SKUPIN 

mladina odrasli SKUPAJ 
OBISK 

20.01. OŠ Vinica 2 54 3 57 

12.02. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 1  19 19 

04.03. OŠ Ţuţemberk 3 37 3 40 

24.03.  Center srednjih šol 1  22 22 

02.04. OŠ Mirana Jarca Črnomelj 1 28 2 30 

10.05. OŠ Center 1 25 2 27 

26.05. Center srednjih šol 2  53 53 

01.06. Gimnazija NM 3  108 108 

03.06. Gimnazija NM 3  93 93 

17.06. OŠ Mirana Jarca Črnomelj 1 8 2 10 

07.09. Dijaški dom NM 1  11 11 

08.09. Dijaški dom NM 1  11 11 

24.09. OŠ Polhov Gradec 1 30 2 32 

06.10. VŠUP 1  20 20 

11.10. Ekonomska gimnazija RS 1  24 24 

12.10.  Ekonomska gimnazija RS 1  24 24 

13.10. Srednja kozmetična 1  31 31 

14.10. Center srednjih šol RS 3  96 96 

14.10. Ekonomska gimnazija RS 1  26 26 

14.10. Ekonomska gimnazija Koper 1  18 18 

15.10. Ekonomska gimnazija RS 1  32 32 

18.10. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 
RS 

3  101 101 

19.10. Ekonomska gimnazija-trgovci RS 1  17 17 
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19.10. Center srednjih šol-gradbinci RS 1  16 16 

20.10. Center srednjih šol-lesarji RS 1  15 15 

25.11. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 
RS 

3  95 95 

03.12. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 
RS 

2  58 58 

  SKUPAJ 42 182 904 1086 

      

RS - sodelovanje z Oddelkom za odrasle pri Projektu Rastem s 
knjigo 2 

   

 
3.4.9 Razstave 

 Januar: Novomeške vile  

 Februar: Janez Vajkard Valvasor 

 Marec: Teden moţganov  

 April: Velika noč, Očistimo Slovenijo v enem dnevu 

 Maj: Svetovni dan druţine, Roţe  

 Junij: Teden kultur  

 Julij: Poletna potepanja: knjiţničarji priporočamo 

 Avgust: Poletna potepanja: knjiţničarji priporočamo  

 September: Trgatev in dolenjske vinske gorice na razglednicah 

 Oktober: Fran Šuklje  

 November: Fran Šuklje, Dan slovenskih splošnih knjiţnic  

 December: Prelepi boţično-novoletni čas 
 
3.4.10 Kolekcije 
 
V letu 2010 je bila Zavodu za prestajanje kazni zapori Dob  predana kolekcija revij, ki je štela 
1.382 kosov.  
 
Kolekcije v krajevnih knjiţnicah: 

 Študijski oddelek AV oddelek 

Dolenjske Toplice            647 402 

Dvor 491 238 

Otočec 1 61 

Straţa 2 124 

Šentjernej 4 666 

Škocjan 1 190 

 
Ter v Potujoči knjiţnici  9 (ŠO) in 765 kosov AV gradiva. 
 
3.4.11 Predstavitev  podatkovnih baz osrednjim knjiţnicam regije 
 
V okviru območnosti so bila organizirana in izvedena usposabljanja za uporabo podatkovnih baz 
(EBSCO host, Oxford Reference Online Premium Collection, Oxford Music Online / Grove 
Music Online in Oxford Art Online / Grove Art Online). Pripravili sta tudi navodila za uporabo 
v slov. jeziku in informativne zloţenke. Predavanja so bila izvedena v knjiţnicah Črnomelj, 
Metlika, Kočevje, Ribnica, Breţice, Krško, Sevnica in Trebnje. 
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3.4.12 Skladišče 
 
Zaradi prepolnega skladišča (nivo -2), prepolnih polic v prostem pristopu in aţurnosti fonda smo 
izvedli reorganizacijo skladišč. Celotno gradivo z oznako III smo preselil v skladišče (nivo +5). 
Na nivoju -2 smo naredili novo razporeditev in razširili prostor znotraj signature knjig, ki se 
nahajajo v prostem pristopu. Tako lahko gradivo, ki je manj aktualno oziroma zastarelo, 
umikamo v skladišče. S tem pridobivamo prostor za nove knjige in skrbimo, da je fond na 
oddelku aţuren, aktualen. 
 

3.5 Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)   
 
Zavod RS za zaposlovanje vidi  prednosti CIPS-a predvsem v novih oblikah delovanja, ki 
posegajo v prostor izven lastnega sedeţa in pritegnejo lahko zato veliko večjo mnoţico 
potencialnih uporabnikov. Knjiţnica je prostor, na katerem se ţe tradicionalno iščejo informacije, 
uporabniki so je navajeni in storitev lahko uporabljajo v vsem času odprtosti knjiţnice od 7. ure 
do 19. od ponedeljka do petka ter v soboto od 8. do 13. ure. Struktura uporabnikov je pisana, saj 
zajema vse starostne skupine, ki jim je CIPS namenjen, od osnovnošolcev, dijakov, študentov do 
iskalcev zaposlitve. CIPS je tudi točka, kjer naj bi se srečevala ponudba izobraţevalnih 
programov,  delodajalcev in povpraševanje na drugi strani. 
 
CIPS sestavlja zelo raznolika paleta informacij: od razpisov izobraţevanih in študijskih 
programov, do razpisov štipendij, prostih mest v dijaških in študentskih domovih, do razpisnih 
študijskih pogojev in omejitev. Po drugi strani so zbrane vse informacije o ustanovah, zavodih, 
institucijah, ki se ukvarjajo z izobraţevanjem od najniţje stopnje vzgojno varstvenih organizacij 
(VVO) do univerze doma in študija v tujini bodisi v klasični obliki z bivanjem v tujini ali  preko 
interneta. Naslednji sklop informacij obsega  informacije o poklicih. Opisi poklicev niso na voljo 
samo v papirnati obliki ampak tudi na video kasetah. Ţal pa ne za vse vrste poklicev. Prav tako je 
bilo veliko zanimanje za »Test študijskih interesov« (TŠI). Na ta način si lahko uporabniki 
sami lahko poiščejo interesna področja in si pomagajo pri izbiri izobraţevalnih programov.  
 
Druga ciljna skupina pa so iskalci zaposlitve, ki bodo iskali moţnosti prekvalifikacije, dopolnitve  
izobrazbene stopnje itd. Njim je tudi namenjeno še vse dopolnilno gradivo v informativnih 
zloţenkah oziroma ostala ponudba Zavoda RS za  zaposlovanje. 
 

MES UČENCI DIJAKI ŠTUDENTI BO ZAP SKUPAJ 

JAN 54 8 2 8 8 80 

FEB 69 83 4 8 6 90 

MAR 22 43 1 9 8 83 

APR 42 8 2 7 8 67 

MAJ 29 30 3 5 4 71 

JUN 4 7 2 10 10 33 

JUL  2 5 9 7 23 

AVG  5 5 4 2 16 

SEPT 37 28 2 8 4 79 

OKT 93 152 3 6 8 262 
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NOV 3 9 3 10 2 27 

DEC 5 4 2 5 5 21 

2010 358 379 34 89 72 852 

 

Pregled sodelovanja pri programu kiko in dajanju telefonskih informacij 

 

MES 
 

TELEFONSKE 
INFORMACIJE 

JAN 22 

FEB 17 

MAR 21 

APR 18 

MAJ 27 

JUN 19 

JUL 17 

AVG 12 

SEPT 23 

OKT 27 

NOV 17 

DEC 12 

SKUPAJ 232 

 

 
 
3.6 Storitve in dejavnosti na Oddelku za odrasle 
 
3.6.1 Novo vpisani in aktivni člani 
 

V letu 2010 smo na Oddelku za odrasle vpisali 159 članov, od tega je največ zaposlenih (87 
članov), sledijo upokojenci (25 članov) ter študenti (10 članov). Število aktivnih članov1 v letu 
2010 je bilo 6.895, kar je manj kot v letu 2009 (7.524 članov). V letu 2010 je oddelek vsaj 1 krat 
obiskalo največ zaposlenih, sledijo jim študenti in nato dijaki. 
 
 

Aktivni člani število % 

                                                           
1
 Aktivni člani so člani, ki so v določenem letu vsaj 1 krat obiskali knjiţnico. 
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študenti 1.534 22 

zaposleni 2.849 41 

srednješolci 1.205 18 

upokojenci 345 5 

nezaposleni 144 2 

osnovnošolci 628 9 

ostalo 190 3 

skupaj 6.895 100% 

 
 
 

 
 
 
3.6.2 Obisk 
 
Oddelek za odrasle je v letu 2010 obiskalo 78.486 uporabnikov, kar je več kot leta 2009 (75.204 
uporabnikov). Več kot polovica obiskovalcev je obiskala oddelek z namenom izposoje gradiva na 
dom ali v knjiţnico. Obisk zaradi izposoje se je leta 2010 malo povečal, saj je bilo vseh obiskov 
49.973, leta 2009 pa 49.164. Obisk zaradi uporabe računalnika je pribliţno isti kot prejšnje leto. 
Obisk uporabe računalnika upada, vzrok pa lahko iščemo v vse večji in ugodnejši dostopnosti 
internetne ponudbe na slovenskem trgu. 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 2009 

22%

41%

18%

5%

2%
9%

3%

Aktivni člani

študenti zaposleni srednješolci upokojenci

nezaposleni osnovnošolci ostalo
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Vsi obiski2 75.633 72.283 

Obisk zaradi izposoje 49.973 49.164 

Uporaba računalnika 2.853 2.9213 

Skupaj4 78.486 75.204 

 
3.6.3 Izposoja 
 
V letu 2010 je bilo vseh transakcij (v knjiţnici in COBISS/OPAC-u) 284.184, kar je več kot 
prejšnje leto. Število izposojenih enot gradiva 194.806. Izposoja na dom je padla za 0,5%. Vzroke 
lahko iščemo v zmanjšanju nabave knjiţnega gradiva, v odprtju novih krajevnih knjiţnic. 
 

 2010 2009 

Vse transakcije5 284.184 281.597 

Št. izposojenih enot6 194.806 195.942 

 
3.6.4 Odpis in izločanje gradiva 
 
Na oddelku veliko časa namenimo tudi odpisu poškodovanega gradiva. V času dopustov se 
veliko gradiva poškoduje. Če je popravilo moţno, gradivo sami polepimo in poškodbe saniramo, 
če pa je preveč poškodovano, ga moramo ţal odpisati. Leta 2010 smo odpisali 758 enot 
knjiţničnega gradiva. 
 
3.6.5 Tematske razstave 
 
Na oddelku pripravljamo priloţnostne tematske razstave in bralne sezname. V poletnih mesecih 
pripravimo izbor poletnega branja in izdelamo zgibanke, v katerih priporočamo določena dela. 
 
V letu 2010 smo pripravili naslednje razstave: 

 Nobelovi nagrajenci za knjiţevnost, 

 Bralna značka za odrasle, 

 Slovar najlepših slovenskih besed, 

 Drevesa, mostovi med nebom in zemljo, 

 Ljubim, 

 Kresnikovi nominiranci, 

 Knjiga v filmu. 
3.6.6 Bralni kroţek  
 

                                                           
2
 Upoštevani vsi obiski zavedeni na oddelku: izposoja, vračilo, rezervacija, podaljšanje. 

3
 Statistika: v, vi, vo 

4
 Vsi obiski + uporaba računalnika 

5
 Pod kategorijo vse transakcije je všteto: Izposoja na dom, podaljšanje, podaljšanje po telefonu, podaljšanje 

COBISS/OPAC, določitev novega datuma izposoje, vračanje gradiva ter rezervacije. 
6
 Izposoja na dom, podaljšanje, podaljšanje po telefonu, podaljšanje COBISS/OPAC, določitev novega datuma 

izposoje. 
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V čitalnici oddelka vsak prvi torek v mesecu gostuje Bralni kroţek pod vodstvom mentorice 
Elizabete Vardijan. Ob tej priloţnosti pripravimo manjše razstave del, ki jih obravnavajo pri 
kroţku. Kroţek predstavljamo tudi ostalim uporabnikom, z namenom da vzbudimo širše 
zanimanje zanj. 
 
3.6.7 Bralna značka za odrasle 
 
Na dan poezije, 21. marca 2010, smo na Oddelku za odrasle ţe drugo leto zapored pričeli z 
Bralno značko za odrasle. S tem projektom, smo se priključili ptujski knjiţnici, ki je s projektom 
začela. Bralci so tako lahko izbirali med 15 slovenskimi in tujimi avtorji in njihovimi deli. Za 
osvojitev bralne značke je bilo potrebno prebrati vsaj 5 del, ki so ji bralci označili v bralni 
zgibanki. Odziv naših uporabnikov na bralni seznam je bil izredno pozitiven. Projekt smo 
zaključili novembra s prireditvijo. Bralno značko je uspešno opravilo 24 bralcev, ki so prejeli 
priznanje bralne značke (bralno znamenje in knjigo Zgodbe iz knjiţnice: knjiţnica in knjige po 
mojem okusu, ki jo je ob Dnevu slovenskih splošnih knjiţnic izdala Sekcija za splošne knjiţnice).  
 
3.6.8 Zgodbe izpod pulta 
 
Z organizacijo prireditev na Oddelku za odrasle skrbimo za povečanje zanimanja za branje ter 
knjiţevnost. Enkrat mesečno smo organizirali predavanja ob diapozitivih s skupnim naslovom 
Zgodbe izpod pulta. Predavanja so zamišljena kot bibliopedagoška dejavnost za odrasle in je 
namenjena tako bralni kulturi kot motivaciji starejših ter promociji samega oddelka.  
 
3.6.9 Gimnazijski fond 
 
Decembra 2010, smo iz Oddelka za odrasle preselili gradivo Gimnazijskega fonda  v  skladišča. 
Gimnazijski fond je prva zbirka knjig, s katero je bila leta 1946 osnovana Študijska knjiţnica. Je 
pomembno, dragoceno in redko gradivo, ki je pod posebnimi pogoji shranjeno v  skladišču.  
 
3.6.10 Bralni seznami 
 
Knjiţničarji lahko uporabnike usmerjamo osebno ali pa bralne nasvete posredujemo v obliki 
priporočilnih seznamov. V letu 2010 smo za uporabnike izdelali bralne sezname petih ţanrov 
(izbor kvalitetnega branja zgodovinskih, potopisnih, kriminalnih, biografskih in ljubezenskih 
romanov).  
 

3.7 Storitve in dejavnosti na Oddelku za mladino 
 
3.7.1 Aktivni in novo vpisani člani  
 

 2008 2009 2010 

aktivni člani 5.834 6.282 5.785 

novo vpisani člani 436 422 421 

 
Število aktivnih članov se je zmanjšalo za 909 članov, to povezujemo z dejstvom, da si starši 
zaradi boljše sledljivosti izposojajo gradivo za svoje otroke samo na eno izkaznico, po navadi na 
svojo. V letu 2010 se je na Oddelek za mladino včlanil en uporabnik manj kot v letu poprej. 
 
Struktura aktivnih članov v letu 2010 v odstotkih: 
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Med aktivnimi uporabniki Oddelka za mladino je procentualno največ osnovnošolcev (33%), 
takoj za njimi so zaposleni (29%). Starši se zaradi boljše sledljivosti gradiva odločajo za izposojo 
gradiva na eno- svojo izkaznico, ne na izkaznico otrok. Za njimi so študentje (13%) (predvsem 
pedagoške in vzgojiteljske smeri), ki uporabljajo gradivo za študijske namene. Sledijo jim 
srednješolci (11%), predšolski otroci (9%), ostali deleţ pa se razdeli med nezaposlene, 
upokojence, tuje drţavljane in ostale uporabnike. 
 
3.7.2 Obisk 

 leto 2008 leto 2009 leto 2010 

vse transakcije 380.266 399.436 395.853 

izposoja na dom 272.851 286.265 286.301 

Ves evidentiran obisk (niso 
všteti ročno vodeni podatki) 

53.090 55.537 53.693 

obisk zaradi izposoje 38.912 40.468 39.559 

 
Iz statističnih podatkov lahko razberemo, da je vseh transakcij za 3.583 (0,89%) manj kot v 
lanskem letu, vendar še vedno za 15.687 več, kot v letu 2008. Število izposojenih enot na dom se 
je povečalo za 36 (0,01%). Število obiskovalcev knjiţnice, ki knjiţnico obiščejo zaradi izposoje 
gradiva se je zmanjšalo za 2,2%, to je za 909 obiskovalcev,  prav tako se je zmanjšal ves 
evidentiran obisk (računalniško vodeni podatki) za  1.844 (3,3%) obiskovalcev, kar si zopet 
razlagamo s tem, da si starši izposojajo knjige za otroke na svojo izkaznico.  
 
3.7.3 Računalniki 

 leto 2008 leto 2009 leto 2010 

uporaba 
računalnikov 

3.604 3.660 2.633 

 
Čutiti je močan upad obiskovalcev interneta, kar za 28%. Med uporabniki opaţamo močno 
zmanjšano število migrantov, ki so bili najbolj pogosti uporabniki interneta. 
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3.7.4 Odpis gradiva 

 2009 2010 

Število odpisanih enot 1563 1205 

 
V letu 2010 smo na Oddelku za mladino odpisali 1205 enot gradiva. Število odpisanih knjig je 
nekoliko niţje kot v lanskem letu, ko smo izločile večjo količino zastarelega gradiva.  
 
3.7.5 Dejavnosti, projekti, prireditve in razstave   
 
Ker smo na podlagi mesečnih statistik začeli opaţati upad obiskovalcev knjiţnice, smo se 
osredotočili na promocijsko dejavnost oddelka, tako smo organizirali 38,7% več dejavnosti, 
prireditev, projektov in razstav kot v lanskem letu. 
 
Število dejavnosti in obiskovalcev: 

 2008 2009 2010 

število dejavnosti, 
prireditev in razstav 

208 168 233 

število obiskovalcev 
prireditev 

11.006 8.831 15.781 

 
Število obiskovalcev na prireditvah, razstavah ter sodelujočih pri projektih: 

 2008 2009 2010 

mladina 7.620 5.426 10.235 

odrasli  3.386 3405 5.546 

SKUPAJ 11.006 8.831 15.781 

 
Prireditve Oddelka za mladino je obiskalo 78,70% več obiskovalcev, kot lani, oz. 69,7% več kot v 
letu poprej. 
 
3.7.6 Promocijske dejavnosti oddelka 
 
Na Oddelku za mladino je bilo izvedenih 233 dejavnosti.  
Tedensko po urniku ob oktobra do maja izvajamo tri dejavnosti:  

 Ure pravljic, izvedene so bile  33X  

 Igralne ure, izvedene so bile  33X 

 Ure pravljic za varovance VDC, ki so nas v preteklem letu obiskali 32-krat.  
 
Izvajamo tudi bibliopedagoško dejavnost za vzgojno varstvene organizacije in šole, tako na 
oddelku za mladino, kot tudi v vzgojno varstvenih organizacijah.  
 
Dnevno (od oktobra do sredine marca oz. aprila) na oddelku poteka projekt predšolske bralne 
značke Mavrična ribica. Letos je predšolsko bralno značko opravilo 272 otrok iz občin Novo 
mesto, Dolenske Toplice, Straţa, Škocjan, Šmarjeta, Mirna Peč in Šentjernej. V vrtcu Čebelica v 
Šentjerneju se v šolskem letu 2009/2010 k našemu projektu niso priključili, ker so v tem šolskem 
letu začeli samostojno izvajati svojo bralno značko.  
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3.7.7 Dejavnosti po občinah 
 
Število prireditev in obiskovalcev po občinah: 

Občine število 
prireditev 

mladina odrasli skupaj 

Novo mesto 78 2.060 301 2.361 

UE Novo mesto 90 7.118 4.688 11.806 

Škocjan 0 0 0 0 

Šentjernej 3 65 5 71 

Dolenjske Toplice 3 56 6 62 

Mirna Peč 4 98 11 109 

Ţuţemberk 2 41 4 45 

Šmarjeta  6 98 13 111 

Straţa 2 56 23 79 

Regija 41 234 389 623 

Slovenija 4 409 105 514 

SKUPAJ 233 10.235 5.546 15.781 

 
3.7.8 Kotiček za dislektike 
 
Na oddelku za mladino zelo veliko pozornosti namenjamo začetniškim bralcem, bralcem, katerih 
materni jezik ni slovenščina in dislektikom. 
 
Organiziran je bil sestanek z vodjo podruţnice Bravo v Novem mestu, ki nam je pomagala 
pregledati gradivo, ki ga izločamo za bralce dislektike. Razširjen kotiček za dislektike in laţje 
berljivo gradivo je bilo predstavljeno tudi šolskim knjiţničarkam in območnim knjiţnicam na 
srečanju območnih knjiţnic, ki je potekalo v naši knjiţnici. 
 
Oblikovali smo tri zloţenke- s seznamom leposlovnega gradiva,  seznamom strokovnega gradiva, 
primernega za dislektike in zloţenko za poznavanje te teţave in z vsemi potrebnimi informacijami 
ter jih skupaj s plakatom in povabilom v knjiţnico dostavila v razvojno ambulanto v 
Zdravstvenem domu Novo mesto ter v podruţnico Bravo v Novem mestu. Odziv s strani 
društva in uporabnikov je bil zelo dober. 
 
3.7.9 Kolekcije 
 
Oddelek za mladino ima v krajevnih knjiţnicah izposojeno naslednje število izvodov: 

knjiţnica število izvodov 

Knjiţnica Dolenjske Toplice 865 izvodov 

Knjiţnica Dvor 534 izvodov 

Knjiţnica Straţa  2 izvoda 

Knjiţnica Šentjernej  554 izvodov 

Potujoča knjiţnica      3 izvode 

Gradska knjiţnica Ivan Goran Kovačič 1 izvod 
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3.8 Potujoča knjiţnica 
 
3.8.1 Novo vpisani in aktivni člani 
 
V letu 2010 smo v Potujoči knjiţnici  vpisali 207 članov (v letu 2009 101 člana). Med novimi člani 
je največ osnovnošolcev (90 članov), sledijo zaposleni (37 članov), predšolski otroci (29 članov) 
ter upokojenci (29 članov). Aktivnih članov7 v letu 2010 je bilo 1301 . 
 

Aktivni člani število 

Osnovnošolci 495 

Zaposleni 372 

Srednješolci 94 

Upokojenci 93 

Predšolski        85 

Študenti 73 

Ostalo 89 

Skupaj 1301 

3.8.2 Obisk 
 

 Z bibliobusom smo v letu 2010 obiskovali 56 postajališč v 10 občinah. Povprečno 
stojimo na posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili  na terenu  610 ur.  

 Uvedli smo pet novih postajališč v občini Metlika. 

 Potujočo knjiţnico je v letu 2010 obiskalo 9.069 uporabnikov od tega 5.072   odraslih 
bralcev in 3.997 osnovnošolcev in predšolskih otrok.  

 Omeniti moram, da potujoča knjiţnica obiskuje postajališča, kot so  npr. OŠ Dragotin 
Kette ter VDC, kjer imajo skupinsko izkaznico.  

 Na posameznih postajališčih nas včasih obišče cela druţina, izposodijo pa si na eno 
»druţinsko« izkaznico. Ti obiski seveda niso računalniško evidentirani, zato jih ročno 
beleţimo med obiske skupin. 

 

 2009 2010 

Vsi obiski8 8.053 8.399 

Obisk zaradi izposoje 7.923 6.567 

Obisk skupin 623            670 

Skupaj9 8.697 9.069 

 
3.8.3 Izposoja 
 
V letu 2009 smo zabeleţili 78.634 transakcij ( vse transakcije v knjiţnici in COBISS/OPAC-u). V 
letu 2010 pa je bilo vseh transakcij 81.670.  
 
 

                                                           
7
 Aktivni člani so člani, ki so v določenem letu vsaj 1 krat obiskali knjiţnico. 

8
 Upoštevani vsi obiski zavedeni na oddelku: izposoja, vračilo, rezervacija, podaljšanje. 

9
 Vsi obiski + uporaba računalnika 
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 2009 2010 

Vse transakcije10 78.634 81.670 

 
3.8.4 Odpis in izločanje gradiva 
 
V letu 2010 je bilo v potujoči knjiţnici odpisanih 796  enot knjiţnega gradiva. Odpisali smo 
predvsem zastarelo in poškodovano gradivo. Zaradi pomanjkanja prostora v skladišču smo 
oblikovali kolekcijo leposlovja, ki se izposoja na Oddelku za odrasle.  
 
3.8.5 Enota Ţabjak-Brezje 
 
V  enoti Ţabjak-Brezje je preko javnih del zaposlena romkinja. Vodi evidenco izposoje in 
vračanje gradiva ter beleţi obisk. Enota je bila v letu 2010 odprta 924 ur. 
 
Obisk v letu 2010: 

OBISKOVALCI / VZROK OBISKA          Odrasli Mladina SKUPAJ 

Izposoja na dom 446 1.900 2.346 

Drugi registrirani obiskovalci 25 177 202 

SKUPAJ 471 2.077 2.548 

 
Vpisanih je 112 članov. Zabeleţili so 2.548 obiskovalcev od tega največ mladine (2.077 članov). 
Izposoja v letu 2010: 

 Knjige, brošure Serijske publikacije Neknjiţno gradivo SKUPAJ 

Izposoja 7.654 887 6.042 14.583 

 
V enoti je bilo izposojenega 14.583 kosov enot knjiţnega gradiva. Velik deleţ izposojenega 
gradiva so filmi  (5.562 enot) in knjiţno gradivo (7.654 enot). 
 
3.8.6 Potujoča knjiţnica v številkah 
 
Pregled obiska in izposoje po postajališčih: 

OBČINA POSTAJALIŠČE ODPRTOST OBISK GRADIVO 

DOLENJSKE 
TOPLICE 

  54 701 

 MENIŠKA VAS 10 179 1.689 

 PODTURN 10 149 1.144 

 SOTESKA 9 36 286 

 Skupaj 29 418 3.820 

 METLIKA SUHOR 9 139 763 

 RADOVICA 4,5 77 546 

 DRAŠIČI 9 74 514 

 PODZEMELJ 4,5 6 12 

 GRADAC 4,5 37 304 

 Skupaj 31,5 333 2.139 

MIRNA PEČ MIRNA PEČ 30 348 3.366 

 JABLAN 10 73 608 

                                                           
10

 Pod kategorijo vse transakcije je všteto: Izposoja na dom, podaljšanje, podaljšanje po telefonu, podaljšanje 

COBISS/OPAC, določitev novega datuma izposoje, vračanje gradiva ter rezervacije. 
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 GLOBODOL 10 221 2.241 

 Skupaj 50 642 6.215 

MOKRONOG-
TREBELNO 

ČEŠNJICE PRI TREB. 20 270 2.890 

 Skupaj 20 270 2.890 

STRAŢA Gor. STRAŢA 10 37 320 

 Dol. Straţa 
 

10 69 438 

 Skupaj 20 106 758 

ŠKOCJAN BUČKA 20 225 1.919 

 Skupaj 20 225 1.919 

ŠMARJEŠKE 
TOPLICE 

ŠMARJEŠKE 
TOPLICE 

7,5 79 967 

 BELA CERKEV 12,5 304 7.290 

 ŠMARJETA 10 159 2.208 

 Skupaj 30 542 10.465 

TREBNJE VELIKI GABER 10 83 758 

 Skupaj 10 83 758 

ŢUŢEMBERK ŢUŢEMBERK (trg) 20 495 5.049 

 ŢUŢEMBERK (šola) 10 34 179 

 AJDOVEC 10 156 2.036 

 DVOR 7,5 60 395 

 PREVOLE 17,5 250 2.052 

 ŠMIHEL 20 250 3.696 

 Skupaj 85 1.245 13.407 

NOVO MESTO 31 postajališč 315 3.347 39.299 

 Skupaj 610,5 8.399 81.670 

 
Obisk in izposoja po občinah: 

Občina število postajališč odprtost obisk gradivo 

DOLENJSKE TOPLICE 3 29 418 3.820 

METLIKA 5 31,5 333 2.139 

MIRNA PEČ 3 50 642 6.215 

MOKRONOG-
TREBELNO 

1 20 270 2.890 

STRAŢA 2 20 106 758 

ŠKOCJAN 1 20 225 1.919 

ŠMARJEŠKE TOPLICE 3 30 542 10.465 

TREBNJE 1 10 83 758 

ŢUŢEMBERK 6 85 1.245 13.407 

NOVO MESTO 31 315 3.347 39.299 

Skupaj 56 610,5 8.399 81.670 
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3.8.7 Postajališča v občini Metlika 
 
Ure odprtosti: 

Postajališča odprtost (ure) 

SUHOR 9  

RADOVICA 4,5 

DRAŠIČI 9 

PODZEMELJ 4,5 

GRADAC 4,5 

Skupaj 31,5 

 
Obisk: 

Postajališča  uporabniki 

SUHOR 139 

RADOVICA 77 

DRAŠIČI 74 

PODZEMELJ 6 

GRADAC 37 

Skupaj 333 

 
Izposoja: 

Postajališča št. izposojenega gradiva 

SUHOR 763 

RADOVICA 546 

DRAŠIČI 514 

PODZEMELJ 12 

GRADAC 304 

Skupaj 2139 

 

3.9 Storitve in dejavnosti v krajevnih knjiţnicah in občinah pogodbenih partnerjev 

 
V vseh enotah se je zelo povečal obisk uporabnikov, izposoja knjiţničnega gradiva in povsod 
smo se uspešno prizadevali za včlanitev novih uporabnikov. V dveh enotah je zanemarljivo 
manjše število aktivnih članov in le-ti si ob dobri motivaciji veliko več izposojajo. V vseh enotah 
se je zelo povečalo in ustalilo število prireditev in mnoţična udeleţba na njih. Za občino Mirna 
Peč smo izvedli 4 prireditve (2 v vrtcu in 2 v OŠ). Dejavnosti in prireditve so tisti magnet, ki tudi 
pripomorejo k večjemu vpisu in obiskovanju knjiţnice, poleg rednega obveščanja, prijaznega in 
strokovnega delovanja strokovnih delavcev, sodelovanja  z okolico, razstave fotografij dejavnosti 
in prireditev. Vse enote krajevnih knjiţnic so sodelovale pri projektih, ki jih vodi OM (MR, naj 
knjiga, Mega kviz) in tudi poslale evidenco o sodelujočih. Več kot 100 malčkov smo nagradili za 
redno obiskovanje pravljičnih ur in ustvarjalnih delavnic (praktično darilo in knjiga). 
 
3.9.1 Krajevna knjiţnica Otočec 
 
V enoti Otočec se redno sodeluje z OŠ Otočec z bibliopedagoškimi urami, ter s Petrovim vrtcem 
z urami pravljic. Organizirajo se redne mesečne tematske razstave, uganke meseca (ţrebanje in 
knjiţna nagrada), bralci svetujejo za branje, glasujejo za Mojo naj knjigo, rešujejo Mega kviz. 
Obisk in izposoja gradiva se povečuje.  
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Število organiziranih prireditev: 52 
Število obiskovalcev: 1.163 
 
3.9.2 Krajevna knjiţnica Šentjernej 
 

V knjiţnici so skozi leto organizirane različne priloţnostne razstave, razstave likovnih izdelkov 
otrok in fotografij iz ur pravljic, obiskov knjiţnice in podobno. Tako kot v celotni mreţi 
krajevnih knjiţnic organiziramo bibliopedagoške ure ob ogledu knjiţnice za otroke iz vrtcev in 
učence osnovnih šol. V prostorih knjiţnice pa so enkrat mesečno potekala srečanja skupine za 
samoozdravitev. V prostorih knjiţnice je potekala tudi podelitev priznanj otroške bralne značke 
Bralni palček. Knjiţnico sta obiskali dve skupini, ki so pred 50-imi leti zaključili OŠ Šentjernej. 
Enkrat mesečno so potekala srečanja študijske skupine v okviru RIC-a »Postanimo aktivni«. 
Knjiţnico je v sklopu projekta Entente Florale, v katerem sodeluje tudi Šentjernej, obiskala 
mednarodna komisija za ocenjevanje.  
 

 2009 2010 

Aktivni člani 1.205 1.572 

Novo vpisani člani 232 201 

Vsi obiski / število uporabnikov 12.283 22.620 

Izposoja gradiva 75.607 131.819 

 
Število organiziranih prireditev: 142 
Število obiskovalcev: 3.631 
 
3.9.3 Krajevna knjiţnica Dolenjske Toplice 
 
V krajevni knjiţnici so bile skozi leto organizirane razne tematske razstave, uganke meseca in 
druge dejavnosti. Bibliopedagoške ure se izvajajo za vrtce in osnovnošolske otroke. Ure pravljic 
in ustvarjalne delavnice se izvajajo enkrat mesečno in so zelo dobro obiskane. Knjiţničarka si 
pogosto vzame čas za uporabnike, ki so včasih ţeljni tudi samo pogovora, nasveta in prijazne 
besede. Vsak mesec se ureja kotiček z nagradnim vprašanjem ustreznim temi določenega meseca. 
Zelo dobro sodelujemo tudi z zdraviliščem, saj se njihovi gostje posluţujejo tudi storitev krajevne 
knjiţnice.  
  

 2009 2010 

Aktivni člani 609 535 

Novo vpisani člani 63 62 

Vsi obiski / število uporabnikov 5.460 6.624 

Izposoja gradiva 49.914 42.195 

 
Število organiziranih prireditev: 60 
Število obiskovalcev: 1.914 
 

 2009 2010 

Aktivni člani 329 353 

Novo vpisani člani 30 59 

Vsi obiski / število uporabnikov 2.662 3.815 

Izposoja gradiva 23.854 37.104 
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3.9.4 Krajevna knjiţnica Škocjan 
 
Poleg rednih aktivnosti za otroke (ure pravljic, obiski vrtcev in šol, delavnice, razstave) se še 
posebej trudimo z organizacijo prireditev za odrasle, kot so kulturni večeri s predstavitvijo 
avtorja. Posebne aktivnosti za odrasle potekajo v sodelovanju z RIC – individualno računalniško 
opismenjevanje. Knjiţničarka krajevne knjiţnice je s prodajo odpisanih knjig sodelovala na 
Miklavţevem sejmu občine Škocjan.  
 

 2009 2010 

Aktivni člani 543 558 

Novo vpisani člani 16 50 

Vsi obiski / število uporabnikov 6.000 7.324 

Izposoja gradiva 38.313 47.482 

 
Število organiziranih prireditev: 66 
Število obiskovalcev: 1.481 
 
3.9.5 Krajevna knjiţnica Dvor 
 
Nadaljuje se sodelovanje z vrtci in šolami kot tudi v preteklih letih. V letu 2010 se je pričela 
izvajati Mavrična ribica – bralna značka za najmlajše. 
 

 2009 2010 

Aktivni člani 420 453 

Novo vpisani člani 28 34 

Vsi obiski / število uporabnikov 6.206 6.726 

Izposoja gradiva 43.417 50.334 

 
Število organiziranih prireditev: 78 
Število obiskovalcev: 2.172 
 
3.9.6 Krajevna knjiţnica Straţa 
 
Knjiţnica je sestavni del kulturnega utripa v tem kraju. Knjiţnica ima v Kulturnem domu svojo 
»sobo« v kateri deluje v neustreznih prostorih. Občina Straţa se zaveda problematike in se je 
odločila, da bo v letu 2011 poskušala rešiti ta problem. V  času počitnic prihaja veliko otrok, da si 
krajšajo čas z internetom, listanjem revijami, izbiranjem  knjig za počitniško brane in druţenje s 
prijatelji. 
 
 
 

 2009 2010 

Aktivni člani 513 500 

Novo vpisani člani 36 31 

Vsi obiski / število uporabnikov 4.484 5.048 

Izposoja gradiva 30.820 33.085 
 

Število organiziranih prireditev: 30 
Število obiskovalcev: 1.050 
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3.10 Domoznanski oddelek in Posebne zbirke Boga Komelja  
 
3.10.1 Obisk 

razlog  število 

Zaradi izposoje in informacij 202 uporabnika 

Spletne strani, portal Kamra, d.Lib (Posebne zbirke Boga Komelja) 6.158 ogledov 

Predstavitev, predavanja, vodenje po razstavi 1.672 obiskovalcev 

Izposoja gradiva 3.257 enot 

 
V letu 2010 je opazen padec fizičnega obiska zaradi izposoje in informacij (lani: 235 
uporabnikov), vendar se povečuje obisk digitaliziranih posebnih zbirk preko spletne strani 
knjiţnice, Cobissa, Digitalne knjiţnice Slovenije, portala Kamra. Vedno več gradiva iz posebnih 
zbirk, zlasti slikovnega, kartografskega, periodičnega in slikovnega, je preko omenjenih spletnih 
portalov dostopno na daljavo – moţnost pregledovanja, pridobivanja informacij brez naše 
pomoči in brez potrebe, da uporabnik pride v knjiţnico. Samo portal Kamra je zaradi ogledov 
digitaliziranih domoznanskih zbirk in zbirk kulturne dediščine naše knjiţnice v letu 2010 obiskalo 
6.158 uporabnikov. 
 
Izposoja gradiva se je za potrebe uporabnikov, razstav, predstavitev in projektov v primerjavi z 
lanskim letom povečala (lani: 2.760 enot). Kot rezultat digitalizacije gradiva se je povečala tudi 
dejanska izposoja gradiva uporabnikom širom Slovenije in izven meja. Ti so preko spleta dobivali 
informacije o naših zbirkah, za uporabo pa so potrebovali digitalno obliko višje kakovosti, zaradi 
pridobitve le-te so se obrnili na nas. 
 
V primerjavi z lanskim letom (932 obiskovalcev) se je zelo povečal fizični obisk oddelka zaradi 
predstavitev in predavanj o posebnih zbirkah ter obisk vodenih tematskih razstav, zlasti razstave 
o Miranu Jarcu. Obiskovale so nas šolske skupine iz celotne Slovenije, razne druge zaključene 
skupine (npr. nemška delegacija …), s predstavitvami knjiţničnega dragocenega gradiva smo 
sodelovali pri projektu »Metelkovo leto« Občine Škocjan, pri projektu »Rastem s knjigo« (izvajal 
OM) itd. 
 
Večja organizacijska sprememba v letu 2010 je bila zdruţitev Domoznanskega oddelka in 
Posebnih zbirk Boga Komelja v skupni oddelek. Strokovno delo obeh oddelkov se v mnogočem 
prekriva in dopolnjuje, zato bo ta odločitev pripomogla k boljši organizaciji dela, nujni kadrovski 
razširitvi tega obseţnega delovnega področja in k dolgoročno boljšim  rezultatom v nadaljnjem 
razvoju domoznanske dejavnosti 
 
3.10.2 Digitalizacija slikovnega gradiva iz posebnih zbirk 

 Skupaj 

Digitalizacija objektov 2.602 

Število skenov  3.127 

Vnos skeniranega v COBISS 70 

Projekti (podobice, razstava Manček, Grbovna knjigam ex 
libris) 

2.384 

 
3.10.3 Projekti območnosti: 

 Predstavitev gradu Metlika na portalu Kamra (v partnerstvu z ZVKD, o.e. Novo 
mesto) 

 Izdaja elektronske publikacije »Grad Metlika« (avtor Tomaţ Golob) 
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 Priprava in objava digitalne zbirke o pesniku Miranu Jarcu (110. letnica rojstva) na 
portalu Kamra 

 Digitalizacija saniranega Florjančičevega zemljevida (1744) in objava na d.Lib-u 
 
3.10.4 Razstave in prireditve:  

 Razstava ob 110. letnici rojstva Mirana Jarca »Ţivljenje je le pesem iz srca« (Peperko 
Golob, Medle, Zupančič) 

 Osrednja prireditev ob 110. letnici rojstva Mirana Jarca (Medle, Peperko Golob) 

 Razstava »Pošlji mi voščilnico« - razstava novoletnih voščilnic za leto 2010, hranjenih v 
posebnih zbirkah (Medle) 

 Razstava starih velikonočnih voščilnic iz posebnih zbirk (Medle) 

 Razstava starih razglednic Maksima Gasparija in razglednic Dolenjske iz posebnih zbirk 
»Trgatev na Dolenjskem« (Medle) 

 Razstava starih novoletnih kartic iz posebnih zbirk (Medle) 
 
3.10.5 Pridobivanje gradiva 
 
V okviru oddelka se je povečala zbirka knjiţničnega gradiva za 393 enot. Od tega je bilo 288 enot 
gradiva kupljenih, 105 enot pa so bili prejeti darovi in so še neobdelani. Za potrebe oddelka smo 
kupili rokopisno korespondenco pesnika Joţeta Cvelbarja, domoznanske razglednice, 
monografije, zborniki idr. Kot darove smo prejeli: gradivo Karla Bačerja (Ria Bačer), ekslibrisi, 
domoznanski drobni tisk (Arpad Šalamon, p. Felicijan Pevec, Društvo exlibris Sloveiae), 
domoznanska glasila, publikacije, katalogi (darovi in nadomestila za uporabo) 
 

3.11 Izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjiţnice 
 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto kot osrednja območna knjiţnica opravlja posebne naloge v 
smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjiţnice na svojem območju: 

 zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjiţničnega gradiva in informacij, 
 strokovna pomoč knjiţnicam območja, 
 koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, 
 usmerjanje izločenega knjiţničnega gradiva s svojega območja. 

 
Knjiţnica Mirana Jarca kot osrednja območna knjiţnica osrednje knjiţnice na svojem območju 
strokovno povezuje v območno mreţo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjiţnične 
dejavnosti. Med osrednje knjiţnice sodijo: Knjiţnica Breţice, Valvasorjeva knjiţnica Krško, 
Knjiţnica Sevnica, Knjiţnica Pavla Golie Trebnje, Knjiţnica Črnomelj, Ljudska knjiţnica Metlika, 
Knjiţnica Kočevje in  Knjiţnica Miklova hiša Ribnica. Širše območje knjiţnice zajema občine: 
Breţice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Metlika, Črnomelj, Semič, Trebnje, Mokronog-
Trebelno, Šentrupert, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodraţica, Loški Potok.  
 
3.11.1 Zagotavljanje povečanega  in zahtevnejšega izbora knjiţničnega gradiva in 
informacij 
 
Za potrebe območne funkcije smo v letu 2010 pridobili 3.255 naslovov gradiva oz. 3512 
inventarnih enot knjiţničnega gradiva.  Deleţ aktivnih članov s širšega območja knjiţnice znaša 
10,2 % in deleţ izposojenega gradiva tem članom 5,1 %. Medknjiţnična izposoja na širšem 
območju knjiţnice je brezplačna. Iz naše knjiţnice smo v osrednje knjiţnice po medknjiţnični 
izposoji posredovali 115 knjig in 377 fotokopij. Iz osrednjih knjiţnic območja so nam posredovali 
29 knjig in 0 fotokopij. Deleţ realizirane medknjiţnične izposoje knjig na širšem območju znaša 

http://www.bre.sik.si/
http://www.knjiznica-krsko.si/
http://www.knjiznica-sevnica.si/index.php
http://www.tre.sik.si/
http://www.knjiznica-crnomelj.si/
http://www.metlika.si/lkm/
http://www.knjiznica-kocevje.si/
http://www.miklovahisa.si/knjiznica/?viewPage=11
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53 % celotne realizirane medknjiţnične izposoje, deleţ posredovanih fotokopij po medknjiţnični 
izposoji pa kar 81,2 % celotne medknjiţnične izposoje. Obisk podatkovnih zbirk v letu 2010 je 
4.844 uporabnikov širšega območja. 
 
3.11.2 Strokovna pomoč knjiţnicam območja 

 
Za knjiţnice območja smo izvedli  4 delavnice s praktičnim usposabljanjem z naslovom »Moč 
komunikacije, izgradnja učinkovitih odnosov«, udeleţilo se jih je 80 udeleţencev. Omogočili smo 
eno tedensko izobraţevanje sistemskima administratorjema iz Knjiţnice Pavla Golie Trebnje in 
Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto v zvezi z upravljanjem streţnikov.  
 
Na pobudo osrednjih knjiţnic območja smo organizirali štiri delovne sestanke in sicer:  

 srečanje mladinskih knjiţničarjev in predstavitev kotička za dislektike, kamor smo 
povabili tudi šolske knjiţničarje območja,  

 delovni sestanek računovodkinj in poslovnih sekretark, z izobraţevanjem Dopis – 
ogledalo podjetja 

 delovni sestanek knjiţničarjev, ki se ukvarjajo z domoznansko dejavnostjo ter  

 delovni sestanek o pripravi dokumenta o nabavni politiki.  
 

Za vse osrednje knjiţnice območja smo organizirali, pripravili in izvedli izobraţevanja za osnovno 
uporabo podatkovnih zbirk, ki jih nudimo uporabnikom knjiţnic območja prek oddaljenega 
dostopa. 
 
Strokovna pomoč knjiţnicam je zajemala tudi različno individualno svetovanje in sodelovanje v 
zvezi z strokovnimi vprašanji in dilemami, s katerimi se srečujemo pri izvajanju knjiţnične 
dejavnosti.  
 
V letu 2010 smo pripravili dve obseţni analizi in sicer analiza UE Novo mesto in analiza regije, ki 
nam sluţita kot pripomoček pri svetovanju in sodelovanju s knjiţnicami na območju pri razvoju 
in načrtovanju  občinskih in medobčinskih mreţ ter pri pripravi dokumenta o nabavni politiki. 
Strokovni delavci Knjiţnice Mirana Jarca sodelujejo tudi v različnih delovnih skupinah, ki so 
organizirane v okviru sodelovanja osrednjih območnih knjiţnic in se ukvarjajo z razvojem 
bibliotekarske stroke na posameznih področjih (delovna skupina za domoznanstvo, delovna 
skupina sistemskih administratorjev, delovna skupina koordinatorjev OOK, delovna skupina 
regijskih urednikov portala Kamra). 
 
3.11.3 Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto koordinira zbiranje, obdelovanje in hranjenje 
domoznanskega gradiva. Izvaja različne projekte digitalizacije regijsko pomembnega gradiva ter 
uporabnikom omogoča dostop preko spleta. Koordinacija domoznanske dejavnosti zajema 
svetovanje in koordinacijo oblikovanja domoznanskih zbirk ter bibliografsko obdelavo člankov iz 
domoznanskih publikacij. S knjiţnicami regije sodelujemo tudi pri dopolnjevanju BIOLEKSA, 
dolenjskega internetnega biografskega leksikona.  
 
V letu 2010 smo izvedli štiri projekte digitalizacije: 

 digitalizirali smo prvo desetletje Dolenjskega lista, vse številke, ki so izhajale od leta 1950 
do 1960 so dostopne na portalu dlib, gre za 250 številk in pribliţno 3.300 strani, dostopne 
so preko portala Digitalne knjiţnice Slovenije (dLib.si); 

 v sodelovanju s Knjiţnico Pavla Golie Trebnje smo izvedli projekt Speča lepotica, grad 
Mirna v knjiţni in digitalni zbirki, ki je uporabnikom dostopna prek portala Kamra; 
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 v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS, o. e. Novo mesto smo 
pripravili digitalno zbirko z naslovom Grad Mokrice, ki je uporabnikom dostopna prek 
portala Kamra; 

 ob 110-letnici rojstva slovenskega pesnika in pisatelja smo na portal Kamra vnesli 
digitalno zbirko z naslovom »A neko uro se je prebudila beseda« 
 

Na portalih Digitalne knjiţnice Slovenije in Kamra beleţimo 34.167 obiska in sicer 27.115 za 
gradivo v digitalni obliki, ki ga je na portal dLib.si prispevala Knjiţnica Mirana Jarca Novo ter 
7.052 obiska 8 digitalnih zbirk, ki smo jih objavili na portalu Kamra. 
 
3.11.4 Usmerjanje in izločanje knjiţničnega gradiva s svojega območja 
 
V skladu s strokovnimi priporočili smo pregledali sezname odpisanega gradiva osrednjih knjiţnic 
območja. Prejeli smo 6 odpisnih seznamov  (2001 izvodov gradiva). V našo zbirko smo uvrstili 
14 enot gradiva s teh seznamov. 
 

3.12. Lokalni viri na d.Libu 
 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto s pomočjo sredstev OOK digitalizira regijsko pomembno 
gradivo, ki je osrednjim knjiţnicam območja in uporabnikom dostopno prek portala Digitalne 
knjiţnice Slovenije (www.dlib.si). 
 
 
Serijske publikacije 
 

 Dolenjske novice (vnos na portal 2008) 
So nekakšen predhodnik Dolenjskega lista. Časopis Dolenjske novice je izhajal štirinajstdnevno 
od 1. januarja 1885 pa vse do leta 1919. Prinašal je novice od blizu in daleč, prijetne in ţalostne, 
za kratek čas pa tudi kakšno smešnico. Dolenjske novice so izhajale v Novem mestu, prebirale pa 
so jih široke mnoţice Dolenjcev, Posavcev in Belokranjcev, kajti prinašale so aktualne politične, 
gospodarske in poljedelske novice. Časopis je na portalu dostopen v celoti. 
 

 Posavska straţa (vnos na portal 2009) 
Časopis Posavska straţa je narodno-politično glasilo in narodnogospodarsko glasilo za štajersko-
kranjsko Posavje. Časopis je izhajal petnajstdnevno v Krškem leta 1906, 1907 in 1908. Časopis je 
pomembno domoznansko gradivo predvsem  za posavsko območje in posavske knjiţnice: 
Valvasorjevo knjiţnico Krško, Knjiţnico Breţice in Knjiţnico Sevnica. Časopis je na portalu 
dostopen v celoti. 
 

 Belokranjec (vnos na portal 2009) 
Časopis Belokranjec je glasilo neodvisnih belokranjskih kmetov. Izhajal je različno, v različnih 
krajih v letih 1908, 1909 in 1912. Časopis je pomembno gradivo za belokranjsko območje in 
knjiţnice: Ljudsko knjiţnico Metlika in Knjiţnico Črnomelj. Časopis je na portalu dostopen v 
celoti. 
 

 Sloveniens Blatt (vnos na portal 2009) 
Politično glasilo iz marčne revolucije, ki je leta 1848 izhajalo v Novem mestu. Časopis je na 
portalu dostopen v celoti. 
 
 
 

http://www.dlib.si/
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 Dolenjski list (vnos na portal 2010) 
Dolenjski list je edini in najpomembnejši regionalni tednik za dolenjsko, belokranjsko, posavsko 
in ribniško-kočevsko območje, zato v vseh osrednjih knjiţnicah menimo, da je digitalizacija 
nujna. Razlog za digitalizacijo je tudi ta, da v vseh knjiţnicah nimajo starejših letnikov časopisa, 
tam kjer pa jih imamo, pa jih ţelimo zaščitiiti pred propadom, kajti uporablja se vsakodnevno in 
vezavo marsikaterega letnika je ţe teţko popraviti. Dolenjski list je časopis, ki izhaja redno vsak 
teden ţe od leta 1950. Trenutno je na portalu dostopno prvo desetletje časopisa. 
 

 Kartografska zbirka (vnos na portal 2009) 
V kartografski zbirki Knjiţnice Mirana Jarca, v sklopu oddelka Posebne zbirke Boga Komelja, 
hranimo večje število starejših zemljevidov, specialnih kart, atlasov, atlantov in mestnih načrtov 
ter posebnih, splošnih in tematskih zemljevidov iz različnih obdobij. Skozi leta se je zbirka 
dopolnjevala in danes šteje okrog 700 enot. 
Prevladujejo zemljevidi 20. stoletja: Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, FLRJ, SFRJ, 
zemljevidi posameznih jugoslovanskih republik, pregledne karte občin v Sloveniji, geološke karte 
slovenskega ozemlja itd. Nadalje so v zbirki številni zemljevidi v italijanskem, nemškem, 
angleškem in slovenskem jeziku, ki so jih pri nas med vojno uporabljale vojskujoče se strani. 
Hranimo tudi več šolskih zemljevidov in atlasov iz 19. in 20. stoletja (Kocen, Selan, Dimnik, 
Oraţen). Največjo dragocenost predstavlja šestdeset starih zemljevidov, ki so izhajali v obdobju 
od 16. do 18. stoletja. Večina njih prikazuje slovensko ozemlje, ki se pojavlja samostojno ali v 
sklopu drugih evropskih deţel. Na portalu je dostopnih 100  zemljevidov. 
 

 Zbirka rokopisnih dijaških listov (vnos na portal 2009) 
Digitalizacija starejše domoznanske periodike oz. raznih šolskih idr. glasil 2. pol. 19. in 1. pol. 20. 
stol., kot so dragoceni rokopisni dijaški listi novomeške gimnazije in drugih novomeških in 
dolenjskih šol, društev itd.:  Brstje, Obad, Ilirija, Vigred, Petelinček, Trobenta z gimnazije,  Izpod 
Gorjancev, Hermes, Vesna, Zarja, Krka, Mlada misel, Brazda, Ţarki, Septima cara, Raglja, 
Pikrohedis, Aurora itd. Našteta glasila so glede na vsebino pomembno domoznansko gradivo za 
raziskovanje polpretekle zgodovine šolstva in druţbe na Dolenjskem in širše, predvsem pa so 
imeli lit. kroţki velik pomen za razvoj slovenske literature. Glasila večinoma hrani Knjiţnica 
Mirana Jarca (Posebne zbirke Boga Komelja), glasila niso popolna. Projekt smo izvedli v 
sodelovanju s Frančiškanskim samostanom Novo mesto, ki hrani manjši del arhiva novomeške 
gimnazije. Na portalu je dostopnih 114 dijaških listov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

75 
 

Obisk vsega gradiva na portalu dLib.si 
 

 
 
V letu 2010 je bilo na gradivu, ki ga je prispevala naša knjiţnica zabeleţenih 27.104 obiskov. 
 

3.13 Portal Kamra 
 
Regijski portal Kamra je spletni informacijski sistem, ki zdruţuje informacije s  področja 
domoznanstva, ki jih zbiramo in posredujemo splošne knjiţnice in druge lokalne  kulturne in 
izobraţevalne ustanove. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij na območju regij so 
informacije dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih institucijah, ki so za določena področja 
najbolj pristojne. Portal z enega mesta omogoča dostop do digitaliziranih vsebin, polnih besedil in 
informacij ter s tem skrajšano, poenostavljeno in ciljno usmerjeno iskanje podatkov. Cilj 
spletnega portala KAMRA je pribliţati kulturno dediščino in dejavnosti čim širši javnosti, hkrati 
pa slovensko znanje in kulturo promovirati v svetu.  
 
Portal Kamra je po vseh zapletih v letih 2007 in 2008 zaţivel. Obisk od vsega začetka konstanto 
narašča, kar prikazuje spodnji graf. Portal je bil v letu 2009 tudi prenovljen in nadgrajen, med 
drugim tudi z izdelavo analiz in poročil, ki omogočajo pregled in pripravo statističnih podatkov 
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za leto 2009 in 2010. Spodnji graf prikazuje vse obiske portala v letu 2009 in 2010, obisk je 
narastel za slabih 123%.  
 
Skupni obisk portala: 

 
 
Na podlagi dobljenih podatkov smo z obiskom lahko zelo zadovoljni, kajti od leta 2007, ko smo 
vnesli prvo digitalno zbirko z naslovom Franc Ksaver Skola pa do 26.januarja 2011 si je digitalne 
zbirke, ki smo jih prispevale knjiţnice dolenjske regije ogledalo 11.252 uporabnikov. V tem času 
smo vnesli 790 multimedijskih elementov (slikovno gradivo, dokumenti…), ki so zbrani v 8 
digitalnih zbirk, katerih obisk konstantno narašča. Poleg tega smo vnesli 5 novic s področja 
domoznanstva in 19 organizacij. 
 
V  letu 2010 smo portal obogatili s 3 novimi digitalnimi zbirkami, ki vključujejo kar 216 
multimedijskih elementov in sicer:  

 Grad Metlika - digitalna zbirka, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine RS, o.e. Novo mesto in prikazuje stavbni razvoj in dediščino gradu in 
vsebuje 56 MME, 

 Speča lepotica -  digitalna zbirka o mirnskem gradu, ki je nastala v sodelovanju s 
Knjiţnico Pavla Golie Trebnje in vsebuje  129 MME, 

 »A neko uro se je prebudila beseda« - digitalna zbirka je nastala ob 110-letnici rojstva 
pesnika in pisatelja Mirana Jarca in vsebuje 31 MME. 

 
Tudi če primerjamo podatke med leti 2009 in 2010 opazimo porast obiska na vseh področjih, 
predvsem pri obisku posameznih digitalnih zbirk in sicer za nekaj več kot 100 %.Med najbolj 
obiskanimi zbirkami v letu 2010 je zbirka razglednic Novega mesta »Prav srčen pozdrav iz 
Novega mesta«, sledijo pa Bela krajina skozi ljudsko pripoved, Ekslibrisi – te čudovite male 
grafike iz knjig, Speča lepotica, Grad Ţuţemberk, Grad Metlika, »A neko uro se je prebudila 
beseda« in Franc Ksaver Skola. 
 

 2009 2010 

Vnos Multimedijskih elementov (MME) 246 216 

Vnos digitalnih zbirk 2 3 

Vnos novic 1 3 

Vnos organizacij 1 2 

 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Obisk

2009

2010



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

77 
 

Ogledi posameznih digitalnih zbirk: 

Naslov zbirke 2009 2010 

»A neko uro se je prebudila beseda« / 344 

»Prav srčen pozdrav iz Novega mesta« 401 1.400 

Bela krajina skozi ljudsko pripoved 1.018 1.392 

Ekslibrisi – te čudovite male grafike 992 1.181 

Franc Ksaver Skola 215 246 

Grad Ţuţemberk 895 875 

Grad Metlika / 720 

Speča lepotica / 894 

Skupaj 3.521 7.052 

 
 

3.14 Podatkovne zbirke z oddaljenim dostopom  
 
V Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto smo vam omogočili dostop na daljavo do elektronskih 
virov, do katerih lahko dostopate tudi v času zaprtosti knjiţnice. Do določenih podatkovnih zbirk 
v Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto lahko uporabniki dostopajo na daljavo s pomočjo svojega 
COBISS uporabniškega imena in gesla: 
 

3.14.1 Davčni, finančni in pravni informacijski sistem 

 
Na portalu Tax-Fin-Lex so na enem mestu zbrane informacije s pravnega, davčnega in 
računovodsko - finančnega področja. Portal Tax-Fin-Lex ponuja najbolj kompletne in 
aţurne informacije glede slovenske in EU zakonodaje, sodne prakse slovenskih sodišč, nasvete in 
vzorce druţinskega in podjetniškega pravnega priročnika, davčne in finančne nasvete in članke, 
dokumente DURS, več kot 1.000 davčno-finančnih obrazcev in še mnogo več.  
 
Visoko dodano vrednost predstavljajo: 

 spremljanje dokumentov v časovni lestvici, 

 vsak dokument ima določeno pravno podlago,  

 opomnik davčno-finančnih obveznosti ter sprememb zakonodaje,  

 izredna aţurnost. 
 

  

3.14.2 EBSCO host 

 

EBSCO host nudi dostop do velikega števila tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov: 
Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source, 
MEDLINE. Vključuje celotne tekste skoraj 3000 mednarodnih časnikov ter abstrakte in indekse 
5000 periodičnih publikacij. Pokriva področja humanistike, kulture, izobraţevanja, medicine, 
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splošne znanosti… Servis EBSCO host omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in shranjevanje 
polnih besedil člankov. Uporaba servisa je za obiskovalce knjiţnice brezplačna. 
  

3.14.3 Oxford Reference Online Premium Collection 

 

Oxford Reference Online Premium Collection vsebuje prek 100 različnih enciklopedij in 
slovarjev za različna vsebinska področja. Sluţi za iskanje pomena besed, iskanje definicij, pojasnil, 
podatkov, oseb itn. ORO Premium obsega angleške eno in dvojezične slovarje, strokovne 
slovarje (leksikone) za širok spekter področij - od posameznih panog znanosti do mitologij in 
merskih enot, biografske imenike (kdo je kdo itn.), podrobnejše preglede nekega področja 
("Oxford Companion..."), referenčne priročnike za angleški jezik (slovnica, etimologija, kratice 
itn.), zemljevide, opise zdravil itn. 

 

3.14.4 Oxford Music Online / Grove Music Online 

 

Grove Music Online je najpomembnejša elektronska podatkovna zbirka na področju glasbe, ter 
zajema vse pomembnejše svetovne glasbene smeri - od Bacha do bluza. Omogoča dostop do več 
kot 50.000 člankov, 20.000 biografskih opisov, seznamov del, glasbenih izrezkov narejenih z 
orodjem Sibelius, kakor tudi seznama tisoče sorodnih glasbenih spletnih naslovov. 
Komu je namenjena? 

 mladim,  
 starejšim,  
 ljubiteljem glasbe in  
 vsem, ki ţelijo biti splošno razgledani.  

  

3.14.5 Oxford Art Online / Grove Art Online 

 

The Grove Art Online je temeljna enciklopedija umetnosti - slikarstva, kiparstva, arhitekture ter 
tudi dekorativnih umentosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje itn. Obsega preko 45 000 
člankov (21 000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, drţavah, 
obdobjih itn. itn. Vključuje 32 000 slik (povezava "diagrams" pri članku), ter še dodatnih 100 000 
slik iz Bridgeman Art Library, največje elektronske zbirke slik na svetu. Članki so dopolnjeni s 
skupaj 500 000 bibliografskimi referencami za nadaljne poglobljeno raziskovanje ter s 
povezavami do izbranih spletnih mest. Zbirka je primerna za ljubitelje umetnosti vseh starosti. 
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Podatki o obisku spletnih strani 
 
Baza Tax-Fin-Lex 

  
Leto 2009 

(01.06.2009 – 31.12.2009) 

 
Leto 2010 

(01.01.2010 – 31.12.2010) 

 
Knjiţnica 

 
Dokumenti 

 
Točke 

 
Dokumenti 

 
Točke 

Knjiţnica Mirana Jarca 
+ oddaljen dostop 

 
 

1.613 

 
 

14.934 

 
 

3.002 

 
 

25.935 

Knjiţnica Pavla Golie 
Trebnje 

 
158 

 
1.856 

 
111 

 
1.283 

Valvasorjeva knjiţnica 
Krško 

 
132 

 
1.462 

 
111 

 
1.164 

Knjiţnica Sevnica  
86 

 
903 

 
49 

 
584 

Knjiţnica Miklova hiša 
Ribnica 

 
 

26 

 
 

239 

 
 

6 

 
 

68 

Knjiţnica Črnomelj  
21 

 
231 

 
7 

 
71 

Knjiţnica Kočevje  
18 

 
178 

 
13 

 
118 

Ljudska knjiţnica 
Metlika 

 
12 

 
136 

 
13 

 
91 

Knjiţnica Breţice  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Skupaj 

 
2.066 

 
19.939 

 
3.312 

 
29.314 

 

Na bazo TFL smo naročeni od 1. junija 2009 (konzorcij COSEC). Predstavnik zaloţnika 
podatkovne baze Marko Bucić je v posameznih knjiţnicah izvedel krajše usposabljanje za 
uporabo baze, razen v Breţicah (izvedeno bo v 2011). Naročnino smo v letu 2010 obnovili. Če 
primerjamo uporabo baze, je uporaba v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 nekoliko niţja, razlog 
je lahko tudi ta, da je bilo veliko uporabe pri izvedenih usposabljanjih. Realno primerjavo 
pričakujemo naslednje leto.  
 
Oxfordove baze 

 Leto 2009 
(01.01.2009 – 31.12.2009) 

Leto 2010 
(01.01.2010 – 31.12.2010) 

Baza Prijave (logins) Iskanja 
(searches) 

Prijave (logins) Iskanja 
(searches) 

Grove Art Online 20 7 72 287 

Grove Music Online 26 13 101 423 

Oxford Reference Online 92 82 100 822 

Skupaj 138 102 273 1532 
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Posamezne oxfordove baze so naročene različno. Na Oxford Online Reference smo naročeni ţe 
od leta 2005, medtem ko smo bazi Grove Music Online in Grove Art Online naročili avgusta 
2009, zato podatki razen pri ORO niso primerljivi. Podatki za ORO kaţejo, da je število prijav v 
bazo skoraj enako, število iskanih poizvedb pa je močno narastlo. 
Strokovni delavki KMJ sva v letu 2010 obiskali vsako knjiţnico posebej in tam baze predstavili 
ter izvedli usposabljanje za osnovno uporabo teh baz. Pripravili sva tudi navodila za uporabo teh 
baz in informativne zloţenke. 

 
EzPROXY statistika (oddaljen dostop)   

                          LETO 2009                                             LETO 2010 
 
 

TFL ORO GAO GMO EBSCO skupaj TFL ORO GAO GMO EBSCO skupaj 

Knjiţnica Mirana 
Jarca  

 
106 

 
48 

 
7 

 
10 

 
121 

 
292 

 
493 

 
51 

 
29 

 
43 

 
213 

 
829 

Knjiţnica Pavla 
Golie Trebnje 

 
12 

 
0 

 
0 

 
1 

 
8 

 
21 

 
63 

 
9 

 
8 

 
11 

 
15 

 
106 

Valvasorjeva 
knjiţnica Krško 

 
50 

 
3 

 
0 

 
1 

 
17 

 
71 

 
144 

 
4 

 
3 

 
5 

 
1 

 
157 

Knjiţnica Breţice 
 

13 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

14 
 

46 
 

4 
 

1 
 

1 
 

13 
 

65 

Knjiţnica 
Sevnica 

 
22 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
23 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
6 

Ljudska knjiţnica 
Metlika  

 
 

17 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

23 

 
 

90 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

98 

Knjiţnica 
Črnomelj  

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
47 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
47 

Knjiţnica 
Kočevje 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
3 

 
11 

 
3 

 
1 

 
0 

 
4 

 
8 

 
16 

Knjiţnica 
Miklova hiša 

Ribnica 

 
 

8 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

11 

 
 

10 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

3 

 
 

36 

SKUPAJ 233 61 7 12 154 467 896 78 53 74 259 1.360 

 

*Prišteti moramo še podatke za november in december, ki prikazujeta le število obiska za celotni mesec, ker pri 
selitvi EzPROXY-a na novi strežnik parametri niso bili pravilno nastavljeni.  

Obisku 467 prištejemo še 479,  in skupni obisk je 946. 

*Prišteti moramo še podatke za januar in februar , ki prikazujeta le število obiska za celotni mesec, ker pri selitvi 
EzPROXY-a na novi strežnik parametri niso bili pravilno nastavljeni.  

Obisku 1.360 prištejemo še 1.459,  in skupni obisk je 2.891. 

 
Zgornja tabela prikazuje uporabo posameznih podatkovnih baz po knjiţnicah preko oddaljenega 
dostopa, ki ga zagotavljamo od konca leta 2008 vsem splošnim knjiţnicam v regiji. Ugotovimo 
lahko, da uporaba podatkovnih baz preko oddaljenega dostopa narašča. Če primerjamo leti 2009 
in 2010, je uporaba podatkovnih zbirk  preko oddaljenega dostopa narastla za več 200 %, vendar 
moramo upoštevati, da so bile določene baze kupljene šele v drugi polovici leta 2009.  
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3.15 Stiki z mediji  
 
3.15.1 Novinarske konference 
 
V letu 2010 je bila izvedena ena novinarska konferenca, in sicer 19. marca 2010 ob 11. uri v 
Trdinovi čitalnici Knjiţnice Mirana Jarca. Novinarska konferenca je bila organizirana z namenom 
obeleţitve podpisa Sporazuma o partnerstvu med Knjiţnico Mirana Jarca Novo mesto in 
Gradsko knjiţnico „Ivan Goran Kovačić― iz Karlovca za projekt BeRi ter predstavitve nove 
spletne strani projekta BeRi. Posledično so bili po novinarski konferenci objavljeni 4 prispevki na 
zelo branih spletnih portalih (rtvslo.si, siol.net, sta.si, radiokrka.com). 
 
3.15.2 Poročila o dogodkih, izvedenih v Knjiţnici Mirana Jarca 

 
V medijih je bilo o Knjiţnici Mirana Jarca v letu 2010 objavljenih 95 objav, 72 so jih pripravili 
predstavniki medijev, 23 pa jih je bilo pripravljenih s strani zaposlenih v Knjiţnici Mirana 
Jarca.  
 
3.15.3 Objave 

 
V letu 2010 je na Vašem kanalu oglaševala redni odpiralni čas knjiţnice in mesečne prireditve ali 
posamezne aktualne novosti in obvestila, povezana s storitvami knjiţnice. Mesečno knjiţnica 
oglašuje tudi v mesečniku Novi medij, kjer oglas najde prostor poleg naše stalne rubrike Po kom 
se imenuje … Izjemoma smo v primeru posebnih obvestil oglaševali tudi v drugih medijih 
(Dolenjski list, Radio Krka). Skupno je Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto v letu 2010 naročila 
23 plačanih objav. 
 
Seznam objav v letu 2010: 

 Bukvarna, Novi medij, julij 2010, 

 Poletni delovni čas, Vaš kanal, Novi medij julij, avgust 2010, 

 Vabilo na prireditev Ţivljenje je le – pesem iz srca ob 110. obletnici Mirana Jarca, Novi 
medij, avgust 2010, 

 6. mednarodno strokovno srečanje Knjiţnice – igrišče znanja in zabave, Novi medij, 
september 2010,  

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v septembru, Vaš kanal, september 2010, 

 Dejavnosti za otroke v novomeški knjiţnici, Novi medij, oktober 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v oktobru, Vaš kanal, oktober 2010, 

 Vabilo na predstavitev knjig Vrnitev k Itaki in Refleksije o svobodi, pravičnosti in 
demokraciji, Novi medij, november 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v novembru, Vaš kanal, november 2010, 

 Voščilo, Novi medij, december 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v decembru, Vaš kanal, december 2010, 

 Voščilo in decembrski delovni čas, Vaš kanal, december 2010, 

 Novo gradivo iz zbirke Knjiţnice Mirana Jarca na portalu d.Lib; Novi medij, januar 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v januarju, Vaš kanal, januar 2010, 

 Potujoča knjiţnica (splošne informacije), Novi medij, februar 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v februarju, Vaš kanal, februar 2010, 

 Potujoča knjiţnica (postajališča), Novi medij, marec 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v marcu, Vaš kanal, marec 2010, 

 Obvestilo potujoče knjiţnice, Radio Krka, 10.3.2010, 
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 Bralna značka za odrasle, Novi medij, april 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v aprilu, Vaš kanal, april 2010, 

 Projekcija filma Dan prve piščali, Vaš kanal, april 2010, 

 Redni odpiralni čas knjiţnice in prireditve v maju, Vaš kanal, maj 2010, 

 Ugodnost za zamudnike v novomeški knjiţnici, Vaš kanal, 11.–21. maj 2010, 

 Ugodnost za zamudnike v novomeški knjiţnici, Dolenjski list, 13.5.2010, 

 Evropska digitalna knjiţnica EUROPEANA, Novi medij, maj 2010, 

 »Posebne zbirke Boga Komelja za novo tisočletje«, revija Rast, št. 1, 2010, 

 Strokovno besedilo na portalu Kamra »Grad Metlika – prispevek spomeniške sluţbe pri 
oţivljanju gradov na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju«, 

 Strokovno besedilo na portalu Kamra »A neko uro se je prebudila beseda – jubilejno leto 
pesnika Mirana Jarca«, 

 »Znanje o domu kot temelj novomeške knjiţnice«, zbornik Novo mesto – moţnosti in 
priloţnosti, 2010, 

 »Miran Jarc in knjiţnica v Novem mestu«, revija Rast, 

 »110. obletnica rojstva Mirana Jarca (1900 – 1942)«, Knjiţničarske novice 2010, št. 10, 

 Gostujoče predavanje o zbirki ekslibrisov v KMJ v Slovenski matici, Ljubljana, 

 Prispevek »Ekslibrisi v Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto, Glasilo, 

 Slovenske matice, 

 »Darja Peperko Golob - varuhinja posebnih zbirk«, Dolenjski list, 21. 1. 2010,  

 Mesečna rubrika v Novem mediju »Po kom se imenuje ulica«: 
1. Jerebova ulica, januar 2010 
2. Krajčeva ulica, februar 2010 
3. Drejčetova pot, marec 2010 
4. Slančeva ulica, april 2010 
5. Vrhovčeva ulica, maj 2010 
6. Ulica Marjana Kozine, junij 2010 
7. Detelova ulica, julij 2010 
8. Savinškova ulica, avgust 2010 
9. Seidlova cesta, september 2010 
10. Šukljetova ulica, oktober 2010 
11. Mušičeva ulica, november 2010 
12. Andrijaničeva cesta, december 2010, 

 Zimske počitnice v Knjiţnici Mirana Jarca, Počitniška dejavnost na OM _ TURNIR 
»ČLOVEK NE JEZI SE!« Vaš kanal, 22. 2. 2010 – Novice ob 18.45 in 21.00, Ponovitev 
23. 2. 2010 ob 9.00 in 13.00 

 »Niso se jezili«, Dolenjski list št.9, 4. 3. 2010 – 

 Počitniška dejavnost na OM _ TURNIR »ČLOVEK NE JEZI SE!«, Spletna stran »DPM 
MOJCA« - 24. 2. 2010, 

 Zimske počitnice v Knjiţnici Mirana Jarca, LOKALNO.SI – Petek, 26. 2. 2010 – Vaša 
zgodba, 

 Zimske počitnice, Novi medij št. 3, marec 2010, str. 39, 

 Mavrična ribica za 252 mladih malčkov bralčkov«, DOLENJSKILIST.SI – 3. 4. 2010 

 Podelitev »Mavrične ribice«,  Vaš kanal, 6. 4. 2010, Novice ob 18.45 in 21.00, 

 BERI Delavnice, Vaš kanal, 8. 7. 2010, - Iz sveta kulture, 

 Beri delavnice, Vaš kanal, 9. 7. 2010, Spletna stran 

 Beri delavnice – SPOZNAVALI SVET, Dolenjski list št. 28, 15. 7. 2010, 
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 Večer pravljic in ljudskega petja, Mokronog – Trebelno (sodelovala M. Kren,knjiţničarka 
iz OM KMJ), DOLENJSKILIST.SI – 7. 11. 2010, 

 
Kontinuirane objave napovednikov naših prireditev v Dolenjskem listu, Dolenjskilist.si in na 
Lokalno.si. 
 
V letu 2010 so predstavniki medijev na Knjiţnico Mirana Jarca Novo mesto naslovili eno 
prošnjo za posredovanje podatkov o delovanju knjiţnice, in sicer : 
 
Na elektronski naslov knjiţnice je bilo posredovano vprašanje novinarja Dela Milana Vogla, ki so 
ga zanimali podatki o naši knjiţnici kot eni izmed desetih osrednjih območnih knjiţnic. 
Posredovan mu je bil pisni odgovor, ki je vseboval vse ţelene podatke. Predstavitev Knjiţnice 
Mirana Jarca Novo mesto je bila objavljena v Delu, 10. julija 2010.  
 
V decembrski številki Novega medija je bil objavljen obširen intervju z direktorico knjiţnice 
Claudio Jerina Mestnik o delovanju, teţavah in nadaljnji viziji ter cilji delovanja Knjiţnice Mirana 
Jarca.  
 

3.16 Prireditve in razstave v Knjiţnici Mirana Jarca  
 
V letu 2010 je bilo v Knjiţnici Mirana Jarca in njenih krajevnih knjiţnicah izvedenih 836 
dogodkov. Med dogodke štejejo tako številne prireditve, razstave, organizirani ogledi kot tudi 
bibliopedagoške, pravljične in ustvarjalne ure. Dogodke je obiskalo 62.643 obiskovalcev; tako 
lahko rečemo, da je vsak dogodek v povprečju obiskalo 74,9 obiskovalcev.  
 
Na nivoju mestne občine Novo mesto je bilo izvedenih 336 prireditev, na nivoju upravne enote 
Novo mesto 490 prireditev, na drţavnem nivoju 15 prireditev, na mednarodnem 21 prireditev, 
nerazporejenih pa je ostalo 6 prireditev.  
 

Mesec Število 
prireditev 

Število 
obiskovalcev 

MO Novo 
mesto 

Upravna 
enota NM 

Drţavni 
nivo 

Mednarod
ni nivo 

Ostalo 

Januar 98 6642 40 56 / / 2 

Februar 99 6877 42 56 / / 1 

Marec 76 3573 32 42 / 1 1 

April 82 5002 40 39 / 2 1 

Maj 87 5898 37 47 / 3 / 

Junij 47 3079 13 28 / 5 1 

julij/avgust 19 9075 5 8 / 6 / 

september  47 3854 8 32 5 2 / 

Oktober 107 8141 48 51 6 2 / 

November 94 4844 39 51 4 / / 

December 80 5658 32 80 / / / 

SKUPAJ 836 62.643 336 490 15 21 6 
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V spodnji tabeli je podana natančna specifikacija prireditev, razstav in ostalih dogodkov v 
Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto. 
 

Datum Vrsta prireditve Kraj prireditve Naslov prireditve Obisk 

4.1.2010 Vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Predstavitev tematskega gradiva 18 

5.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 9.r. OŠ 22 

5.1.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 25 

5.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 8.r. OŠ 23 

5.1.2010 Bralni kroţek Oddelek za odrasle Neţa Maurer 15 

6.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 8.r. OŠ 23 

6.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 9.r. OŠ 23 

6.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 6.r. OŠ 17 

6.1.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Straţa 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

51 

6.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Dvor Pravljično dopoldne 21 

6.1.2010 Ura pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

7.1.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

35 

7.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 7.r. OŠ 19 

7.1.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

7.1.2010 Potopisno predavanje Trdinova čitalnica A. Zaman: narava brez meja 31 

7.1.2010 Predavanje RIC NM 
Divji Yorkshire: deţela 

Brontejevih 
40 

Pregled po nivojih 

MO Novo mesto

Upravna enota NM

Drţavni nivo

Mednarodni nivo

Ostalo
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7.1.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 22 

8.1.2010 Ura pravljic Knjiţnica Otočec 
Pravljično dopoldne za Petrov 

vrtec 
16 

11.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 17 

11.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 21 

12.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 20 

12.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 22 

12.1.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 28 

12.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Vrtec Metka - čebelice 29 

13.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 6.r. OŠ 16 

13.1.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej Skupina za samo ozdravitev 12 

13.1.2010 Ura pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 8 

13.1.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Vrtec Metka - čebelice 22 

14.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Digitalna knjiţnica za 7.r. OŠ 21 

14.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 16 

14.1.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

14.1.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

14.1.2010 
Igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

14.1.2010 Predavanje Trdinova čitalnica 
Literarno zgodovinski sprehod 

po NM 
42 

14.1.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
L. Maričič: nekdo te mora imeti 

rad 
42 

14.1.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

14.1.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
1 

14.1.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
23 

15.1.2010 Knjiţno druţenje Mladinska knjiga NM Literarni krog - knjiţna čajanka 15 

15.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 19 

15.1.2010 Bibliopedagoška ura 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Pravljično dopoldne 20 

15.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej Pravljično dopoldne 19 

18.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej 
Tematska ura - sodobne 

pravljice 
19 

18.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej 
Tematska ura - sodobne 

pravljice 
20 

18.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki 29 
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18.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej 
Tematska ura - sodobne 

pravljice 
21 

19.1.2010 Literarno dopoldne Knjiţnica Škocjan Pisateljica Darinka Kobal 42 

19.1.2010 Literarno dopoldne Knjiţnica Šentjernej Pisateljica Darinka Kobal 75 

19.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki 26 

19.1.2010 Zgodbe izpod pulta Trdinova čitalnica 
Drevesa - mostovi med nebom 

in zemljo 
34 

19.1.2010 
Predavanje in 

bibliopedagoška ura 
OŠ Dragotina Ketteja 

Radi beremo dela Svetlane 
Makarovič 

100 

19.1.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 30 

20.1.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej Skupina za samo ozdravitev 12 

20.1.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

23 

20.1.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej Skupina za samo ozdravitev 12 

20.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki 52 

20.1.2010 Ura pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

20.1.2010 Ura pravljic Trdinova čitalnica Vrtec Metka 17 

21.1.2010 
Igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

21.1.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

27 

21.1.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino Učenci in učitelji 27 

21.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki 42 

21.1.2010 Literarni večer Trdinova čitalnica 
Zdruţenje knjiţevnikov 

Primorske 
25 

22.1.2010 Predavanje KC Šentjernej 
Literarno potepanje po severni 

Irski 
28 

22.1.2010 Ura pravljic Knjiţnica Otočec 
Pravljično dopoldne za Petrov 

vrtec 
15 

25.1.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino OŠ Metlika - učenci in učiteljica 41 

25.1.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino OŠ Metlika - učenci in učiteljica 39 

25.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki -Vrtec Kekec 26 

26.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino 
Sneţaki korenjaki - Vrtec 

Brusnice 
48 

26.1.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 36 

27.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej Pravljično dopoldne 25 

27.1.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej Skupina za samo ozdravitev 12 

27.1.2010 Predavanje Trdinova čitalnica 
Primoţ Trubar - za dijake 1. 

Letnika 
33 

27.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki - Vrtec Labod 43 
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27.1.2010 Ura pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

28.1.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej Tematska ura 14 

28.1.2010 Literarni večer Trdinova čitalnica Večer Alme Karlin 38 

28.1.2010 
Igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

28.1.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki - Vrtec Labod 43 

Januar Razstava Knjiţnica Šentjernej Ptice pozimi 67 

Januar Razstava Knjiţnica Škocjan Ptice pozimi 59 

Januar Razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Ptice pozimi 65 

Januar Razstava Knjiţnica Straţa Ptice pozimi 54 

Januar Razstava Knjiţnica Dvor Ptice pozimi 66 

Januar Razstava Knjiţnica Otočec Ptice pozimi 55 

Januar Uganka meseca Knjiţnica Šentjernej 
Tri vrste ptic, ki prezimijo pri 

nas 
67 

Januar Uganka meseca Knjiţnica Škocjan 
Tri vrste ptic, ki prezimijo pri 

nas 
59 

Januar Uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Tri vrste ptic, ki prezimijo pri 

nas 
65 

Januar Uganka meseca Knjiţnica Straţa 
Tri vrste ptic, ki prezimijo pri 

nas 
54 

Januar Uganka meseca Knjiţnica Dvor 
Tri vrste ptic, ki prezimijo pri 

nas 
66 

Januar Uganka meseca Knjiţnica Otočec 
Tri vrste ptic, ki prezimijo pri 

nas 
55 

Januar Razstava Oddelek za odrasle Neţa Maurer 15 

Januar Razstava Oddelek za mladino 
Izdelki iz gline in novoletne 

voščilnice 
95 

Januar Razstava Oddelek za odrasle 
Slovar najlepših slovenskih 

besed 
400 

Januar Razstava Študijski oddelek Novomeške vile 1100 

Januar Razstava Oddelek za mladino Disleksija 75 

4.1. do 17.2.2010 Razstava Razstavni prostor Pošlji mi voščilnico 1400 

4.1. do 30.6.2010 Razstava Oddelek za mladino Dela Marjana Mančka 847 

1.2.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Dvor pravljično dopoldne 8 

1.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino OŠ Drska - učenci in učiteljica 14 

2.2.2010 Bralni kroţek Oddelek za odrasle Beremo z Manco Košir 12 

2.2.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 26 

3.2.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Straţa 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

50 
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3.2.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej skupina za samo ozdravitev 12 

3.2.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej pravljično dopoldne 19 

3.2.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

3.2.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Ţuţemberk - učenci 7. r. 22 

3.2.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Ţuţemberk - učenci 7. r. 23 

4.2.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
Valvasor: Slava vojvodine 

Kranjske 
38 

4.2.2010 Knjiţno druţenje Knjiţnica Šentjernej OŠ Šentjernej 15 

4.2.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

35 

4.2.2010 Obisk v vrtcu Vrtec Mirna Peč pravljično dopoldne 29 

4.2.2010 Obisk v vrtcu Vrtec Mirna Peč pravljično dopoldne 28 

4.2.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

4.2.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
1 

4.2.2010 Izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
1 

4.2.2010 Predavanje OŠ Dragotina Ketteja 
France Prešeren (za učence in 

učitelje) 
128 

4.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci + učiteljica 28 

4.2.2010 
Igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino otroci in starši 18 

5.2.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej pravljično dopoldne 14 

5.2.2010 Vodenje po razstavi Oddelek za mladino otroci in učiteljice 44 

5.2.2010 Vodenje po razstavi Trdinova čitalnica 
predstavitev Posebnih zbirk 

Boga Komelja 
50 

7.2.2010 Predavanje OŠ Center Haiku poezija (Kulturni ţivţav) 128 

9.2.2010 Organiziran ogled KMJ OŠ Vinica - 7., 8., 9. razred 54 

9.2.2010 Predstavitev knjiţnice Knjiţnica Šentjernej 
Predstavitev skupini menihov iz 

Pleterij 
20 

9.2.2010 Predavanje OŠ Šmihel Oton Ţupančič 32 

9.2.2010 Vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljično dopoldne 18 

9.2.2010 Vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljično dopoldne 16 

9.2.2010 Delavnica Trdinova čitalnica Uganke Otona Ţupančiča 32 

9.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino učenci in učitelji OŠ Grm 24 

9.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino učenci in učitelji OŠ Grm 25 

9.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino učenci in učitelji OŠ Grm 23 
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10.2.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej skupina za samo ozdravitev 12 

10.2.2010 Ura pravljic VDC Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

10.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino otroci in starši 26 

10.2.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Učenci in učitelji OŠ Birčna vas 65 

11.2.2010 Vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljično dopoldne 18 

11.2.2010 Vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljično dopoldne 16 

11.2.2010 Potopisno pred. Trdinova čitalnica 
R. Riedl: Alţirija- potovanje v 

puščavo 
23 

11.2.2010 
Igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino otroci in starši 20 

12.2.2010 Ura pravljic Knjiţnica Otočec pravljično dopoldne 15 

12.2.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Šentjernej pravljično dopoldne 25 

12.2.2010 Bibliopedagoška ura Vrtec Sonček Šmarjeta Otroci in vzgojiteljice 12 

12.2.2010 Bibliopedagoška ura Vrtec Sonček Šmarjeta Otroci in vzgojiteljice 14 

12.2.2010 Bibliopedagoška ura Vrtec Sonček Šmarjeta Otroci in vzgojiteljice 14 

12.2.2010 Bibliopedagoška ura Vrtec Sonček Šmarjeta Otroci in vzgojiteljice 16 

15.2.2010 Predstavitev knjiţnice Knjiţnica Šentjernej Etnografsko društvo Markovci 20 

15.2.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki  

Otroci in vzgojiteljice 60 

16.2.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 56 

16.2.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 22 

17.2.2010 
Ure pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

17.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci in učitelji OŠ Grm 26 

17.2.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 48 

17.2.2010 Vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljično dopoldne 18 

17.2.2010 Vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljično dopoldne 16 

17.2.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

24 

17.2.2010 Vrtec na obisku Knjiţnica Dvor pravljično dopoldne 8 

17.2.2010 Bibliopedagoška ura Knjiţnica Dvor pravljično dopoldne 20 

17.2.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej skupina za samo ozdravitev 12 

18.2.2010 Okrogla miza Trdinova čitalnica 
Ob bisernem jubileju 

Dolenjskega lista 
72 

18.2.2010 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

Ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

28 
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18.2.2010 
Igralna urica in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino otroci in starši 15 

19.2.2010 Knjiţno druţenje 
Mladinska knjiga in 

frančiškanska knjiţnica 
NM 

literarno druţenje, ogled 
frančiškanske knjiţnice 

15 

19.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci in učitelji OŠ Grm 29 

19.2.2010 
Lutkovna predstava 
Sneţaki korenjaki 

Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 56 

22.2.2010 Počitniška dejavnost Oddelek za mladino osnovnošolci 43 

22.2.2010 Organiziran ogled KMJ Učenci in učitelji OŠ Bršljin 30 

23.2.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 110 

23.2.2010 Zgodbe izpod pulta Trdinova čitalnica France Prešeren 20 

24.2.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

24.2.2010 Vrtec na obisku Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 12 

24.2.2010 Zgodbe izpod pulta Trdinova čitalnica France Prešeren 20 

24.2.2010 Izobraţevalna delavnica Knjiţnica Šentjernej skupina za samo ozdravitev 12 

25.2.2010 Bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 11 

25.2.2010 Vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan pravljično dopoldne 8 

25.2.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
M. Potočnik: Grad Brdo skozi 

stoletja 
30 

26.2.2010 Predavanje Knjiţnica Otočec predstavitev za starše 7 

26.2.2010 Vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej pravljično dopoldne 20 

februar Ura pravljic Knjiţnica Otočec 
pravljično dopoldne za Petrov 

vrtec 
15 

februar Razstava Knjiţnica Šentjernej 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
43 

februar Razstava Knjiţnica Šentjernej 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
36 

februar Razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
47 

februar Razstava Knjiţnica Straţa 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
41 

februar Razstava Knjiţnica Dvor 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
50 

februar Razstava Knjiţnica Otočec 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
37 

februar Uganka meseca Knjiţnica Šentjernej 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
43 

februar Uganka meseca Knjiţnica Škocjan 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
36 

februar Uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
47 

februar Uganka meseca Knjiţnica Straţa 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
41 

februar Uganka meseca Knjiţnica Dvor 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
50 
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februar Uganka meseca Knjiţnica Otočec 
Prešernove nagrade in 

nagrajenci 
37 

februar Razstava Oddelek za odrasle Zemlja 800 

februar Razstava Oddelek za mladino Kje, kdaj, kam v februarju 50 

februar Razstava Oddelek za mladino Sneţaki korenjaki 35 

februar Razstava Oddelek za mladino Disleksija 100 

februar Razstava Študijski oddelek 
Valvasor: Slava vojvodine 

Kranjske 
1050 

18.2. do 14.4.2010 Razstava Razstavni prostor 
Ob bisernem jubileju 

Dolenjskega lista 
2150 

1.3.2010 literarno srečanje Knjiţnica Šentjernej Srečanje literarnih ustvarjalcev 40 

1.3.2010 tematska ura Knjiţnica Šentjernej France Prešeren 26 

1.3.2010 tematska ura Knjiţnica Šentjernej France Prešeren 25 

1.3.2010 Nastop vrtca Kekec Oddelek za mladino Otroci Vrtca Kekec 24 

1.3.2010 
lutkovna predstava Sneţaki 

Korenjaki 
Oddelek za mladino Vrtec Pedenjped 22 

2.3.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljična ura in 

bibliopedagoška ura 
19 

2.3.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
pravljična ura in 

bibliopedagoška ura 
18 

2.3.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci  in starši 36 

2.3.2010 Bralni kroţek Oddelek za odrasle Beremo z Manco Košir 12 

3.3.2010 tečaj Knjiţnica Šentjernej skupina za samo ozdravitev 15 

3.3.2010 literarno srečanje Knjiţnica Škocjan T. Gašperič 9 

3.3.2010 razstava Knjiţnica Škocjan T. Gašperič 9 

3.3.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

4.3.2010 predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
I.Mestnik: Tam gori za našo 

vasjo 
56 

4.3.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

34 

4.3.2010 tematska ura Knjiţnica Šentjernej France Prešeren 25 

4.3.2010 
igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 19 

4.3.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Vrtec Rdeča kapica - otroci in 

vzgojiteljice 
25 

4.3.2010 Predavanje Trdinova čitalnica Posebne zbirke Boga Komelja 40 

5.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
Vrtec Čebelica - 

bibliopedagoška ura 
25 

5.3.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Vrtec Rdeča kapica - otroci in 

vzgojiteljice 
24 

8.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Vrtec Čebelica 20 
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8.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 20 

8.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 8 

9.3.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 26 

9.3.2010 Predavanje Trdinova čitalnica 
Osupljiva odkritja v starodavnih 

deţelah 
24 

10.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 10 

10.3.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

10.3.2010 Predavanje Trdinova čitalnica 
Osupljiva odkritja v starodavnih 

deţelah 
19 

11.3.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
21 

11.3.2010 
igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 25 

11.3.2010 predstavitev knjige Trdinova čitalnica revija Človek in svet 11 

12.3.2010 ura pravljic Knjiţnica Otočec Petrov vrtec 19 

12.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Vrtec Čebelica 25 

16.3.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 20 

16.3.2010 bibliopedagoška ura Knjiţnica Škocjan bibliopedagoška ura 12 

17.3.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

28 

17.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Vrtec Čebelica 20 

17.3.2010 tematska ura Knjiţnica Dvor Pravljice Ele Peroci 21 

17.3.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

17.3.2010 Predavanje Trdinova čitalnica 
Osupljiva odkritja v starodavnih 

deţelah 
24 

18.3.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

36 

18.3.2010 
igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 15 

18.3.2010 potopisno predavanje Trdinova čitalnica 
Life is a journey - V osrčju 

Afrike 
38 

18.3.2010 Okrogla miza Knjiţnica Breţice 
Okrogla miza ob 60. obletnica 

Dolenjskega lista 
27 

19.3.2010 literarni krog MK Novo mesto Literarni krog 17 

22.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Vrtec Čebelica 16 

22.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor Igrarije s knjigo 8 

23.3.2010 bibliopedagoška ura Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 21 

23.3.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 20 

24.3.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 
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24.3.2010 bibliopedagoška ura Vrtec Pedenjped Otroci in vzgojiteljice 70 

24.3.2010 organiziran ogled KMJ Center srednjih šol 20 

24.3.2010 predstavitev knjiţnice Trdinova čitalnica 
P. Milić Periča in Nina Novak 

Oiseau 
44 

25.3.2010 bibliopedagoška ura Vrtec Videk Otroci in vzgojiteljice 68 

25.3.2010 
igralna urica in ustvarjalna 

delavnica 
Oddelek za mladino Otroci in starši 17 

25.3.2010 predstavitev knjiţnice Trdinova čitalnica Jaka Šubic: Gradnja bio hiše 31 

26.3.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Vrtec Čebelica 25 

26.3.2010 bibliopedagoška ura Knjiţnica Otočec bibliopedagoška ura 22 

30.3.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Otroci in starši 24 

marec razstava Knjiţnica Šentjernej Praznik ţensk in mater 75 

marec razstava Knjiţnica Škocjan Praznik ţensk in mater 42 

marec razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Praznik ţensk in mater 67 

marec razstava Knjiţnica Straţa Praznik ţensk in mater 49 

marec razstava Knjiţnica Dvor Praznik ţensk in mater 64 

marec razstava Knjiţnica Otočec Praznik ţensk in mater 34 

marec uganka meseca Knjiţnica Šentjernej 
Kdaj praznujemo dan ţena in 

materinski dan 
75 

marec uganka meseca Knjiţnica Škocjan 
Kdaj praznujemo dan ţena in 

materinski dan 
42 

marec uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Kdaj praznujemo dan ţena in 

materinski dan 
67 

marec uganka meseca Knjiţnica Straţa 
Kdaj praznujemo dan ţena in 

materinski dan 
49 

marec uganka meseca Knjiţnica Dvor 
Kdaj praznujemo dan ţena in 

materinski dan 
64 

marec uganka meseca Knjiţnica Otočec 
Kdaj praznujemo dan ţena in 

materinski dan 
34 

marec razstava Oddelek za mladino Kje, kdaj, kam v marcu 50 

marec razstava Oddelek za mladino 
Kaj potrebujemo, da si 

izposodimo gradivo 
50 

marec razstava Oddelek za mladino Disleksija 150 

marec razstava Študijski oddelek Teden moţganov 1250 

1.4.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

35 

1.4.2010 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
Knjiţnica Škocjan 

individualno računalniško 
opismenjevanje 

4 

1.4.2010 Potopisno predavanje Trdinova čitalnica 
Bojana Darovec: Nova 

Zelandija 
56 

1.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 25 
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2.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 19 

2.4.2010 
Mavrična ribica in lutkovna 

predstava 
KCJT 

podelitev priznanj Mavrična 
ribica 

440 

2.4.2010 
Mavrična ribica in lutkovna 

predstava 
KCJT 

podelitev priznanj Mavrična 
ribica 

490 

2.4.2010 organiziran ogled KMJ OŠ Mirana Jarca Črnomelj 29 

6.4.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Otočec bibliopedagoška ura 21 

6.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 20 

6.4.2010 Ure pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 25 

6.4.2010 Bralni kroţek Oddelek za odrasle Beremo z Manco Košir 12 

7.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 7 

7.4.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Straţa 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

18 

7.4.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 10 

7.4.2010 
srečanje mladinskih 

knjiţničarjev 
Trdinova čitalnica Knjiţničarji območnih knjiţnic 12 

7.4.2010 organiziran ogled KMJ 
Gostje iz Langenhagna in MO 

NM 
5 

7.4.2010 organiziran ogled 
Posebne zbirke Boga 

Komelja 
Gostje iz Langenhagna in MO 

NM 
5 

7.4.2010 predstavitev disleksije Trdinova čitalnica 
Knjiţničarji območnih in šolskih 

knjiţnic 
60 

8.4.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
16 

8.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Stopiče - učenci 7.r. 35 

8.4.2010 
igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

9.4.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Otočec bibliopedagoška ura 21 

9.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 18 

9.4.2010 literarni večer Knjiţnica Škocjan knjiţno druţenje za odrasle 5 

9.4.2010 bibliopedagoška ura Vrtec Videk Otroci in vzgojiteljice 35 

9.4.2010 bibliopedagoška ura Vrtec Videk Otroci in vzgojiteljice 35 

12.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Bršljin - 7. r. in učitelji 32 

12.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Bršljin - 7. r. in učitelji 32 

12.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Bršljin - 7. r. in učitelji 31 

12.4.2010 podelitev priznanj Knjiţnica Šentjernej pravljična ura in podelitev BZ 45 

12.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 13 

12.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 13 
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13.4.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 17 

13.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Grm - 7. r. in učitelji 30 

13.4.2010 podelitev priznanj Knjiţnica Šentjernej pravljična ura in podelitev BZ 12 

14.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Grm - 7. r. in učitelji 31 

14.4.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

14.4.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 21 

15.4.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

35 

15.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Grm - 7. r. in učitelji 31 

15.4.2010 
igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

15.4.2010 Predvajanje filma Trdinova čitalnica T. Štiglic: Dan prve piščali 17 

16.4.2010 podelitev priznanj Knjiţnica Šentjernej pravljična ura in podelitev BZ 7 

16.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 14 

16.4.2010 literarni večer MK NM knjiţna čajanka 13 

16.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 18 

19.4.2010 podelitev priznanj Knjiţnica Šentjernej pravljična ura in podelitev BZ 16 

20.4.2010 Bralna značka OŠ Grm pravljična ura in podelitev BZ 64 

20.4.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 17 

21.4.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

22 

21.4.2010 Ure pravljic VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

22.4.2010 pravljična ura OŠ Mirna Peč pravljična ura - D. Kobal 37 

22.4.2010 pravljična ura OŠ Mirna Peč pravljična ura - D. Kobal 39 

22.4.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino OŠ Brusnice - 7. r. in učitelji 22 

22.4.2010 
igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino Otroci in starši 13 

22.4.2010 predstavitev knjige Trdinova čitalnica M. Ţvanut: Plemiške zgodbe 37 

23.4.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Otočec bibliopedagoška ura 20 

23.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 18 

26.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 20 

28.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 20 

29.4.2010 
igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino Otroci in starši 15 



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

97 
 

29.4.2010 Predvajanje filma Trdinova čitalnica F. Robar Dorin: Vivat Kozina 15 

30.4.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 24 

april razstava Knjiţnica Šentjernej velikonočni običaji 63 

april razstava Knjiţnica Škocjan velikonočni običaji 41 

april razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
velikonočni običaji 57 

april razstava Knjiţnica Straţa velikonočni običaji 31 

april razstava Knjiţnica Dvor velikonočni običaji 51 

april razstava Knjiţnica Otočec velikonočni običaji 37 

april uganka meseca Knjiţnica Šentjernej 
Koliko časa pred Veliko nočjo je 

Cvetna nedelja 
63 

april uganka meseca Knjiţnica Škocjan 
Koliko časa pred Veliko nočjo je 

Cvetna nedelja 
41 

april uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Koliko časa pred Veliko nočjo je 

Cvetna nedelja 
57 

april uganka meseca Knjiţnica Straţa 
Koliko časa pred Veliko nočjo je 

Cvetna nedelja 
31 

april uganka meseca Knjiţnica Dvor 
Koliko časa pred Veliko nočjo je 

Cvetna nedelja 
51 

april uganka meseca Knjiţnica Otočec 
Koliko časa pred Veliko nočjo je 

Cvetna nedelja 
37 

1. do 14.4.2010 razstava Študijski oddelek Velika noč 500 

15. do 30.4.2010 razstava Študijski oddelek 
Očistimo Slovenijo v enem 

dnevu 
600 

1.4. do 30.6.2010 razstava Oddelek za mladino 
Kaj potrebujemo, da si 

izposodimo gradivo 
29 

april razstava Oddelek za mladino 
Izdelki iz eko odpadnega 

materiala 
90 

april razstava Oddelek za mladino Disleksija 150 

15.4. do 3.5.2010 razstava Razstavni prostor 
Dan Prve piščali: plakati, 

fotografije 
750 

4.5.2010 Beremo z Manco Košir Oddelek za odrasle Beremo z Manco Košir 11 

4.5.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

5.5.2010 
Ura pravljic in nagradno 

ţrebanje 
Knjiţnica Straţa ura pravljic in podelitev priznanj 18 

5.5.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 22 

5.5.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 11 

5.5.2010 ura pravljic za VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

6.5.2010 
Ura pravljic in nagradno 

ţrebanje 
Knjiţnica Dvor ura pravljic in podelitev priznanj 35 

6.5.2010 Prireditev Trdinova čitalnica 
Predstavitev del Mladena 

Bolfeka 
25 

6.5.2010 Razstava Razstavni prostor 
Predstavitev del Mladena 

Bolfeka 
1100 
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6.5.2010 
igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino Otroci in starši 11 

7.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 18 

7.5.2010 DV na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 14 

10.5.2010 organiziran ogled KMJ OŠ Center 27 

11.5.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
bibliopedagoška ura 20 

11.5.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
bibliopedagoška ura 19 

11.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 22 

11.5.2010 ura pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

11.5.2010 ura pravljic za VDC Oddelek za mladino Varovani VDC 12 

12.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 16 

13.5.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 22 

13.5.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
bibliopedagoška ura 20 

13.5.2010 
Ura pravljic in nagradno 

ţrebanje 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
UP in podelitev nagrad 18 

13.5.2010 Predvajanje filma Trdinova čitalnica 
Film Josip Broz Tito - Jadran 

Strle 
34 

13.5.2010 biblipedagoška ura Oddelek za mladino Podruţnična šola Podgrad 27 

13.5.2010 biblipedagoška ura Oddelek za mladino Podruţnična šola Podgrad 24 

13.5.2010 biblipedagoška ura Odelek za mladino Vrtec Stopiče 21 

13.5.2010 
igralne urice in ustvarjalne 

delavnice 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

14.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 17 

15.5.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino Učenci 7. r. OŠ Center 23 

17.5.2010 33. dolenjski knjiţni sejem Krka 
Multivizijska razstava Svetlane 

Makarovič 
180 

18.5.2010 biblipedagoška ura Vrtec Pedenjped otroci in vzgojiteljice 68 

18.5.2010 Vrtec na obisku Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 22 

18.5.2010 Ure pravljic Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

19.5.2010 zaključna prireditev VDC Oddelek za mladino Varovanci VDC 17 

19.5.2010 Vrtec na obisku Oddelek za mladino Otroci in vzgojiteljice 19 

19.5.2010 
Ura pravljic in nagradno 

ţrebanje 
Knjiţnica Škocjan ura pravljic in podelitev priznanj 22 

19.5.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor ura pravljic 22 

19.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej pravljica za skupino Palčki 22 
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18.5.2010 33. dolenjski knjiţni sejem Krka 
Multivizijski razstavi Komelj, 

Osolnik 
50 

20.5.2010 literarni krog Dolenjski knjiţni sejem knjiţna čajanka 13 

20.5.2010 potopisno predavanje Trdinova čitalnica Moja jadralna avantura 31 

20.5.2010 
Ura pravljic in nagradno 

ţrebanje 
Knjiţnica Šentjernej ura pravljic in podelitev priznanj 35 

20.5.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino Otroci in učitelji 11 

21.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej pravljica za Ribice in Sončke 22 

21.5.2010 predstavitev knjiţnice Knjiţnica Šentjernej zaključek OŠ 20 

21.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 16 

21.5.2010 mladi literati Dolenjski knjiţni sejem 
mladi literati z gostjo Ajdo 

Rooss 
65 

24.5.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Vrtec Ciciban - otroci in 

vzgojiteljice 
27 

24.5.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
bibliopedagoška ura 20 

24.5.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
bibliopedagoška ura 19 

24.5.2010 vrtec na obisku 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
bibliopedagoška ura 17 

25.5.2010 zaključna prireditev BZ KC JT zlata priznanja za 9.razrede 352 

25.5.2010 Razstava KC JT Moja naj knjiga 350 

25.5.2010 Zaključek Oddelek za mladino Otroci in starši 14 

26.5.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej Postanimo aktivni 7 

26.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej bibliopedagoška ura 16 

26.5.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor ura pravljic 22 

26.5.2010 Delavnica OŠ Dragotina Ketteja Vrtiljak ugank (razvojni oddelek) 8 

26.5.2010 Delavnica OŠ Dragotina Ketteja Vrtiljak ugank(razvojni oddelek) 9 

26.5.2010 Podelitev Mavrične ribice Vrtec Sonček Šmarjeta Otroci in vzgojiteljice 27 

26.5.2010 organiziran ogled KMJ NM Srednja gradbena šola 21 

26.5.2010 organiziran ogled KMJ NM Šolski center NM 21 

27.5.2010 Literarni večer Trdinova čitalnica Pogovor z Ireno Lukšić - Beri 20 

27.5.2010 
zaključek ustvarjalnih in 

igralnih uric 
Oddelek za mladino Otroci in starši 18 

27.5.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Vrtec Labod - otroci in 

vzgojiteljice 
25 

27.5.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Vrtec Labod - otroci in 

vzgojiteljice 
23 

28.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej pravljica za skupino Muce 16 
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28.5.2010 predstavitev knjiţnice Knjiţnica Šentjernej zaključek OŠ 20 

28.5.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 17 

31.5.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino učenci in učitelji 35 

31.5.2010 Rastem s knjigo Oddelek za  mladino OŠ Mirna peč 25 

Maj razstava Knjiţnica Šentjernej 
razstava izdelkov - ustvarjalne 

urice 
50 

Maj razstava Knjiţnica Škocjan 
razstava izdelkov - ustvarjalne 

urice 
41 

Maj razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
razstava izdelkov - ustvarjalne 

urice 
45 

Maj razstava Knjiţnica Straţa 
razstava izdelkov - ustvarjalne 

urice 
22 

Maj razstava Knjiţnica Dvor 
razstava izdelkov - ustvarjalne 

urice 
33 

Maj razstava Knjiţnica Otočec 
razstava izdelkov - ustvarjalne 

urice 
27 

Maj uganka meseca Knjiţnica Šentjernej kaj je mlaj? 50 

Maj uganka meseca Knjiţnica Škocjan kaj je mlaj? 41 

Maj uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
kaj je mlaj? 45 

Maj uganka meseca Knjiţnica Straţa kaj je mlaj? 22 

Maj uganka meseca Knjiţnica Dvor kaj je mlaj? 33 

Maj uganka meseca Knjiţnica Otočec kaj je mlaj? 27 

3.5. do 30.6.2010 Razstava Oddelek za mladino 
Moja naj knjiga po izboru 

osnovnošolcev 
250 

maj razstava Odelek za mladino Disleksija 130 

3. do 15.5.2010 Razstava Študijski oddelek Svetovni dan druţine 550 

17.5. do 12.6. 2010 Razstava Študijski oddelek Roţe 1100 

1.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Pravljica za skupino Palčki 20 

1.6.2010 Beremo z Manco Košir Oddelek za odrasle 
Beremo z Manco Košir - RIC 

NM 
15 

1.6.2010 organizirani ogled KMJ Gimnazija Novo mesto 108 

2.6.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor Pravljica 21 

3.6.2010 računalniško izobraţevanje Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

3.6.2010 organizirani ogled KMJ Gimnazija Novo mesto 93 

4.6.2010 DV Roţman Knjiţnica Šentjernej vrtec na obisku 7 

7.6.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci OŠ Šmihel 24 

9.6.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor Pravljica 21 
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9.6.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej Postanimo aktivni 7 

9.6.2010 biblipedagoška ura Oddelek za mladino Vrtec Pedenjped 20 

10.6.2010 računalniško izobraţevanje Knjiţnica Škocjan 
Individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

10.6.2010 predstavitev knjige Trdinova čitalnica Starodavni in današnji Slovenci 
 

10.6.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Vrtec Ringaraja 23 

11.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 16 

11.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej pravljica za skupino Modre ţoge 20 

11.6.2010 
Predavanje o Posebnih 

zbirkah 
Osnovna šola Škocjan Učenci OŠ 270 

11.6.2010 
Predavanje o Posebnih 

zbirkah 
Podruţnična šola Bučka Učenci podruţnične šole 30 

14.6.2010 Predavanje Trdinova čitalnica Primoţ Trubar 37 

14.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej Pravljica za skupino Palčki 20 

14.6.2010 bibliopedagoška ura Oddelak za mladino Dvojezična šola Gornji Senik 19 

14.6.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Dvojezična šola Gornji Senik 17 

16.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor Pravljica o morju in vodi 13 

17.6.2010 Literarni večer Trdinova čitalnica Pogovor z Marijem Čukom 29 

17.6.2010 organizirani ogled KMJ OŠ Črnomelj 10 

18.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 16 

18.6.2010 Posvetovanje Hiša kulinarike KMJ 
Kulturni mozaik in aktivno 

drţavljanstvo 
45 

18.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Otočec ura pravljic in izposoja knjig 15 

19.6.2010 predstavitev knjige Knjiţnica Šentjernej Entente Florale 24 

23.6.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Čebelica 20 

junij razstava Knjiţnica Šentjernej Levstikovi nagrajenci 43 

junij razstava Knjiţnica Škocjan Levstikovi nagrajenci 38 

junij razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Levstikovi nagrajenci 45 

junij razstava Knjiţnica Straţa Levstikovi nagrajenci 32 

junij razstava Knjiţnica Dvor Levstikovi nagrajenci 45 

junij razstava Knjiţica Otočec Levstikovi nagrajenci 25 

junij uganka meseca Knjiţnica Šentjernej kaj je Kresnik 43 

junij uganka meseca Knjiţnica Škocjan kaj je Kresnik 38 



Letno poročilo Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto 
februar 2011 

102 
 

junij uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
kaj je Kresnik 45 

junij uganka meseca Knjiţnica Straţa kaj je Kresnik 32 

junij uganka meseca Knjiţnica Dvor kaj je Kresnik 45 

junij uganka meseca Knjiţnica Otočec kaj je Kresnik 25 

junij razstava Oddelek za odrasle Ljubim 300 

junij razstava Oddelek za mladino Disleksija 100 

3. do 31.6. razstava Razstavni prostor Slikarska razstava Maje Mlakar 1020 

17. 6. razstava Trdinova čitalnica Izbor literarnih del 29 

14. do 31.6. razstava Študijski oddelek Teden Kultur 550 

5.7.2010 
Obisk skupine otrok s 
teniškega centra Loka- 
predstavitev oddelka in 

gradiva 

OM Udeleţenci teniške šole 15 

5.7.2010 
Delavnice za otroke 

"Spoznajmo sosede" v 
okviru projekta BeRi 

OM 
Spoznajmo Hrvaško v 

PowerPontu 
12 

6.7.2010 
Delavnice za otroke 

"Spoznajmo sosede" v 
okviru projekta BeRi 

OM 
Igrica  Skozi Hrvaško do 

zaklada 
12 

7.7.2010 
Delavnice za otroke 

"Spoznajmo sosede" v 
okviru projekta BeRi 

OM 
Branje pravljice v hrvaščini 

Ogledalce G. Viteza 
17 

8.7.2010 
Delavnice za otroke 

"Spoznajmo sosede" v 
okviru projekta BeRi 

OM 
Branje pravljice v hrvaščini 

Profesor Baltazar 
12 

9.7.2010 
Delavnice za otroke 

"Spoznajmo sosede" v 
okviru projekta BeRi 

OM 
Gledališka predstava Ogledalce 

G. Viteza 
25 

julij, avgust 
Rastava izdelkov z delavnic 

v okviru projekta BeRi 
"Spoznajmo sosede" 

OM otroci in starši 400 

julij, avgust 
Razstava izdelkov 

varovancev VDC in 
razstava fotografij z obiska 
ur pravljic na oddelku za 

mladino 

OM in avla ŠO 
odrasli obiskovalci in varovanci 

VDC 
340 

julij, avgust 
Moja naj knjiga po izboru 

osnovnošolcev 
OM otroci in starši 250 

julij, avgust Disleksija OM otroci in starši 100 

julij, avgust razstava Knjiţnica Šentjernej Levstikovi nagrajenci 40 

julij, avgust razstava Knjiţnica Škocjan Levstikovi nagrajenci 35 

julij, avgust razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Levstikovi nagrajenci 40 

julij, avgust razstava Knjiţnica Straţa Levstikovi nagrajenci 27 

julij, avgust razstava Knjiţnica Dvor Levstikovi nagrajenci 40 

julij, avgust razstava Knjiţnica Otočec Levstikovi nagrajenci 20 

julij, avgust razstava Študijski oddelek Poletna knjiţnica 2200 

julij - 7. oktober razstava Razstavni prostor Izdelki varovancev VDC 2870 

julij-september razstava Oddelek za odrasle Poletno branje 2620 

1.9.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor 
OŠ Dvor - predstavitev, 

vpisnice 
22 
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2.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec na obisku (Modre ţoge) 22 

3.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec na obisku (Ribice in 

Sončki) 
22 

8.9.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor bibliopedagoška ura 22 

8.9.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej Postanimo aktivni 7 

9.9.2010 izobraţevanje RIC Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

9.9.2010 Prireditev 
Oddelek za mladino – 

avla 
Ţivljenje je le pesem iz srca 60 

9.9.2010 Odprtje razstave 
Oddelek za mladino – 

avla 
Razstava o Miranu Jarcu 60 

13.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan izposoja tematskega gradiva 17 

15.9.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor pravljica Hvaleţni medved 22 

16. do 17.9.2010 strokovno srečanje GK  "IGK" Karlovac 
Knjiţnica - igrišče znanja in 

zabave 
160 

17.9.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Otočec bibliopedagoška ura 22 

17.9.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Otočec bibliopedagoška ura 19 

20.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec na obisku (Ribice in 

Sončki) 
22 

21.9.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci 7. r. OŠ Otočec 26 

21.9.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci 7. r. OŠ Polhov Gradec 34 

21.9.2010 bibliopedagoška ura Razstavni prostor Razstava o Miranu Jarcu 36 

22.9.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor predstavitev knjige o ţivalih 22 

22.9.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej Postanimo aktivni 7 

24.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca Copatarica 17 

24.9.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Otroci iz Kosova 18 

27.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec na obisku (Modre ţoge) 22 

29.9.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO BZ za 1.r.OŠ 19 

29.9.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO BZ za 1.r.OŠ 20 

29.9.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor ogled knjiţnice 16 

29.9.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor zgodbica Zorke Bradač 22 

29.9.2010 OŠ na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO BZ za 1.r.OŠ 17 

29.9.2010 prireditev Trdinova čitalnica 
Gluhi in naglušni, slepi in 

slabovidni 
37 

29.9.2010 Vodenje Razstavni prostor Razstava o Miranu Jarcu 50 

September razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Šola, šolski zvonec, šolska 

torbica 
40 
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September razstava Knjiţnica Šentjernej 
Začetek obveznega šolstva na 

Slovenskem 
56 

September razstava Knjiţnica Škocjan 
Začetek obveznega šolstva na 

Slovenskem 
47 

September razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Začetek obveznega šolstva na 

Slovenskem 
55 

September razstava Knjiţnica Straţa 
Začetek obveznega šolstva na 

Slovenskem 
43 

September razstava Knjiţnica Dvor 
Začetek obveznega šolstva na 

Slovenskem 
58 

September razstava Knjiţnica Otočec 
Začetek obveznega šolstva na 

Slovenskem 
48 

Uganka uganka meseca Knjiţnica Šentjernej Kaj je 17. september? 56 

Uganka uganka meseca Knjiţnica Škocjan Kaj je 17. september? 47 

Uganka uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Kaj je 17. september? 55 

Uganka uganka meseca Knjiţnica Straţa Kaj je 17. september? 43 

Uganka uganka meseca Knjiţnica Dvor Kaj je 17. september? 56 

Uganka uganka meseca Knjiţnica Otočec Kaj je 17. september? 48 

September 
 

Oddelek za mladino 
Kotiček za dislektike in laţje 

berljivo gradivo 
80 

September razstava Oddelek za mladino Dobro si videti brez avta 50 

September razstava Oddelek za mladino 
Razstava izdelkov varovancev 

VDC 
50 

September razstava Študijski oddelek 
Trgatev in dolenjske vinske 

gorice 
1300 

9. do 12.9.2010 razstava 
Oddelek za mladino – 

avla 
Razstava o Miranu Jarcu 880 

1.10.2010 Petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec ura pravljic 14 

1.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za 6. r. OŠ 

Otočec 
20 

4.10.2010 pisateljica v knjiţnici Knjiţnica Dvor 
Pisateljica Darinka Kobal se 

predstavi 
23 

4.10.2010 pisateljica v knjiţnici Knjiţnica Dvor 
Pisateljica Darinka Kobal se 

predstavi 
21 

4.10.2010 razstava Knjiţnica Dvor Razstava del Darinke Kobal 20 

4.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica - skupina 

Mravljice 
22 

4.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan 
skupina Raziskovalci - izposoja 

tematskega gradiva 
17 

4.10.2010 ura pravljic - teden otroka OM otroci in starši 28 

4.10.2010 predstavitev knjiţnice 
Fakulteta za 

informacijske študije 
predstavitev knjiţnice 40 

5.10.2010 Bralni kroţek KMJ Beremo z Manco Košir 15 

5.10.2010 ura pravljic - teden otroka Oddelek za mladino otroci in starši 30 

5.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino varovanci VDC 7 
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6.10.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor 
pravljice Z. Bradač in izposoja 

knjig 
22 

6.10.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

6.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za 1. do 3.r. 

OŠ Stopiče 
49 

6.10.2010 ura pravljic - teden otroka Oddelek za mladino otroci in starši 26 

6.10.2010 organiziran ogled Študijski oddelek Visoka šola za upravljanje 20 

6.10.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
knjiţnica Straţa 

Gostja Darinka Kobal in 
ustvarjalna delavnica 

52 

7.10.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

34 

7.10.2010 predavanje za odrasle 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Zdravilna moč gline 25 

7.10.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

7.10.2010 Okrogla miza Trdinova čitalnica Nekaj o umetnosti v zaporu 23 

7.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za OŠ 

Otočec 2.r. 
16 

7.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za OŠ 

Otočec 5.r. 
15 

7.10.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino Ustvarjalne delavnice 17 

8.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 17 

8.10.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino Ustvarjalne delavnice 16 

8.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za OŠ 

Podgrad 
30 

8.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za OŠ 

Podgrad 
26 

11.10.2010 vrtec na obisku knjiţnica škocjan 
Skupina Ciciban - izposoja 

tematskega gradiva 
16 

11.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
predstavitev knjiţnice in 

izposoja knjig 
26 

11.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ srednja ekonomska šola 23 

12.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ srednja ekonomska šola 22 

12.10.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

12.10.2010 Svetovanje za branje Oddelek za mladino 
Dijaki 1. letnika Srednje 

trgovske šole 
14 

12.10.2010 Ure pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 28 

13.10.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor pravljica Zrcalce 22 

13.10.2010 
Republiški projekt Rastem 

s knjigo 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Učenci 7. r. OŠ Dolenjske 

Toplice 
18 

13.10.2010 organizirani ogled Študijski oddelek srednja kozmetična šola 29 

14.10.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

14.10.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
28 
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14.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
34 

14.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ Center srednjih šol 31 

14.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ Center srednjih šol 28 

14.10.2010 Predavanje 
posebne zbirke Boga 

Komelja 
Predstavitev posebnih zbirk 

Boga Komelja 
104 

14.10.2010 vodenje po razstavi Razstavni prostor Razstava o Miranu Jarcu 104 

14.10.2010 Predavanje Razstavni prostor 
Predavanje o pisateljih, ţivečih v 

Novem mestu 
20 

14.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Srednja ekonomska šola -

  tehniki 
36 

14.10.2010 predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
Miro Simčič: Ţenske v Titovi 

senci 
25 

14.10.2010 Ustvarjalne delavnice oddelek za mladino otroci in starši 19 

14.10.2010 organizirani ogled KMJ Ekonomska šola Koper 40 

15.10.2010 petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec ura pravljic 13 

15.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Srednja ekonomska šola - 

medijski tehniki 
24 

15.10.2010 Rastem s knjigo SŠ Oddelek za mladino Učenci 7. r. OŠ Šmarjeta 28 

18.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina 

Mravljice 
22 

18.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Kmetijska šola grm in 
biotehniška gimnazija - 

prilagojen program 

33 

18.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Kmetijska šola grm in 

biotehniška gimnazija - triletni 
program 

24 

18.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Kmetijska šola grm in 
biotehniška gimnazija - 

prilagojen program 

37 

19.10.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor Zrcalce 22 

19.10.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka 21 

19.10.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka 22 

19.10.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka 20 

19.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Srednja ekonomska šola – 

trgovci 
16 

19.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ Center srednjih šol -  gradbena 14 

19.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino 
Bibliopedagoška ura za 8. in 9. r. 

Oš Mirna 
58 

19.10.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 28 

19.10.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

20.10.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

33 

20.10.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

20.10.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ Center srednjih šol - lesna 13 
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20.10.2010 Zgodbe izpod pulta KMJ Nocoj je čudno dober večer 5 

20.10.2010 
Republiški projekt Rastem 

s knjigo 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Učenci 7. r. OŠ Dolenjske 

Toplice 
18 

21.10.2010 predstavitev Trdinova čitalnica 
Literarni krog za dedke in 

babice 
7 

21.10.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

44 

21.10.2010 Slovenski dnevi GK IGK, Karlovac 
Predstavitev pisatelja Nejca 

Gazvode 
35 

21.10.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino otroci in starši 21 

22.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 17 

22.10.2010 bibliopedagoška ura Oddelek za mladino Učenci 8.r. Oš Semič 34 

25.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
predstavitev knjiţnice in 

izposoja knjig 
17 

25.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina 

Ţvrgolišče 
27 

25.10.2010 Slovenski dnevi GK IGK, Karlovac Odprtje Razstave Nataše Mirtič 72 

26.10.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 28 

26.10.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

26.10.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino varovanci VDC 9 

27.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina Modre 

ţoge 
22 

27.10.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
pregledovanje kartonk in 

izposoja gradiva 
19 

27.10.2010 Predavanje Trdinova čitalnica Gral - legenda in resničnost 15 

28.10.2010 potopisno predavanje Trdinova čitalnica T. Hodţič: o Japonski 24 

28.10.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino otroci in starši 20 

Oktober trajna razstava Oddelek za mladino 
Kotiček za dislektike in laţje 

berljivo gradivo 
80 

Oktober razstava Oddelek za mladino Razstava ob dnevu Bele palice 70 

Oktober razstava Oddelek za mladino 
Razstava ob mednarodnem 

dnevu revščine 
60 

Oktober razstava Knjiţnica Šentjernej reformacija 49 

Oktober razstava Knjiţnica Škocjan reformacija 41 

Oktober razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
reformacija 57 

Oktober razstava knjiţnica Straţa reformacija 25 

Oktober razstava knjiţnica dvor reformacija 44 

Oktober razstava Knjiţnica Otočec reformacija 24 

Oktober uganka meseca Knjiţnica Šentjernej Kje je Trubar izdal 1. knjigo? 49 
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Oktober uganka meseca Knjiţnica Škocjan Kje je Trubar izdal 1. knjigo? 41 

Oktober uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Kje je Trubar izdal 1. knjigo? 57 

Oktober uganka meseca knjiţnica Straţa Kje je Trubar izdal 1. knjigo? 25 

Oktober uganka meseca Knjiţnica Dvor Kje je Trubar izdal 1. knjigo? 44 

Oktober uganka meseca Knjiţnica Otočec Kje je Trubar izdal 1. knjigo? 24 

Oktober razstava Razstavni prostor Odvzem svobode kot priloţnost 1150 

oktober/november razstava Študijski oddelek Fran Šuklje 2550 

oktober/november razstava Oddelek za odrasle Bralna značka za odrasle 1530 

2.11.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

2.11.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in strarši 34 

2.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
Vrtec Čebelica, skupina 

Mravljice 
22 

2.11.2010 Bralni kroţek Oddelek za odrasle Beremo z Manco Košir 15 

3.11.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

3.11.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Straţa 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

48 

4.11.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 

pravljic 
Oddelek za mladino 

Otroci in vzgojiteljice vrtca 
Cepetavček Mirna Peč 

24 

4.11.2010 Vrtec na obisku Oddelek za mladino 
Otroci in vzgojiteljice vrtca 

Metka 
19 

4.11.2010 Vrtec na obisku Oddelek za mladino 
Otroci in vzgojiteljice vrtca 

Lešnica 
18 

4.11.2010 ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino Otroci in starši 23 

4.11.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

36 

4.11.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

4.11.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
1 

4.11.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica S. Mandelj: Človek za nove čase 27 

5.11.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 

pravljic 
Oddelek za mladino 

Otroci in vzgojiteljice vrtca 
Cepetavček Mirna Peč 

24 

5.11.2010 Petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec ura pravljic 13 

5.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 17 

8.11.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka za 1.a 21 

8.11.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka za 1.b 22 

8.11.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka za 1.c. 20 

9.11.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 

pravljic 
Oddelek za mladino 

Otroci in vgojiteljice vrtca 
Pedejped 

24 
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9.11.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

9.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
ogled knjiţnice, slikanic, 

izposoja 
19 

9.11.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in straši 35 

10.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
predstavitev knjiţnice in 

izposoja gradiva 
19 

10.11.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor Pravljica 22 

10.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina Modre 

ţoge 
22 

11.11.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino Učenci 7.r. OŠ Otočec 30 

11.11.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
32 

11.11.2010 Potopisno predavanje Trdinova čitalnica M. Ogris: Evropa in Orient 21 

12.11.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino otroci in strarši 23 

12.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 16 

12.11.2010 Petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec ura pravljic 13 

15.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan izposoja tematskega gradiva 21 

15.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan predstavitev knjiţnice in knjig 18 

15.11.2010 vrtec na obisku knjiţnica dvor 3-4 leta - kartonke 19 

15.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina 

Mravljice 
22 

16.11.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

16.11.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in strarši 37 

16.11.2010 Zgodbe izpod pulta Oddelek za odrasle Ţivljenje in delo Janeza Trdine 20 

17.11.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino Učenci 7.r. OŠ Prevole 11 

17.11.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

17.11.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

43 

17.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
3-4 leta, kartonke, knjige za 

ustvarjanje 
10 

17.11.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor pravljica Šivilja in škarjice 22 

18.11.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino Otroci in starši 24 

18.11.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

51 

18.11.2010 knjiţna čajanka Trdinova čitalnica Literarni krog 8 

18.11.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
Literarno srečanje z Matjaţem 

Brulcem 
29 

19.11.2010 Delavnica Oddelek za odrasle Literatura v postprodukciji 5 
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20.11.2010 Delavnica Oddelek za odrasle Literatura v postprodukciji 5 

22.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina 

Ţvrgolišče 
27 

23.11.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

23.11.2010 
Gledališka predstava 

"Zeleni fantek", nastopajo 
osnovnošolci OŠ Center 

Oddelek za mladino otroci in starši 120 

24.11.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor Pravljica o medvedku z lutko 14 

24.11.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
Ţeljko Mavretić: Napiši jednu za 

mene 
26 

25.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan pravljica in izposoja gradiva 18 

25.11.2010 Ustvarjalne delavnice Oddelek za mladino otroci in starši 23 

25.11.2010 Predavanje 
Posebne zbirke Boga 

Komelja 
Predstavitev posebnih zbir Boga 

Komelja 
103 

25.11.2010 Vodenje Razstavni prostor Razstava o Miranu Jarcu 103 

25.11.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Center srednjih šol - tehniška 

gimnazija 
34 

25.11.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Center srednjih šol - tehniška 

gimnazija 
34 

25.11.2010 Rastem s knjigo SŠ KMJ 
Center srednjih šol - tehniška 

gimnazija 
35 

25.11.2010 Predstavitev knjige Trdinova čitalnica 
Vrnitev k Itaki in Refleksije o 

svobodi, pravičnosti in 
demokraciji 

19 

26.11.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino Učenci 7.r. OŠ Grm 27 

26.11.2010 Bibliopedagoška ura za OŠ Oddelek za mladino Učenci 4.r. OŠ Metlika 32 

26.11.2010 Bibliopedagoška ura za OŠ Oddelek za mladino Učenci 4.r. OŠ Metlika 32 

26.11.2010 Bibliopedagoška ura za OŠ Oddelek za mladino Učenci 5.r. OŠ Metlika 32 

26.11.2010 Bibliopedagoška ura za OŠ Oddelek za mladino Učenci 5.r. OŠ Metlika 32 

26.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan 
Skupina Vsevedi - pravljica in 

izposoja gradiva 
18 

26.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 17 

26.11.2010 Potopisno predavanje Knjiţnica Šentjernej Camino de Santiago 55 

27.11.2010 Delavnica Oddelek za odrasle Literatura v postprodukciji 5 

29.11.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina 

Mravljice 
22 

30.11.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 34 

30.11.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino Varovanci VDC 9 

November 
Tematska razstava ob 
mednarodnem dnevu 

strpnosti 

Oddelek za mladino Otroci in starši 220 

November 
Tematska razstava na temo 

bontona 
Oddelek za mladino Otroci in starši 220 

November Stalna razstava o disleksiji Oddelek za mladino Otroci in starši 160 
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November razstava Knjiţnica Šentjernej Ilustracije v mladinski literaturi 52 

November razstava Knjiţnica Škocjan Ilustracije v mladinski literaturi 41 

November razstava 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Ilustracije v mladinski literaturi 49 

November razstava Knjiţnica Straţa Ilustracije v mladinski literaturi 25 

November razstava Knjiţnica Dvor Ilustracije v mladinski literaturi 39 

November razstava Knjiţnica Otočec Ilustracije v mladinski literaturi 18 

November uganka meseca Knjiţnica Šentjernej Naštej tri slovenske ilustratorje 52 

November uganka meseca Knjiţnica Škocjan Naštej tri slovenske ilustratorje 41 

November uganka meseca 
Knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Naštej tri slovenske ilustratorje 49 

November uganka meseca Knjiţnica Straţa Naštej tri slovenske ilustratorje 25 

November uganka meseca knjiţnica dvor Naštej tri slovenske ilustratorje 39 

November razstava Razstavni prostor Razstava slik Tanje Prezelj 1212 

November uganka meseca Knjiţnica Otočec Naštej tri slovenske ilustratorje 18 

November razstava Študijski oddelek Fran Šuklje 1300 

17.11. do 
30.11.2010 

razstava Študijski oddelek Dan splošnih knjiţnic 600 

1.12.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Straţa 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

41 

1.12.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

2.12.2010 Ustvarjale delavnice Oddelek za mladino otroci in starši 15 

2.12.2010 Predstavitev knjig Trdinova čitalnica Predstavitev knjig O. Pirih Lore 8 

2.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina Modre 

ţoge 
22 

2.12.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Dvor 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

31 

2.12.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
3 

2.12.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

3.12.2010 Rastem s Knjigo SŠ Trdinova čitalnica 
Kmetijska šola grm in 
biotehniška gimnazija - 

gimnazijski program 

34 

3.12.2010 Rastem s Knjigo SŠ Trdinova čitalnica 
Kmetijska šola grm in 
biotehniška gimnazija - 

gimnazijski program 

32 

3.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan izposoja tematskega gradiva 11 

3.12.2010 Petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
14 

3.12.2010 občinska dejavnost Knjiţnica Škocjan Miklavţev sejem - bukvarna 32 

6.12.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 
pravljic v vrtcu Ringaraja 

vrtec Ringaraja Otroci (1-2 leti) in vzojiteljice 11 
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6.12.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 
pravljic v vrtcu Ringaraja 

vrtec Ringaraja Otroci (2-3 leti) in vzojiteljice 14 

6.12.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 
pravljic v vrtcu Ringaraja 

vrtec Ringaraja Otroci (4-5 leti) in vzojiteljice 17 

6.12.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka za 1.b 22 

6.12.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka za 1.c 20 

6.12.2010 razred na obisku Knjiţnica Šentjernej EKO bralna značka za 1.c 22 

7.12.2010 
Ura pravljic za varovance 

VDC 
Oddelek za mladino 

Varovanci VDC in 
spremljevalka 

9 

7.12.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 37 

7.12.2010 Beremo z Manco Košir Oddelek za odrasle Bralni kroţek 15 

8.12.2010 Rastem s Knjigo SŠ Oddelek za mladino 
Učenci 7.r. OŠ Grm in 

spremljevalki 
27 

8.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica - skupina 

Ţvrgolišče 
27 

8.12.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor ogled Pike Nogavičke 14 

8.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 
3-4 leta, kartonke, knjige za 

ustvarjanje 
10 

9.12.2010 Ustvarjale delavnice Oddelek za mladino otroci in starši 24 

9.12.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
24 

10.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 17 

10.12.2010 Petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec ura pravljic 14 

12.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 16 

12.12.2010 izobraţevanje za odrasle Knjiţnica Škocjan 
individualno računalniško 

opismenjevanje 
2 

13.12.2010 Rastem s knjigo Oddelek za mladino 
Učenci 7.r. OŠ Grm in 

spremljevalki 
27 

13.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina Modre 

ţoge 
22 

14.12.2010 Rastem s knjigo Knjiţnica Šentjernej 
Učenci 7.r. OŠ Šentjernej in 

spremljevalki 
24 

14.12.2010 Ura pravljic Oddelek za mladino otroci in starši 30 

14.12.2010 Rastem s knjigo Knjiţnica Šentjernej 
Učenci 7.r. OŠ Šentjernej in 

spremljevalki 
23 

15.12.2010 Rastem s knjigo Knjiţnica Šentjernej 
Učenci 7.r. OŠ Šentjernej in 

spremljevalki 
24 

15.12.2010 
Praznično popoldne v 

knjiţnici 
Oddelek za mladino 

otroci in starši vrtca Vavta vas- 
skupina Miške 

29 

15.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan 
predstavitev knjiţnice in knjig – 

Cicibani 
18 

15.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Dvor 3-4 leta, izposoja v vrtec 17 

15.12.2010 razred na obisku Knjiţnica Dvor Ogled Pike Nogavičke 14 

15.12.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Škocjan 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

25 
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15.12.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

16.12.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 
pravljic v vrtcu Pedenjped 

Vrtec Pedenjped Otroci (1-2 leti) in vzojiteljice 11 

16.12.2010 
Bibliopedagoška ura in ura 
pravljic v vrtcu Pedenjped 

Vrtec Pedenjped Otroci (2-3 leti) in vzojiteljice 35 

16.12.2010 Ustvarjale delavnice Oddelek za mladino Otroci in starši 22 

16.12.2010 Potopisno predavanje Trdinova čitalnica 
Amiši - Enaki ljudje (Andreja 

Rustja) 
23 

16.12.2010 knjiţna čajanka Trdinova čitalnica Literarni krog 8 

16.12.2010 
ura pravljic in ustvarjalna 

delavnica 
Knjiţnica Šentjernej 

ura pravljic in ustvarjalna 
delavnica 

50 

17.12.2010 Rastem s knjigo Knjiţnica Šentjernej 
Učenci 7.r. OŠ Šentjernej in 

spremljevalki 
24 

17.12.2010 Petrov vrtec v knjiţnici Knjiţnica Otočec ura pravljic 9 

20.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Škocjan 
pravljice in izposoja tematskega 

gradiva 
21 

20.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Čebelica, skupina Palčki 27 

21.12.2010 
Lutkovna predstava 

Neubogljivi mucek in obisk 
Boţička 

Oddelek za mladino Otroci in starši 75 

21.12.2010 
Lutkovna predstava 

Neubogljivi mucek in obisk 
Boţička 

Oddelek za mladino 
Otroci zaposlenih v knjiţnici in 

njihovi starši 
36 

21.12.2010 Zgodbe izpod pulta Trdinova čitalnica Kaj me osreči? 7 

22.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej vrtec Muca copatarica 17 

22.12.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

23.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina 

Ţvrgolišče 
27 

28.12.2010 vrtec na obisku Knjiţnica Šentjernej 
vrtec Čebelica, skupina Modre 

ţoge 
22 

29.12.2010 študijski kroţek Knjiţnica Šentjernej "Postanimo aktivni" 7 

December 
Tematska razstava ob 

podelitvi priznanja Zlata 
hruška 

Oddelek za mladino Otroci in starši 220 

December 
Tematska razstava na temo 

bontona 
Oddelek za mladino Otroci in starši 220 

December Stalna razstava o disleksiji Oddelek za mladino Otroci in starši 160 

December Razstava Oddelek za odrasle Nobelovi nagrajenci 780 

December Razstava Razstavni prostor 
Razstava kozmogramov Olge 

Pirih Lore 
1220 

December Razstava Študijski oddelekk Prelepi boţično-novoletni čas 1400 

December Razstava Knjiţnica Šentjernej Dragotin Kette 42 

December Razstava Knjiţnica Škocjan Dragotin Kette 35 

December Razstava 
knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Dragotin Kette 39 

December Razstava Knjiţnica Straţa Dragotin Kette 25 
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December Razstava Knjiţnica Dvor Dragotin Kette 40 

December Razstava Knjiţnica Otočec Dragotin Kette 7 

December Uganka meseca Knjiţnica Šentjernej Dragotin Kette 42 

December Uganka meseca Knjiţnica Škocjan Dragotin Kette 35 

December Uganka meseca 
knjiţnica Dolenjske 

Toplice 
Dragotin Kette 39 

December Uganka meseca Knjiţnica Straţa Dragotin Kette 25 

December Uganka meseca Knjiţnica Dvor Dragotin Kette 40 

December Uganka meseca Knjiţnica Otočec Dragotin Kette 7 

 

 
3.17 Projekti Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto  
 
3.17.1 Projekt BeRi 

 
V okviru projekta BeRi, financiranega iz operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007-
2013 so bili izvedeni številni sestanki projektne skupine (tako v Novem mestu, kot tudi v 
Karlovcu). Vodilni partner projekta je Knjiţnica ˝Ivan Goran Kovačić˝ iz Karlovca, Knjiţnica 
Mirana Jarca pa ţe od oktobra 2009 v projektu sodeluje kot projektni partner. Za izvedbo 
jezikovnih tečajev smo na podlagi raziskave trga izbrali podjetje Yurena. Podjetje Yurena je po 
smernicah projekta izdelalo gradivo za jezikovne tečaje slovenskega in hrvaškega jezika (osnovni 
in poslovni). Tečaj hrvaškega jezika se je izvajal v Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto, 
slovenskega jezika pa v Knjiţnici ˝Ivan Goran Kovačić˝ v Karlovcu. Tečaji so potekali od meseca 
oktobra pa do decembra 2010 (poslovni tečaj) oziroma se še izvajajo (osnovni tečaj). Prav tako 
smo na podlagi raziskave trga izbrali ponudnika za izdelavo in urejanje spletne strani. Izbran je bil 
ponudnik podjetje Studi Vrtinec. Spletna stran projekta se nahaja na spletni strani http://projekt-
beri.si/. 19. marca 2010 je bila za medije in povabljene organizirana tiskovna konferenca, na 
kateri smo podpisali Sporazuma o partnerstvu med Knjiţnico Mirana Jarca Novo mesto in 
Gradsko knjiţnico „Ivan Goran Kovačić― iz Karlovca za projekt BeRi, predstavljena pa je bila 
tudi nova spletna stran. V mesecu maju je bil v KMJ izveden literarni večer z gospo Iren Lukšič 
ter slikarska razstava Mladena Bolfeka. Organizirane so bile tudi delavnice za otroke »Spoznajmo 
sosede«, ki so potekale v času od 5. 7. do 9. 7. 2010 v KMJ. Knjiţnica Mirana Jarca je sodelovala 
na Mednarodne strokovnem posvetovanju v Karlovcu od 16. do 17. 9. 2010. 
 

 

http://projekt-beri.si/
http://projekt-beri.si/
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3.17.2 Projekt Mobilnost - Leonardo da Vinci 

 
Naslov projekta je bil »KNJIŢNICA – UTRIP DRUGAČNOSTI – Library – Beat of Variety« s 
poudarkom na programih dela z uporabniki s posebnimi potrebami v KMJ Novo mesto in 
Knjiţnici Črnomelj. Projekt je bil prijavljen na CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraţevanja in usposabljanja) v sklopu razpisa Leonardo Da Vinci – mobilnost 
delavcev na trgu za letu 2010. Strokovno usposabljanje skupine zaposlenih v Knjiţnici Mirana 
Jarca (4 udeleţenke)  in Knjiţnice Črnomelj (2 udeleţenki) je potekalo v Nacionalni knjiţnici 
Turčije v Ankari, ki je ena najmlajših nacionalnih knjiţnic v svetu. Nosilka projekta je bila KMJ 
Novo mesto, partnerica pa Knjiţnica Črnomelj. Glavni namen usposabljanja je bil prenos dobre 
prakse, programov in storitev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami v obeh knjiţnicah. 
Direktor knjiţnice nas je seznanil z njihovo osnovno dejavnostjo, raznimi statističnimi podatki, 
vsebino dela, programi in načrti za prihodnjost. Ogledale smo si različne oddelke knjiţnice, razne 
arhive, posebne zbirke neknjiţnega gradiva, ogledale smo si posebne zbirke dragocenih knjig in 
drugo. Imajo svojo tiskarno, mikrofilmski oddelek, oddelek za skeniranje dragocenih starih 
dokumentov s posebno tehniko, laboratorij za popravilo knjig, malo dvorano za manjše 
predstavitve, razstavno avlo in veliko 300 sedeţno dvorano. V nadaljevanju usposabljanja smo 
največ časa preţivele v oddelku za slepe, kjer imajo 6 (od tega  enega na terenu) snemalnih 
studijev v katerih videči prostovoljci berejo naročeno gradivo slepim uporabnikom. Ti ţeljeno 
gradivo s pomočjo interneta poslušajo doma. Seznanile smo se tudi s posebnim programom 
DASY, ki ga uporabljajo slepi za branje dokumentov. Obiskale smo tudi nekaj splošnih knjiţnic v 
Istanbulu in Ankari. Našim gostiteljem smo predstavile Knjiţnico Mirana Jarca ter naše 
strokovno delo za uporabnike s posebnimi potrebami.  Obiskale smo tudi Slovensko 
veleposlaništvo in spoznale našega veleposlanika v Turčiji, gospoda dr. Milana Jazbeca. Direktor 
Nacionalne knjiţnice Ankara in gospod veleposlanik sta se dogovorila, da bodo konec februarja 
od 21. do 26. 2. 2011 potekali ―Slovenski dnevi kulture‖. Pričakovanja udeleţenk so bila velika in 
v celoti izpolnjena. Usposabljanje je bila čudovita izkušnja, ki nas je navdihnila predvsem pa 
opremila z novim znanjem in uporabo nove tehnologije za ravnanje na področju dela z 
uporabniki s posebnimi potrebami, še posebej na delu s slepimi. Sledi prenos pridobljenega 
znanje in izkušenj v svoje programe dela in delovno okolje knjiţnice.  
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3.17.3 Podpis pogodbe o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične dejavnosti za občine 
pogodbene partnerice 

 
Po skoraj letu dni pogovorov, usklajevanj in dogovarjanj smo maja 2010 dokončno podpisali 
pogodbo o zagotavljanju in izvajanju knjiţnične dejavnosti v občinah pogodbenih partnericah. S 
tem smo zagotovili pravično in kontinuirano financiranje Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto. 
Pogodba je sestavljena v skladu z zakonskimi določbami in opredeljuje obveznosti občin 
pogodbenih partneric,ki so zakonsko dolţne s sofinanciranjem matične knjiţnice na svojem 
območju zagotavljati izvajanje knjiţnične dejavnosti. Financiranje do leta 2010 ni bilo urejeno, s 
podpisom te pogodbe smo dosegli enega izmed glavnih ciljev delovanja knjiţnice.  
S podpisom pogodbe pa ni ostalo zgolj pri financiranju. Knjiţnica je v letih 2009 in 2010 
povečala storitve in dejavnosti, ki jih nudi v krajevnih knjiţnicah. Vse to pa se odraţa tudi v 
obisku uporabnikov v krajevnih knjiţnicah in njihovem zadovoljstvu.  

3.17.4 Pridobitev mednarodnega certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008 

 

Standard ISO 9001:2008 vključuje zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki naj bi jih vsaka 
organizacija izpolnjevala, da bi dosegla in nenehno dvigovala zadovoljstvo uporabnikov. Zahteve 
so podane v petih poglavjih in se nanašajo na sistem vodenja kakovosti, odgovornost vodstva, 
vodenje virov, realizacijo storitev ter merjenje, analiziranje in nenehno izboljševanje. Po nekaj 
manj kot leto dni sistematičnega pregledovanja naših storitev smo 2.12.2010 prejeli poročilo o 
izvedeni zunanji presoji, na podlagi katerega smo sprejeli določene ukrepe za izboljšanje sistema 
vodenja kakovosti in s tem delovanje knjiţnice. V praksi je to pomenilo, da smo naše vsakdanje 
delo začeli vrednotiti z veljavnimi merili, ki nam omogočajo objektiven vpogled v opravljene 
storitve. Naša največja naloga in zaveza je postala nenehno strmenje k izboljševanju naše 
dejavnosti. Opredelili in uvedli smo politiko kakovosti, ki v Knjiţnici Mirana Jarca temelji na 
poslanstvu in viziji knjiţnice, kakovosti vsakega oddelka, sluţbe in enote. Poseben poudarek pa 
dajemo osebni kakovosti vsakega zaposlenega, saj se zavedamo, da strokovnost, veselje do dela in 
številni konstruktivni predlogi naših knjiţničarjev in bibliotekarjev predstavljajo nepogrešljivo vez 
med uporabniki in gradivom. 
 
Prejem certifikata je pomembno priznanje za Knjiţnico Mirana Jarca, saj smo prva kulturna 
ustanova na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki smo prejeli tovrstno priznanje. S 
pridobitvijo certifikata kakovosti za področje izvajanja knjiţničnih storitev, to je zbiranje, 
obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiţničnega gradiva lahko samozavestno zremo v 
prihodnost, saj smo s tem dobili potrditev tako sedanjega kot preteklega dela vseh, ki so kakorkoli 
doprinesli k izboljšanju knjiţnične dejavnosti v naši osrednji območni knjiţnici. 
Kot tretja slovenska knjiţnica z mednarodnim certifikatom za kakovost smo se z današnjim dnem 
pridruţili skupini kulturnih ustanov, ki poleg svoje osnovne dejavnosti ţeli svojim uporabnikom 
ponuditi storitve na najvišji ravni. 
  

3.17.5 Projekt Rastem s knjigo za srednješolce 
 
V letu 2010 smo začeli z nacionalnim projektom »Rastem s knjigo SŠ 2010«, s katerim ţelimo 
dijake prvih letnikov motivirati za branje ter spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjiţnic. S 
tem namenom vsakemu dijaku prvega letnika podarimo knjigo slovenskega mladinskega avtorja 
Slavka Pregla z naslovom Geniji brez hlač.  
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3.17.6  Posodobitev in dopolnitev zahtev Varstva pri delu in poţarnega reda 
 
Zaradi pomanjkljive dokumentacije in zastarelih navodil je bilo potrebno posodobiti in aţurirati 
vse načrte in pravilnike pri Varstvu pri delu in poţarnem redu.  Marca 2010 je bila izdelana 
revizija poţarnega reda za prostore Knjiţnice in evakuacijski načrti ter poţarni načrti. Za gašenje 
začetnih poţarov in  izvajanje evakuacije je bilo usposobljenih 7 odgovornih oseb. V letu 2010 se 
je v Knjiţnici izvedlo teoretično periodično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu , s 
preizkusom znanja  za 44 zaposlenih. Izvedeno je bilo tudi usposabljanje s področja varstva pred 
poţarom. Opravljene so bile periodične preiskave delovnega okolja na sedeţu knjiţnice ter ostalih 
krajevnih knjiţnicah. Skupaj je bilo opravljenih 31 meritev toplotnega udobja in 58 meritev  
osvetljenosti. Izdelana so bila tudi navodila o uporabi osebne varovalne opreme za posamezna 
delovna mesta.  
 
Zaščita kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami je opredeljena z Zakonom o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. L. RS, št. 64/94). Ta zakon določa zaščitne 
ukrepe , ki obsegajo priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter preprečevanje in 
zmanjšanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na kulturno dediščino.  
Sestavili smo celotno dokumentacijo z diagramom poteka evakuacije knjiţnice. Na osnovi 
dokumenta smo opravili tudi obhod po knjiţnici s predstavnikoma gasilske enote.  
 
3.17.7 Bralni kotiček 
 
V letu 2010 smo na Oddelku za odrasle pričeli z ureditvijo Bralnega kotička. Z Bralnim kotičkom 
bomo poudarili predvsem socialno vlogo oddelka in razvili prostor, kjer bi se zadrţevali tako 
mladi kot starejši. Kotiček bomo prav tako izkoristili za literarna predavanja in druge manjše 
prireditve ter tako širili bralno kulturo in skrbeli za promocijo oddelka. Kotiček se bo nahajal med 
knjigami, atraktivno opremljen z udobnimi stoli, kar bo vplivalo na toplo, prijetno in udobno 
vzdušje oddelka. Otvoritev kotička načrtujemo v začetku naslednjega leta. 
 
3.17.8 Knjige za vsakogar 
 

V sklopu nacionalnega projekta Knjige za vsakogar - prodaje izbranih knjig po ugodnih cenah v 
knjiţnicah in muzejih po Sloveniji, je Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto, 23. aprila 2010, pričela 
s prodajo knjig. Knjige so bile različnih literarnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev. Cena 
posamezne knjige znaša 3 EUR, izvodi so dostopni na Študijskem oddelku in na Oddelku za 
odrasle ter v krajevnih knjiţnicah. Projekt se bo zaključil letošnje leto aprila, do 31. 12. 2010 so 
bile v Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto prodane 803 knjige. V času projekta je izšlo 21 knjig, 
seznam ter prodajna mesta pa so bila objavljena na spletni strani Mestne knjiţnice Ljubljana, ki je 
odgovorna za omenjeni projekt. Sledno povezavo za ogled vsebine knjig, seznama izhajanja knjig, 
seznama knjiţnic, kjer je moč kupiti izbrane knjige, ter celoten seznam prodajnih mest smo 
objavili tudi na spletni strani Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto. 
 
3.17.9 Oblikovanje in sprejem Dokumenta o nabavni politiki  
 
Upravljanje in oblikovanje knjiţnične zbirke zahteva zaradi nenehnih sprememb okolja v katerem 
knjiţnica deluje, dobro poznavanje specifičnih bibliotekarskih znanj, razumevanje poslanstva 
knjiţnice in hitro odzivanje na spremembe na trgu ter na potrebe in zahteve uporabnikov 
knjiţnice. Oblikovanje knjiţnične zbirke je zahteven in dolgoročen proces, ki ga izvajamo v 
skladu z zakonskimi določili in strokovnimi priporočili. Cilj procesa je kvalitetno oblikovana 
knjiţnična zbirka, ki uporabnikom sluţbi za izobraţevanje, razvedrilo in osebnostni razvoj. Zato 
smo v letu 2010 oblikovali in sprejeli Dokument o nabavni politiki, ki predstavlja izhodišče za 
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načrtovanje letnega nakupa knjiţničnega gradiva in je javno dostopen, namenjen zaposlenim in 
uporabnikom knjiţnice. V knjiţnici spremljamo nabavno politiko in se prilagajmo potrebam v 
okolju, zato dokument posodabljamo in dopolnjujemo. Pri tem upoštevamo spremembe v 
poslovanju knjiţnice in spremembe v okolju. 
 
3.17.10 Republiški projekti za mladino do 15. leta 
 

Republiški projekti in število obiskovalcev: 

 2010 

Moja naj knjiga 1594 

Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu 716 

Knjiţnično-muzejski MEGA kviz 132 

 
V šolskem letu 2009/2010 smo sodelovale pri republiškem projektu Knjiţnično- muzejski 
MEGA kviz. Pri projektu je sodelovalo 102 otrok, ki so kviz reševali v naši knjiţnici in šolskih 
knjiţnicah in 30 odraslih knjiţničark po šolskih knjiţnicah. Ob koncu projekta smo končno 
poročilo o izvajanju projekta in prejete rešitve poslale v Mestno knjiţnico Ljubljana: Pionirska- 
center za mladinsko knjiţevnost in knjiţničarstvo, ki je tudi nosilka projekta in je organizirala 
končno MEGA ţrebanje. 
 
V šolskem letu 2009/2010 so v času od oktobra do marca osnovnošolci oddajali glasovnice za 
Mojo naj knjigo. Ob zaključku projekta je bilo zbranih 1574 glasovnic, ki so bile enkrat mesečno 
vnešene v računalniški sistem, namenjen zbiranju glasov. Pri zbiranju glasovnic je sodelovalo tudi 
20 šolskih knjiţničark. Ob zaključku projekta smo v naši knjiţnici organizirali ţrebanje in tri 
izţrebance tudi nagradili. 
 
Tudi v šolskem letu 2009/2010 se izvaja projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce. Po 
predhodnem naročilu skupin sedmošolcev se projekt izvaja od začetka do konca šolskega leta. Pri 
projektu je sodelovalo 668 sedmošolcev in 48 šolskih delavcev. Helena Brulc je ob koncu 
projekta izdelala končno poročilo in ga posredovala Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. 
 
3.17.11 Projekt obeleţitve 110. letnice rojstva Mirana Jarca – prireditev in razstava, izdaja 
spominske znamke (razpis MO Novo mesto) 
 
Ob 110. obletnici rojstva pesnika, pisatelja, dramatika, esejista, literarnega kritika in prevajalca 
Mirana Jarca je knjiţnica v začetku septembra pripravila razstavo, katera rdeča nit je bila 
umetnikovo delo in njegova ţivljenjska pot.  Pripravili smo kulturno prireditev z naslovom 
Ţivljenje je le – pesem iz srca. V času praznovanja je bila v Mušičevi avli vse do konca leta na 
ogled razstavljen izbor bogate zapuščine pesnika, ki jo od leta 1952 hrani Knjiţnica Mirana Jarca 
Novo mesto. Ob tem smo pripravili tudi diapojekcijo Mire Grahek z naslovom Nocoj je čudno 
dober večer, ob kateri so lahko obiskovalci prisluhnili Jarčevim najlepšim pesmim.  
110. obletnico rojstva Mirana Jarca smo obeleţili tudi izven lokalnega območja, in sicer z 
virtualno razstavo »A neko uro se je prebudila Beseda« na spletnem portalu slovenske kulturne 
dediščine www.kamra.si.  Načrtovane dejavnosti smo pospremili z izdajo spominske poštne 
znamke, s pripravo strokovnega prispevka o Miranu Jarcu za revijo Rast (izid dec. 2010) ter z 
objavami v Knjiţničarskih novicah, Dolenjskem listu, Novem Mediju, radijskih postajah (Radio 
Krka, Val 202, 3. radijski program ARS. 
 

http://www.kamra.si/
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3.17.12 Zaloţniška dejavnost (promocija) 

 

Z namenom promoviranja knjiţnice, knjiţničnih dejavnosti in knjiţničnih zbirk v lokalnem kot 

tudi širšem okolju smo v letu 2010 natisnili praktični notesnik, obogaten z izborom fotografij, ki 

prikazujejo knjiţnico skozi čas, njene dragocene zbirke ter poudarjajo pomen in vlogo knjiţnice v 

prostoru. Poleg notesnika, ki ga je moţno kupiti v knjiţnici, smo natisnili  ţepni koledarček za 

leto 2011, ki so ga lahko uporabniki ob koncu leta brezplačno prejeli na oddelkih izposoje. 
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3.17.13 Projekti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije  in ostali projekti 

 
Projekti MK RS 2010: 

 Projekt nakupa knjiţničnega gradiva (MK RS) za leto 2010  

 Nakup IKT opreme  

 Program posebnih nalog Osrednje območne knjiţnice – OOK za leto 2010 
 
Nakup knjiţničnega gradiva v letu 2010: 
Na podlagi objavljenega razpisa MK RS smo dobili odobrena namenska sredstva za nakup 
knjiţničnega gradiva v višini 100.210,00 EUR, kar smo porabili za nakup knjig, AV gradiva in 
periodike. 
 
Nakup IKT opreme razpis JPR-KOP-2010 
Delovna postaja za zaposlene / Novo mesto- AV oddelek 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva 
za kulturo (projekt Prenova AV oddelka) posodobila delovno mesto v matični knjiţnici. 
 
Nakup IKT - knjigomat / nadgradnja 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva 
za kulturo (projekt Nadgradnja funkcionalnosti knjigomata) posodobila knjigomat v matični 
knjiţnici. Knjigomat, ki je omogočal le izposojo gradiva, informativni pregled izposojenega 
gradiva ter izpis transakcije smo nadgradili še s funkcijo vračanja izposojenega gradiva. 
 
Nakup IKT  
Delovna postaja za zaposlene / Novo mesto - oddelek za odrasle 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva 
za kulturo (projekt Posodobitev delovne postaje v segmentu COBISS/Izposoja) posodobila 
delovno mesto na oddelku za odrasle v knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto. 
 
Nakup IKT- delovna postaja za zaposlene - Otočec 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva 
za kulturo (Nakup IKT- delovna postaja za zaposlene - Otočec), posodobila delovno mesto  v 
knjiţnici Otočec, enoti Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto. 
 
Nakup IKT - delovna postaja za uporabnike – Šentjernej 
K projektu (Povrnitev funkcionalnosti knjiţnici Šentjernej) smo pristopili, saj so zaradi okvare 
pred leti doniranega osebnega računalnika ter multifunkcijske naprave, uporabniki knjiţnice 
potrebovali dodatno informacijsko delovno mesto. 
 
Nakup IKT - delovna postaja za zaposlene 
Novo mesto - študijski oddelek 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva 
za kulturo (projekt Posodobitev delovne postaje v segmentu COBISS/Izposoja) posodobila 
delovni mesti na študijskem oddelku v knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto. 
 
Nakup IKT - delovna postaja za uporabnike 
Novo mesto - virtualne delovne postaje 
Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto je s sredstvi, ki jih je pridobila s prijavo na razpis Ministrstva 
za kulturo (projekt Postavitev virtualnih delovnih postaj za uporabnike), posodobila pet delovnih 
postaj na študijskem oddelku Knjiţnice Mirana Jarca Novo mesto, ki so namenjene uporabnikom 
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Program posebnih nalog Osrednje območne knjiţnice – OOK 
Iz naslova programa posebnih nalog OOK smo na podlagi razpisa MK RS pridobili sredstva v 
višini 106.620,00 EUR, ki so namenjena opravljanju nalog Osrednje območne knjiţnice. 
 
Ostali projekti : 
 

 Obeleţitev 110. Obletnice rojstva Mirana Jarca    

 Knjiţnica utrip drugačnosti  

 Program javnih del ( 2 zaposlena) 
 
 
NAZIV PROJEKTA 
 

VREDNOST 
CELOTNEGA V 
EUR // 
 ZAPROŠENA 
SREDSTVA ZA 
SOFINANCIRANJE 

VIŠINA 
ODOBRENIH 
SREDSTEV V 
EUR 

OSTALI VIRI 
SOFINANCIRANJA 
V EUR 

NAMEN 
SOFINANCIRANJA 

Knjiţnica utrip 
drugačnosti 

12.142,00  // 
Leonardo da Vinci 
 

11.542,00  
 

100 % Financiranje Mobilnost: 
usposabljanje na 
delovnem mestu 

Obeleţitev 110. 
obletnice rojstva 
pesnika Mirana Jarca 
 

3.350,00 / 
1.675,00 MONM 

1.000,00 1.205,00 lastna 
sredstva 

Obeleţevanje 
obletnic pomembnih 
Novomeščanov 

Program posebnih 
nalog osrednje 
območne knjiţnice v 
letu 2010 (Ministrstvo 
za kulturo) 

108.073,34 / 
108.073,34 
MK 

106.620,00 1.453.34 lastna 
sredstva 

Naloge osrednje 
območne knjiţnice 

JPR-NKG-2010 
Projekt nakupa 
knjiţničnega gradiva v 
splošnih knjiţnicah v 
letu 2010 (Ministrstvo 
za kulturo) 

306.389,17 // 
146.246,00 MK 
(nakup) 
20.147 MK (posebna 
sredstva MK za 
OOK) 

100.210,00 134.491,00 sredstva 
občin 

Nakup knjiţničnega 
gradiva 

JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- 
knjigomat/nadgradnja  
(Ministrstvo za 
kulturo) 

1.368,00/ 
1.358,00 
MK 

620,00 697,68 MONM 
50,32 lastna sredstva 

IKT oprema 

JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- delovna 
postaja za 
uporabnike, 
Šentjernej 
(Ministrstvo za 
kulturo) 

1.014,98/ 
1.014,98 
MK 
 

751,00 263,98 Občina 
Šentjernej 

IKT oprema 

JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- delovna 
postaja za zaposlene / 
Novo mesto – 
študijski oddelek 
(Ministrstvo za 
kulturo) 

1.542,26 / 
1.542,26 
MK 

699,00 786,55 MONM 
56,71 lastna sredstva 

IKT oprema 
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JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- delovna 
postaja za zaposlene / 
Novo mesto – AV 
oddelek (Ministrstvo 
za kulturo) 
 

670,51/ 
670,51 
MK 

304,00 341,96 MONM 
24,55 lastna sredstva 

IKT oprema 

JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- delovna 
postaja za zaposlene / 
Novo mesto – 
oddelek za odrasle 
(Ministrstvo za 
kulturo) 
 

771,13/ 
771,13 
MK 

350,00 
 

393,28 MONM 
27,85 lastna sredstva 

IKT oprema 

JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- delovna 
postaja za uporabnike 
/ Novo mesto – 
virtualne delovne 
postaje (Ministrstvo 
za kulturo) 

2.639,69/ 
2.639,69 
MK 

2.075,00 396,96 MONM 
168,73 lastna sredstva 

IKT oprema 

JPR-KOP-2010 
Nakup IKT- delovna 
postaja za zaposlene 
Otočec / Novo 
mesto – oddelek za 
odrasle (Ministrstvo 
za kulturo) 

1.137,14/ 
1.137,14 

515,00 579,94  MONM 
42,20 lastna sredstva 

IKT oprema 

Program javnega dela 
za 2010 – Pomoč 
Romom pri 
socializaciji 

10.026,15 9.238,02 788,13 lastna sredstva Delovanje knjiţnice v 
romskem naselju 
Brezje 

Program javnega dela 
za 2010 – 
Informiranje 

17.841,92/ 
17.841,92 

16.738,84 692,00 MONM 
411,08 lastna sredstva 

Delovanje CIPS 
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Priloga1 : Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  JAVNIH FINANC 

v / na  (naziv proračunskega uporabnika) 

 Knjiţnica Mirna Jarca Novo mesto 

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) 

8000 Novo mesto 

Šifra:   37320 

Matična številka:  5052220000 

 
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o 
javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja 
in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne 
bodo doseţeni, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki 
omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na 
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

 
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 
javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika) 

Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto 

Oceno podajam  na podlagi:   

* ocene notranje revizije za področje:     

- Opravljena notranja revizija na področju registra tveganj in pravilnosti obračuna 
in izplačila plač 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za: 

- ekonomsko finančno področje 

- splošno področje 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 
nadzornih organov EU,…) za področja: 

- MJU – Inšpektorat za javno upravo (preveritev 11. In 21. Člena ZJU) 

- pregled MK – Inšpektorica za knjiţnično dejavnost 

V / Na (naziv proračunskega uporabnika) 

Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto 

je vzpostavljen(o): 
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1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje 
vpišite  X): 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni  indikatorji za merjenje 
doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je 
način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,   X 

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od 
naslednjih možnosti:  

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih 
možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   
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5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 
notranje revizijsko sluţbo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,   X 

b) na pretežnem delu poslovanja,    

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   

 
V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave 
(navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- pridobljen ISO 

- sprejetje novega poslanstva, vizije in vrednot ter cilje KMJ 

- uvedba intraneta  

- sprejem novega pravilnika o notranji organizaciji in sprejem sistemizacije in 
kadrovske evidence  

- posodobitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja KMJ 

- posodobljeno področje varstva pri delu  

 
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki 
jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene 
ukrepe za njihovo obvladovanje): 

 
 Za leto 2011 knjiţnica načrtuje: 

- izvedbo evakuacijske vaje v primeru poţara  
 

 
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

  
 
 

Podpis:  
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Priloga 2: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja 
javne sluţbe za leto 2010 

 

 
ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:  KNJIŢNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO 

     

     

 
SEDEŢ UPORABNIKA:  ROZMANOVA ULICA 28, 8000 NOVO MESTO 

 

     

 
ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA 

 
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

IN IZ NASLOVA NEJAVNIH PRIHODKOV IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 

 
za leto  2010 

     

    

v EUR (brez 
centov) 

Zap. 
Št. PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU AOP % ZNESEK  

1 Preseţek prihodkov nad odhodki 688   5.984 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost      0 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)     5.984 

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti   60 3.590 

5 
Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno 
uspešnost (4 - 2)     3.590 

     

    

v EUR (brez 
centov) 

Zap. 
št. JAVNA SLUŢBA AOP % ZNESEK  

  
 

  
 

  

6 Prihodki od poslovanja       (6 = 7 + 8) 660   1.588.823 

7 Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ   
 

1.487.757 

8 Prihodki od poslovanja – nejavni   
 

101.066 

8a 
Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od 
poslovanja – nejavni   

 
51.312 

  vstopnine in abonmaji   
 

  

  plačila za odkupe predstav in razstav   
 

  

  prodaja publikacij v okviru javne sluţbe   
 

130 

  prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne sluţbe   
 

  

  članarine in zamudnine v knjiţnicah   
 

49.709 

  kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne sluţbe   
 

  

  plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine,   
     vezane na javno sluţbo v kulturi   
   fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk    
 

1.473 

  Licenčnine   
 

  

  odstop pravic za javno predvajanje filmov   
 

  

  
izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena 
Zakona    

 

  

  
o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-
restavratorskih del pri    

   premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo   
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  sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno sluţbo   
 

  

  
gospodarske druţbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela 
dejavnosti javnih    

 
    

zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj 
javnega zavoda   

   oglaševanje v okviru izvajanja javne sluţbe in javnega medijskega programa   
 

  

  televizijsko glasovanje   
 

  

9 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti    25 12.828 

10 Celotni prihodki 670   1.599.556 

11 
Celotni odhodki (vključno z akontativno izplačano delovno uspešnostjo iz nejavnih 
virov) 687   1.599.556 

12 Preseţek prihodkov 688   0 

13 Preseţek odhodkov 689   0 

14 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost     11.622 

15 
Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno 
uspešnost (9 - 14)     1.206 

               

16 DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9) 16.418 

17 IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14) 11.622 

18 
RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO 
USPEŠNOST (16 - 17) 4.796 

 
 

   
  V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite  % 

   

     

     Kraj in datum: 12.2.2010 Odgovorna oseba: 

 
Ţig: 

Claudia Jerina Mestnik, 
direktorica 

     Opomba: 

   

     

     Zap. 
št.  Vir podatkov za izpolnitev obrazca:       

1 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5;     

  
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

2 
izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 

3 seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)       

4 dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe      

  o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu        

5 razlika zneskov (zap. št. 4 — zap. št. 2)       

6 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 660, stolpec 4;     

  
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

8 a Vsota zneskov v okviru 8 a 
  

  

9 dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe      

  o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu        

10 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 670, stolpec 4;     

  
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

11 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 688, stolpec 4;     

  javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
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knjig 

12 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 4;     

  
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

13 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 690, stolpec 4;     

  
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

14 
izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 

15 razlika zneskov (zap. št. 9 — zap. št.14)       

16 vsota zneskov (zap. št. 4 + zap. št.9)       

17 vsota zneskov (zap. št. 2 + zap. št.14)       

18 razlika zneskov (zap. št. 16 - zap. št.17)       

   
v EUR (brez centov) 

PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU AOP % ZNESEK  

Preseţek prihodkov nad odhodki 688   5.984 

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost      0 

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1 + 2)     5.984 

Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti   60 3.590 
Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno 
uspešnost (4 - 2)     3.590 

    

   
v EUR (brez centov) 

JAVNA SLUŢBA AOP % ZNESEK  

 
  

 
  

Prihodki od poslovanja       (6 = 7 + 8) 660   1.588.823 

Prihodki od poslovanja iz sredstev javnih financ   
 

1.487.757 

Prihodki od poslovanja – nejavni   
 

101.066 

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost: Prihodki od 
poslovanja – nejavni   

 
51.312 

vstopnine in abonmaji   
 

  

plačila za odkupe predstav in razstav   
 

  

prodaja publikacij v okviru javne sluţbe   
 

130 

prodaja replik in promocijskega materiala v okviru javne sluţbe   
 

  

članarine in zamudnine v knjiţnicah   
 

49.709 

kotizacije za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne sluţbe   
 

  

plačila za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine,   
   vezane na javno sluţbo v kulturi   
 fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk    
 

1.473 

Licenčnine   
 

  

odstop pravic za javno predvajanje filmov   
 

  

izvajanje del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena 
Zakona    

 

  

o varstvu kulturne dediščine, pri muzejih pa tudi izvajanje konservatorsko-
restavratorskih del pri    

 premični kulturni dediščini, ki ni nacionalno bogastvo   
 sponzorji in donatorji iz Slovenije in tujine za javno sluţbo   
 

  

gospodarske druţbe, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela 
dejavnosti javnih    

 

  
zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj 
javnega zavoda   
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oglaševanje v okviru izvajanja javne sluţbe in javnega medijskega programa   
 

  

televizijsko glasovanje   
 

  

Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti    25 12.828 

Celotni prihodki 670   1.599.556 

Celotni odhodki (vključno z akontativno izplačano delovno uspešnostjo iz nejavnih 
virov) 687   1.599.556 

Preseţek prihodkov 688   0 

Preseţek odhodkov 689   0 

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost     11.622 

Razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev za delovno 
uspešnost (9 - 14)     1.206 

            

DOVOLJENI OBSEG SREDSTEV ZA PLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI (4 + 9) 16.418 

IZPLAČAN AKONTATIVNI OBSEG SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST (2 + 14) 11.622 
RAZLIKA MED DOVOLJENIM IN IZPLAČANIM OBSEGOM SREDSTEV ZA DELOVNO 
USPEŠNOST (16 - 17) 4.796 

 
   V vrstico 4 in 9 obvezno vpišite  % 
   

    

    Kraj in datum: 12.2.2010 Odgovorna oseba: 

Ţig: 
Claudia Jerina Mestnik, 
direktorica 

    Opomba: 

   

    

    Vir podatkov za izpolnitev obrazca:       

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5;     
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 

seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)       

dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe      

o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu        

razlika zneskov (zap. št. 4 — zap. št. 2)       

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 660, stolpec 4;     
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

Vsota zneskov v okviru 8 a 
  

  

dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe      

o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu        

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 670, stolpec 4;     
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 688, stolpec 4;     
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 4;     
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 690, stolpec 4;     
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih 
knjig 
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izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 

razlika zneskov (zap. št. 9 — zap. št.14)       

vsota zneskov (zap. št. 4 + zap. št.9)       

vsota zneskov (zap. št. 2 + zap. št.14)       

razlika zneskov (zap. št. 16 - zap. št.17)       

 
 
 


