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Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
 
SPLOŠNI PODATKI 

 

Naslov:  Knjižnica Kočevje 
Telefon: 01 893 13 20, 01 893 13 21 
Fax.: 01 895 19 36 
Matična št.:5367808 

Davčna št.: 38681889 

Spletna stran: http://www.knjiznica-kocevje.si/, E 

 

 
Knjižnica Kočevje spada med splošne knjižnice, ki opravlja javno službo na področju 
knjižnične dejavnosti za 16.898 prebivalcev. S knjižnično dejavnostjo pokrivamo 
občino Kočevje, Kostel in Osilnico. 
 
 
 
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE  

 
- Zakon o knjižničarstvu, Uradni list RS, št. 87/01,96/02 in 92/92/15. 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Uradni list RS 29/3. 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Uradni list RS 
št.73/03. 
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018-2028. 
- Manifest o splošnih knjižnicah (1994). Knjižničarske novice (5). 
Slovenske splošne knjižnice za prihodnost:strategija razvoja slovenskih splošnih 
knjižnic 2013-2020.(2012) 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. UL RS 2002, št. 96 
- Zakon o zavodih. UL RS 1993, št. 72 
- Zakon o lokalni samoupravi. UL RS 1993, št. 72 in kasnejše dopolnitve 
- Zakon o financiranju občin. UL RS 1993, št. 72 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, UL RS 2003, 
št. 73 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, UL RS 2003, št. 29 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje (Uradni list RS, št. 68/2016) 
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS UL RS 1994, št. 45 in spremembe 
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 
- in sodobne razvojne značilnosti knjižničarske stroke. 
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva  (http://www.nuk.uni-
lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf, 31.01. 2013) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knjiznica-kocevje.si/
http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/doc00771320130131141048.pdf
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DOLGOROČNI CILJI 

 
 
Dolgoročni cilj delovanja Knjižnice Kočevje je, da deluje v skladu s svojim osnovnim 
poslanstvom in strateškimi cilji.  
Temeljno poslanstvo Knjižnice Kočevje je nakup, obdelava, hranjenje in 
posredovanje knjižničnega gradiva in storitev na različnih medijih vsem starostnim in 
vsem družbenim skupinam v svojem okolju. 
Pri tem je poudarek na stalnem spreminjanju in prilagajanju potrebam ljudi, zato 
knjižnica z rednim nakupom gradi zbirke za posamezne ciljne skupine. 
Cilj knjižnice je vzgajati in privajati na kulturo branja, širiti bralno kulturo nasploh zato 
kupujemo in uporabnikom nudimo raznovrstno knjižnično gradivo, s poudarkom na 
kvalitetni knjižni produkciji. Gre za vsebinsko široko in pestro ponudbo, ki zajema 
temeljna dela človekovega umetniškega in znanstvenega ustvarjanja, namenjeno 
vsem uporabnikom od rojstva do tretjega življenjskega obdobja. 
Dolgoročni cilj je vključitev čim večjega števila prebivalstva med aktivne člane 
knjižnice in strokovna usposobljenost zaposlenih za zadovoljevanje želja 
najzahtevnejših uporabnikov. 
 
 
 
LETNI CILJI 

 
Nakup in obdelava knjižničnega gradiva. Zaščita in postavitev v prosti pristop. 
Informacije in izposoja knjižničnega gradiva za odrasle, mladino in otroke. 
Posredovanje informacij o gradivu ter iz gradiv tudi s pomočjo elektronskih medijev.  
Svetovanje o gradivu. Izobraževanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij in 
knjižničnega gradiva. Informacijsko opismenjevanje. 
Organiziranje literarnih, strokovnih in drugih kulturnih prireditev, razstav ter druženj 
po interesih, ki z usklajenim in koordiniranim delom oblikujejo smiselno zaključeno 
celoto prireditev skozi celo leto. 
Bibliopedagoška vzgoja na otroškem in odraslem oddelku. Sodelovanje v 
vseživljenjskem izobraževanju. Zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje 
domoznanskega gradiva. Izdelava knjižničnih katalogov. Sodelovanje v medknjižnični 
izposoji in posredovanju informacij. 
Zagotavljanje dostopa in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih. 
Ostalo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 
 

Prvotno smo načrtovali nakup 3.230 enot gradiva, ga na podlagi razpoložljivih 
sredstev uskladili na 2.591 enot, realizirali pa smo  nakup 2.976 enot gradiva in sicer 
254 enot gradiva manj od prvotno načrtovanih in 385 več od usklajenih. Vzrok za nižji 
nakup od načrtovanega so nižja sredstva za nakup knjižničnega gradiva kot ga 
prijavimo v pozivu na Ministrstvo za kulturo. Končna realizacija  je zaradi deleža 
lastnih sredstev višja. 
Pri prireditvah je bilo skupno 224 različnih aktivnosti in  skupno14.609 obiskovalcev. 
Pri izposoji in obisku smo skušali zadržati podoben nivo kot prejšnje leto, vendar smo 
zaznali  rahel upad  izposoje (1,6%) ter velik porast obiska (31,8%).   
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Temeljna zaloga in prirast knjižničnega gradiva 

 
 
Temeljno  zalogo, ki je ob konca leta 2018 znašala 94.760 enot knjižničnega gradiva, 
smo dopolnili z 2.853 izvodi knjižnega gradiva, 130 izvodi neknjižnega gradiva in 121 
izvodi serijskih publikacij , torej skupaj z 3.104 enotami knjižničnega gradiva. Od tega 
je nakup predstavljal 2.976 enot po doseženi povprečni ceni 21 EUR. Dar ali 
zamenjava je predstavljal 128 enot knjižničnega gradiva.  
 
  

 

GRADIVO 
Temeljna 

zaloga 
31.12.2017 

Odpis 
 

2018 

Prirast 
 

2018 

Temeljna 
zaloga 

31.12.2018 

Knjige 87.563 1.508 2.853 88.908 

Serijske pub. 466 136 121 451 

Neknjž. grad. 5.537 266 130 5.401 

Skupaj: 93.566 1.910 3.104 94.760 

 
 
Celoten nakup gradiva Knjižnice Kočevje je obdelan in javno dostopen v sistemu 
Cobiss. Vse gradivo je inventarizirano, katalogizirano in klasificirano po načelih UDK 
in po ustreznih  ISBD standardih.  
 

Knjižnica Kočevje sodeluje v projektu BIBLOS. Člani knjižnice si lahko iz platforme za 
elektronske knjige izposojajo različne elektronske knjige. Nosilec platforme je 
Beletrina, zavod za založniško dejavnost. Elektronska knjiga je delo v dogovorjenem 
elektronskem formatu, ki je po vsebini in strukturi podobno tradicionalnemu 
razumevanju knjige, kot jo založniki pripravijo za tisk. Na dan 31.12.2018 je bilo 
dostopnih 375 različnih naslovov elektronskih knjig. 
 

Število naslovov e-knjig se na portalu BIBLOS povečuje in dopolnjuje tudi s 
sodobnimi literarnimi deli, zato imamo namen  zbirko oziroma dostopne licence še 
razširiti. V letu 2018 smo kupili 2 nova, posodobljena bralnika, uporabniki pa si lahko 
e-knjige prenesejo na svoje naprave (pametni mobilni telefoni, tablični računalniki ali 
e-bralniki).   
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Nakup gradiva 

 
Z nakupom smo v letu 2018 pridobili 2.976 izvodov gradiva kar je 193 izvodov več 
kot lani. Celoten projekt nakupa je znašal 66.896 EUR in je višji od usklajenega za  
4.790 EUR. Povečali smo sredstva iz naslova lastnih sredstev.  
Nakup  naslovov je v razmerju 49,30% strokovne literature in 50,70% leposlovja, ter 
67,50% za odrasle in 32,50% za otroke in mladino.  
Kupili smo 536 publikacij, katerih izdajo je v letih 2017 in 2018 finančno podprla JAK. 
Poleg strokovno načrtovanih usmeritev pri nakupu upoštevamo tudi potrebe in želje 
lokalne skupnosti in ponudbo na trgu. 
Z nakupom želimo pridobiti čim več naslovov kvalitetne slovenske knjižne produkcije. 
Pri tem je poudarek na delih slovenskih avtorjev, prevodih klasičnih del ter 
humanistiki. Prizadevamo si za čim hitrejši nakup in obdelavo knjižničnega gradiva 
oziroma, da je pot založba - bralec kar najkrajša. Z izborom gradiva skrbimo za 
dvigovanje kakovosti in ustreznosti celotne knjižnične zbirke.    
  
Dosegli smo nakup 89 enot tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska. 
Uporabnikom smo omogočili dostop do elektronskih knjig Biblos in sicer smo v letu 
2018 dokupili 73 naslovov licenc. 
Projekt nakupa knjižničnega gradiva smo realizirali in ga kljub nekoliko drugačni 
finančni strukturi glede na načrtovanega, celo povečali. Za nakup gradiva smo tudi v 
letu 2018 povečali lastna sredstva. 
Z nakupom smo dosegli 177 enot knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev, po 
povprečni ceni 21 EUR.  
Celoten projekt nakupa knjižničnega gradiva v letu 2018 je bil glede na razpoložljiva 
sredstva učinkovit glede na letni načrt nakupa knjižničnega gradiva, usklajeni obseg 
in predvideno povprečno ceno gradiva. 
 

Poleg skrbi za ustrezno kvaliteto in vsebino gradiva, posvečamo veliko pozornosti 
tudi skrbi za fizično ohranjenost gradiva in sicer s samo zaščito gradiva z ustrezno 
zaščitno folijo, kot tudi z rednimi manjšimi popravili, vezavo in vsakoletnim suhim in 
mokrim čiščenjem celotnega fonda. S tem občutno podaljšamo življenjsko dobo 
gradiva. 
Celoten fond je zaščiten s 3M sistemom in v prostorih knjižnice varovan z video 
nadzorom. 
Knjižnica Kočevje s svojo dejavnostjo, knjižničnim gradivom izkazuje skrb za vse 
ciljne skupine in vključuje tudi uporabnike s posebnimi potrebami. 
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Prireditve  

 
Na odraslem in mladinskem oddelku smo organizirali razne prireditve in sicer 
literarne večere, pravljične urice, potopisna predavanja, razstave, kvize, uganke ter 
druge aktivnosti: 
 
 
 
Odrasli oddelek: 

 
Prireditve Število Število 

obiskovalcev 
Ure 

Razstave  26 7800  

Strokovna   
predavanja 

11 381 17 

Diplomski večeri 3 73 4 

Literarni večeri, 
potopisna 
predavanja in 
predstavitve knjig 

9 326 
 

12 

Otvoritve razstav 3 152 5 

Obiski org. skupin 
(Šent, Želva, DSO, 
Društvo 
upokojencev) 

12 98 
 

13 

Rastem s knjigo 
Srednješolci 

6 143 12 

Oddaje Knjižni molj 
(Univox) 

21   

Bralna značka za 
upokojence 

1     

Prispevki za lokalni 
časopis 
(Kočevska) 

11   

Projekt »Rastoča 
knjiga« 

1   

Projekt »Pisanje z 
roko« 

1   

Projekt »Kamra – 
Zbiramo spomine« 

1   

SKUPAJ: 106 8.995 64 
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Tudi v preteklem letu smo skupaj z Občino Kočevje organizirali „Diplomske večere“, 
ki so praviloma enkrat mesečno. Namen diplomskih večerov je, da se diplomanti, ki 
so doma iz Kočevskega s svojimi diplomskimi, magistrskimi in doktorskimi deli 
predstavijo v svojem okolju.  Z načrtnim zbiranjem diplomskih, magistrskih in 
doktorskih nalog se bogati tudi domoznanska zbirka knjižnice. Prireditev ima tako pri 
diplomantih kot pri obiskovalcih izredno dober odziv.    
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Mladinski oddelek: 
 

Prireditve Število Število 
obiskovalcev 

Ure 

Predstavitve knjig 
Brlogec 

40   

Razstave (otroške) 13 3900  

Obiski šol 5 101 6 

Pravljične ure 13 231 13 

Cicibanova bralna 
značka  

1 162 3 

Lutkovne 
predstave 

3 85 3 

Uganke meseca 11 487  

Mega kviz 1 124  

Delavnice 1 24 2 

Rastem s knjigo 
osnovnošolci 

12 335 24 

Prispevki za lokalni 
časopis 
(Kočevska) 

11   

Projekt »Skupaj za 
otroke – znanje« 
(Romski otroci) 

1 6 1 

Projekt »Kočevska 
moje mesto« 

3 85 3 

Projekt »Pisanje z 
roko« 

1 40  

Projekt »Branje 
pod slamnikom« 

1 24 1 

Bralne urice z 
romskimi otroki 

1 10 1 

SKUPAJ: 118 5614 57 

 

 
 
Skupno je bilo 224 različnih aktivnosti, ki jih je obiskalo skupaj 14.609 obiskovalcev. 
Prireditve so raznovrstne, poudarek je na širitvi bralne kulture, domoznanstvu in 
usposabljanju uporabnikov.   
 
Vse prireditve, ki jih organizira knjižnica, so brezplačne v skladu s Standardi za 
splošne knjižnice. O dogodkih v knjižnici javnost obveščamo preko oglaševanja v 
lokalnih medijih (radio Univox), na spletni strani, družabnimi omrežji (Facebook, 
Instagram), plakati in vabili.  
Preko radia Univox in lokalnega časopisa Kočevska predstavljamo dejavnost, gradivo 
in ponudbo knjižnice. Cilj je približati dejavnost in storitve knjižnice čim večjemu 
krogu ljudi in pridobiti čim več prebivalstva med aktivne člane knjižnice. 
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OCENA USPEHA V PRIMERJAVI S PRETEKLIMI LETI 

 
Nakup knjižničnega gradiva, izposoja in obisk primerjalno med leti  2016, 2017 in 
2018. 
 
Nakup 
                         

 Leto: 2016 2017 2018 

Knjiž. 2.282 2.585 2.779 

Neknjiž.    236 103 108 

Ser.pub.    130 95 89 

Skupaj 2.648 2.783 2.976 

Nakup v  
EUR 

57.317,78 62.269,00 66.896,00 

 
 
Nakup knjižničnega gradiva se je povečal glede na preteklo leto in sicer za 193 enot.  
Zaskrbljujoče je, da so sredstva iz državnega proračuna še vedno relativno nizka. 
V letu 2018 smo z nakupom dosegli 177 enot knjižničnega gradiva na 1000 
prebivalcev, po povprečni ceni 21 EUR.  Prvotno pa smo načrtovali 160 enot na 1000 
prebivalcev. 
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Izposoja 
 
 

Leto: 2016 2017 2018 

Izposoja knjižničnega 
gradiva na dom 
 

128.660 122.076 119.148 

Uporaba gradiva v 
čitalnici 

42.526 42.322 42.558 

Skupaj 171.186 164.398 161.708 

  

Skupna izposoja se je znižala za 1,6 %.   

 

Obisk 

Leto: 2016 2017 2018 

Obiskovalci zaradi  
izposoje gradiva na dom 

 
46.901 

 
46.621 

 
61.482 

 
 

Povečal se je obisk knjižnice in sicer za 31,8%. 

Opažamo, da se je obisk knjižnice v zadnjem letu zelo povečal. Gre predvsem za 
povečanje števila aktivnih članov. V primerjavi z letom 2017 je bilo v letu 2018 skoraj 
200 aktivnih članov več. Čeprav izposoja gradiva ne narašča, pa opažamo, da se 
povečuje število rezervacij, medknjižnična izposoja, podaljšanje gradiva in iskanje 
raznih informacij iz gradiva. 
 

Za rahel upad izposoje  ocenjujemo, da vpliva predvsem še vedno nižja nabava 
gradiva in zmanjšana nabava posameznih izvodov knjižničnega gradiva, možnost 
iskanje strokovnih informacij na spletu, možnost rezervacije in podaljšanja ter 
pregledovanja gradiv preko COBISS+ in m COBISSa.  
 
 
Od 61.482 obiskovalcev je bilo 45.441 odraslih in 16.041 mladine.    
Na računalnikih namenjenim uporabnikom smo beležili 1.603 uporabnikov.   
Preko COBISS+ in mCOBISS smo beležili 3.506 aktivnosti uporabnikov, ki so si 
rezervirali, naročili ali podaljšali knjižnično gradivo. 
 
 
 
Medknjižnična izposoja 

 
Preko medknjižnične izposoje so si naši člani izposodili 99 enot gradiva iz 18 
različnih knjižnic. Mi pa smo izposodili 162 enot gradiva prav tako 18 različnim 
knjižnicam. 
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Člani 

 
Knjižnica Kočevje ima 4.698 aktivnih članov, kar predstavlja 298 članov na 1000 
prebivalcev na območju občine Kočevje in 280 članov na 1000 prebivalcev na 
celotnem področju, ki ga pokrivamo (Kostel, Osilnica). Za tako redko poseljene kraje 
in sicer skupno 16.778 prebivalcev je to uspeh, saj še vedno izkazujemo 
nadpovprečno dostopnost, kljub temu, da je občina Kočevje največja (564 km

2
) in 

najredkeje poseljena (15.771 prebivalcev) občina v Sloveniji. V Knjižnico Kočevje so 
neposredno včlanjeni tudi občani Kostela in Osilnice. V Osilnici in Kostelu imamo tudi 
svojo premično zbirko, ki jo redno menjavamo. 
 
 
Zaposleni 

 
V letu 2018  je bilo v skladu z kadrovskim načrtom in sistemizacijo zaposlenih 8  
strokovnih delavk in 2 delavki preko javnih del. Zaposleni se redno izobražujejo. 
 
 
SPLOŠNA OCENA 

 
Knjižnica že zadovoljuje in bo tudi v prihodnje širok krog uporabnikov. Želimo si, da 
bo dovolj usposobljena za nudenje najširše palete želenih storitev in  informacij čim 
več ciljnim skupinam. Programe delovanja vseskozi usklajujemo z temeljnimi 
razvojnimi usmeritvami knjižničarske stroke. 
Eden izmed glavnih ciljev vseh naših prizadevanj pri izvajanju dejavnosti je 
uporabniku prijazna knjižnica in povezovanje z okoljem v katerem deluje. S 
kvalitetnim svetovalnim delom se skušamo čim bolj približat bralcu in drugim 
uporabnikom.  Zaznati želimo  potrebe in želje  uporabnikov  ter jim na ustrezen 
način ponuditi dela kvalitetnejših vsebin. Redno sodelujemo z vrtcem, šolami, društvi 
in ostalimi organizacijami v občini. 
Knjižnica Kočevje se odlikuje tudi po skrbi in približevanju potrebam večjim ciljnim 
skupinam. 
Za  predšolske in šolske otroke imamo poleg klasičnega gradiva in ostalih aktivnosti 
bogato zbirko igrač in igral, ki jih redno dopolnjujemo.   
Srednješolcem poleg rednih bibliopedagoških dejavnosti, kjer spodbujamo 
informacijsko opismenjevanje posvečamo z ustreznim izborom gradiva posebno skrb, 
saj si prizadevamo, da ostanejo naši uporabniki tudi ob zaključku šolanja. Poleg 
šoloobveznega izbiramo gradivo, ki obravnava predvsem problematiko odraščanja, 
samozavedanja, šolanja in raznih odvisnosti. Prav tako organiziramo prireditve, ki 
obravnavajo aktualne teme tako v lokalni skupnosti kot v širši družbi. 
Redno sodelujemo tudi v republiškem projektu Rastem s knjigo. 
Tudi v prihodnje bomo več sredstev namenili za nakup in izdelavo komunikacijskih 
gradiv 
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Skrb za uporabnike s posebnimi potrebami 

 
Za slabovidne je  posebno  označeno vse leposlovno gradivo, ki je tiskano z večjimi 
črkami. Redno sodelujemo s šolo za otroke s posebnimi potrebami in izvajamo 
bibliopedagoške dejavnosti primerne njihovim potrebam ter organiziramo razstave   
likovnih in pisnih izdelkov  teh učencev v naših prostorih. Tako se njihova dejavnost 
lahko pokaže širši javnosti. 
 
Dostop v knjižnico je urejen za gibalno ovirane, na razpolago imamo ustrezne 
sanitarije.   
Poudarjen je nakup gradiva, kjer uporabniki spoznavajo drugačnost, upoštevaje 
invalidnost in ostale stereotipe, da se v širši skupnosti zagotovi tolerantnost in 
odprtost do drugačnih. 
 
Bralne urice organiziranih skupin so namenjene spoznavanju tako knjižnice kot tudi 
vsebin različnih knjig, ki so namenjene predvsem osebni rasti. 
V okolju kjer knjižnica deluje je nadpovprečna nezaposlenost, zato smo  z ustreznim 
izborom gradiva in drugimi storitvami skušali prispevati k zmanjševanju in premostitvi 
stisk teh uporabnikov. Knjižnica izkazuje tudi posebno skrb in dostopnost do gradiva 
in informacijskih storitev pripadnikom drugih narodnosti, ki živijo v lokalni skupnosti. Z 
uporabo računalniške opreme lahko tudi prebivalci, ki so na začasnem delu v 
Sloveniji vzdržujejo stik s svojim domačim okoljem. 
Knjižnica je tako  s svojim delovanjem  prispevala, da so se te posebno ranljive 
skupine uporabnikov lažje integrirale v svoje okolje. S tem knjižnica upošteva poleg 
kulturnih, informacijskih, izobraževalnih potreb tudi socialne potrebe okolja.   
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Finančno poslovanje 
 

Knjižnica Kočevje deluje kot javni zavod na področju kulture, ustanovljen skladno z 
določili Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo. Ustanovitelj zavoda je Občina Kočevje. Potrebna sredstva za delovanje 
knjižnica pridobiva na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta. Knjižnica  
pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz javnih sredstev na podlagi letne 
pogodbe iz proračuna lokalne skupnosti, proračuna Republike  Slovenije na podlagi 
razpisov in pozivov ter prihodkov iz plačil uporabnikov za storitve javne službe.  

Dotacije iz proračuna občine Kočevje so bile dosežene  v višini 285.629,27 od tega 
53.641 EUR za obratovalne stroške, blago in storitve, 228.919,88 EUR za stroške 
plač, regresa 8 redno zaposlenih in odpravnino  ter za investicije: 33.999,96 EUR za 
knjižnično gradivo. Občina je sofinancirala tudi program javnih del v znesku, 3.068,39 

EUR.                                                      

Nakup knjižničnega gradiva je znašal 66.896 od tega 2.947 EUR za e- knjige. Nakup 
e knjig je bil v preteklem letu nekoliko višji zaradi nižjega nakupa v letu 2017 zaradi 
tehničnih težav. Posledično z višjim nakupom se je zvišala tudi izposoja. 
 Od Ministrstva za kulturo  smo preko javnega poziva za nakup knjižničnega gradiva 
pridobili 14.931,00 EUR,  lastna sredstva pa so bila zastopana v višini  14.343,00 
EUR. Za nakup knjižničnega gradiva je prispevala Občina Osilnica in sicer  1.175,00 
EUR,  Občina Kostel je v letu 2017 realizirala nakup gradiva v višini 2.000,00 EUR. 
 
Lastna sredstva knjižnice so bila  dosežena v višini 32.636,14EUR. Porabljajo se  za 
razvoj dejavnosti, nakup knjižničnega gradiva in investicijsko vzdrževanje.     
 
Finančni nadzor je potekal s kontrolo namenske porabe odobrenih sredstev s strani  
odgovorne osebe in računovodje. Sredstva se porabljajo namensko in gospodarno, 
dogovarjamo se za najvišje možne popuste in ustrezne roke plačil.  
 
Knjižnica je v vseh elementih finančnega poslovanja delovala v skladu z dogovori in 
pogodbami s financerji. Sredstva so bila porabljena namensko za plače zaposlenih, 
materialne stroške, stroške programa, izobraževanja, nabavo opreme in nabavo 
knjižničnega gradiva. 
 
V preteklem letu ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. 
 
V letu 2018 smo v knjižnici opravili več rednih  vzdrževalnih del zgradbe in opreme. 
V letu 2016 je bil narejen predračun in strokovna rešitev za sanacijo  prizidkov 
knjižnice, ki potrebujejo sanacijo zaradi odstopanja od zgradbe kar bo treba v 
prihodnje prioriteta pri vzdrževanju zgradbe. 
Ker knjižnica nima hišnika, smo imeli tudi preteklo leto pomoč preko Zavoda za šport. 
To je zelo dobrodošlo in si želimo, da bi imeli to možnost tudi v prihodnje. 
Kot vsi javni zavodi v Kočevju, ki se ogrevajo na biomaso, ima tudi knjižnica stroške 
ogrevanja zelo visoke. Kljub rednim pregledom centralne kurjave, časovnega zamika 
ogrevanja, termostatom za regulacijo toplote, so stroški ogrevanja zelo visoki in so v 
preteklem letu znašali  11.505,39 €, kar predstavlja 47,64 % vrednosti celotnih 
materialnih stroškov. Priključna moč, ki se plačuje  skozi celo leto je zelo visoka in jo 
plačujemo 380 EUR. 
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V preteklem letu smo realizirali nakup  4 računalnikov  s pripadajočo opremo v višini 
3.501,48 EUR , vitrino na študijskem oddelku 2.365,50, kjer bo stalna razstava o risu 
in Rastoča knjiga. 

Ocenjujemo, da je glavni vzrok upada izposoje  tudi letos zmanjšan obseg nakupa 
knjižničnega gradiva ter iskanje strokovnih informacij po spletu, viša pa se obisk kar 
je zadovoljivo.   
S povečano stopnjo uporabe knjižnične zbirke in uporabe drugih virov ter informacij,  
so proračunska sredstva, ki se namenjajo za izvajanje javne službe na področju 
knjižničarstva najbolj racionalno uporabljena. 
Knjižnica s svojim delom in dejavnostjo vseskozi z obstoječimi razpoložljivimi viri 
trudi, da prispeva svoj delež dodane vrednosti v okolju in postane nepogrešljiva 
sopotnica čim večjemu številu prebivalcev v lokalni skupnosti. 
Sredstva, ki se namenjajo za delovanje knjižnice in nabavo knjižničnega gradiva so 
vedno znova obrestovana  z zadovoljnimi in informiranimi uporabniki knjižnice.  
Knjiga je v dobi, ki ji pripadamo še vedno simbol znanja in modrosti, knjižnica pa 
neizmerna človekova rezerva in vedno razpoložljiv zaklad. 
 
 

  
                                                                                            
 
 Cirila Pekica, direktorica 
 februar 2019 
 
 
 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 


