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1. UVOD  

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je prejela nagrado Združenja splošnih 
knjižnica za najboljši projekt na področju dela z uporabniki. Strokovno priznanje 
je knjižnica prejela za projekt Kamniške literarne transverzale. 

 

Tako kot leto 2020 je bilo tudi leto 2021 zaznamovano z epidemijo in ukrepi za zajezitev 
epidemije. V prvi polovici leta smo mesec in pol ob zaprti knjižnici omogočali le 
brezstično izposojo, v drugi polovici leta smo morali ob vhodu preverjati, če obiskovalci 
in obiskovalke izpolnjujejo pogoje prebolelosti, cepljenosti ali testiranosti za vstop v 
knjižnico.  

Odpovedani so bili dogodki, le malo smo jih lahko izvedli v živo. Malo ali skoraj nič ni 
bilo pravljičnih ur in bibliopedagoških dejavnosti, ki so prejšnja leta predstavljala 
največji delež dogodkov in števila obiskovalcev. 

Glede na preteklo leto se kazalniki uspeha spet nekoliko pomikajo navzgor, vendar pa 
predvidevamo, da se bosta ti dve usodni leti, ki sta pretrgali običajni tok življenja, 
poznali še dolgo časa. Predvidevamo, da bo bralna pismenost upadla, saj je drastično 
upadlo število članov in bralcev iz skupine predšolskih otrok. Pred epidemijo so se v 
knjižnice družine zadrževale in je bil to eden od načinov preživljanja skupnega časa. 
Zdaj te navade ni več. 

Kljub vsemu smo se trudili širiti pozitivna sporočila o branju in učenju, ki sta zdaj 
potrebna bolj kot v normalnih časih. Prav to besedilo prinaša podatke in ocene 
uspešnosti tega našega prizadevanja. Naš glavni cilj je bralna pismenost, saj je ta 
pomembna za posameznikovo življenje in njegovo zmožnost družbene participacije. 

Zdi se, da je prav obdobje epidemije pokazalo potrebo po tem, kakšno vlogo bi morala 
imeti znanje in branje v življenju posameznika. Ni izbruhnil le virus, pač pa mnoge 
teorije zarote, sebičnost, neznanje, napačno pojmovanje svobode. Zdravilo za virus je 
še neodkrito, ampak zdravilo za neznanje in oblikovanje človekove osebnosti pa je 
odkril že Aristotel – trdil je, da je poezija potrebna, da se človek sprosti, očisti in 
dokoplje do novih, globljih spoznanj. To so temelji za odločanje v osebnem in javnem 
življenju. Knjižnica ponuja osnovna orodja za gradnjo takšnih temeljev. 

Zato smo se posvetili izobraževalnim temam, prepoznavanju lažnih novic, spodbujanju 
ustvarjalnost z literarnimi in likovnimi natečaji ter pisanjem blogov, ki ga za nas 
prispevajo ustvarjalne osebnosti.  

Mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica KFBK 
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2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

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

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

 Strateški načrt Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 2020–2024, sprejeto na 
svetu MKK, 3. 12. 2019 

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

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 29/03) 

 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028), 
(15. 3. 2018) 

 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (https://www.nuk.uni-lj.si/, 
31. 1. 2013) 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, s soglasjem Sveta zavoda z dne 5.2.2020 
in Sveta ustanoviteljic z dne 4.9.2020, (št. 410-0013/20) 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)  

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 

  Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-
2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-
A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-
C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – 
odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-
2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) 

 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – 
ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 
ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – 
popr., 80/18 in 160/20, 174/20 – ZIPRS2122 

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

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 

 Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
https://www.kam.sik.si/Portals/KnjiznicaKamnik/DOKUMENTI/STRATEGIJA_2020-2024/strategija_KFBK_s_popravki.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3540
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3046
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1493
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2580
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2798
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201143#!/Uradni-list-RS-st-43-2011-z-dne-3-6-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2683
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2613
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4122
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št. 110/08, 12/15 in 12/19) 

 Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju 
kulture, stran 3273. (Uradni list RS, št. 18 z dne 8. 4. 1994) 

 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture, stran 
2962. (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) 

 Uredba o delovni uspešnosti z naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni 
list RS št. 97/09 in 41/12) 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20) 

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

 Etični kodeks (pridobljeno s spletne strani: http://www.zbds-
zveza.si/eticni_kodeks.asp) 

 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-
19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT 
in 206/21 – ZDUPŠOP) 

 
V 16. členu Zakona o knjižničarstvu so opredeljene »splošne knjižnice«, ki izvajajo  
knjižnično dejavnost za prebivalce v svojem okolju, zagotavljajo pa tudi storitve za 
skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Splošne knjižnice v skladu s 16. členom 
Zakona o knjižničarstvu poleg dejavnosti iz 2. člena tega zakona opravljajo še 
naslednje naloge: 
sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 

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

 elektronskih medijih, 

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

 spodbujanju bralne kulture, 

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

 potrebami, 

 organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
 

3. SPLOŠNI PODATKI 

NASLOV: KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, Ljubljanska cesta 1, 1240 
KAMNIK 
telefon: 01 320 55 85, 831 12 17 
matična št.: 5543452 
davčna št.: 20620586  
e-naslov: mkk@kam.sik.si  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4734
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0426
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4255
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3100
http://www.lj-oz.sik.si/sk/manifestsk.html
http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp
http://www.zbds-zveza.si/eticni_kodeks.asp
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2454
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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Spletne strani: http://www.kam.sik.si 

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi predsednik Andrej Kotnik iz vrst 
zaposlenih. Sestavljen je iz predstavnikov občin ustanoviteljic, zainteresirane javnosti 
in zaposlenih. Člani sveta so: Matjaž Šporar, Šemso Mujanović in Lucija Miklič Cvek 
(predstavniki občin ustanoviteljic), Katja Tabernik, Ana Mehle Juvančič in Igor Zemljič 
(predstavniki interesirane javnosti) ter Barbara Petrušič in Simona Žibert (predstavnici 
zaposlenih). Knjižnico vodi direktorica mag. Breda Podbrežnik Vukmir. Skupne zadeve 
s področja izvrševanja ustanoviteljskih pravic ureja skupni organ, ki ga sestavljata oba 
župana občin. 

Delujemo za občini Kamnik in Komenda. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je je 
naslednica nekdanje Delavske, Ljudske in Matične knjižnice Kamnik. 
Soustanoviteljstvo je razdeljeno med občini Kamnik in Komenda na podlagi števila 
prebivalcev (v l. 2018: 35.679).  

Knjižnica se financira: 

 iz proračunov občin Kamnik in Komenda (85,67 % in 14,33 %): osebni dohodki, 
vzdrževanje, materialni stroški, osnovna sredstva, nabava knjižničnega gradiva, 
investicijsko vzdrževanje; 

 iz državnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: nabava 
knjižničnega gradiva, informacijsko-komunikacijska oprema (do 70 %), projekti 
za spodbujanje bralne kulture; 

 iz lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, sponzorstva in 
donatorstva. 

Poleg osrednje knjižnice v Kamniku ima Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik še 3 
krajevne knjižnice: v Komendi, Šmarci in Motniku ter potujočo knjižnico. Največja je 
Krajevna knjižnica Komenda, ki ima igroteko in posebno zbirko igralnih knjig. V 
Kamniku imamo dve posebni zbirki – domoznansko in Bavarsko, ter tri premične zbirke 
– vrtec Zarja, Terme Snovik in Foto klub Kamnik. 

4. POSLANSTVO IN VIZIJA 

4.1. Poslanstvo      

Z našimi    storitvami in zbirkami razvijamo in uveljavljamo vrednote znanja, 
obveščenosti, izobraženosti in kulture. Pomagamo pri socialni inkluzivnosti in 
povezovanju posameznikov v skupnost. Uporaba knjižnice ter njenih storitev pomaga 
pri dvigu kvalitete življenja posameznikov in skupnosti. Knjižnica sodeluje pri 
sooblikovanju lokalne skupnosti tako, da se povezuje z različnimi deležniki, da razvija 
različne vrste pismenosti, podpira razvoj lokalne skupnosti in uresničevanje različnih 
ciljev. Različnim ciljnim skupinam omogočamo vključevanje in sodelovanje v 
informacijski družbo. Posameznikom pomaga tako, da omogoča dostop do klasičnega 
gradiva in drugih informacij v različnih oblikah in z različnimi novimi tehnologijami, 
omogočamo online učenje in vključevanje v globalno učenje, pri  tem pa ščitimo 
osebne podatke. Podpiramo digitalizacijo in nove tehnologijo ter s tem omogočamo 
neomejen dostop do gradiva. Z izobraževanjem, osveščanjem in gradivom ter 

http://www.kam.sik.si/
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storitvami pomagamo pri uporabi in vrednotenju svetovnega spleta zaradi upadanja 
zaupanja v vsebine, ki jih nudi svetovni splet, zaradi lažnih novic in algoritmov, ki 
omogočajo dostop ter zlorabo osebnih podatkov 

4.2. Vizija 

Dostopnost, svoboda in odgovornost pri rabi gradiva ter njegovem vrednotenju so naše 
značilnosti, s katerimi pomagamo lokalnemu okolju pri doseganju ciljev in 
kakovostnega življenja.  Delujemo v optimalnih pogojih, prostorih in z opremo, ki 
posamezniku moderne dobe omogoča uporabo digitalne in druge sodobne tehnologije 
ter socialno povezovanje.  

5. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

Letne cilje, ki smo jih opredelili v Letnem delovnem načrtu za leto 2021, smo večinoma 
realizirali. Ciljev in kazalnikov za leto 2021 nismo številčno opredeljevali zaradi 
negotovosti glede poteka epidemije, vendarle pa v poročilu vseeno podajamo tabelarni 
pregled posameznih kazalnikov uspeha.  Naš glavni cilj je bil povezan s prenovo 
prostorov. Skupaj z občino Kamnik smo pregledali in ocenili dejansko stanje in 
pripravili idejni načrt, ki bo v letu 2022 osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
začetka prenove. Prvi koraki k uspehu so torej narejeni.  

Drugi glavni cilj je bil usposabljanje zaposlenih za svetovanje, kar pa nam zaradi 
epidemije, karanten, bolniških odsotnosti in dodatnih nalog zaposlenih pri preverjanju 
PCT ni uspelo.  

5.1.  Uporabniki 

- Realizirana je ureditev spletnih strani za uporabnike s posebnimi potrebami 
(dislektiki, slabovidni) in sicer uradna stran knjižnice (www.kam.sik.si) ter 
biografski leksikon (www.leksikon.si).  

- Ni realizirana umestitev modula za izvajanje anket na spletni strani knjižnice z 
namenom ugotavljanja zadovoljstva in kakovosti storitev, saj smo anketiranje 
prestavili v leto 2023, ko se bodo razmere glede izposoje in dostopa 
normalizirale in bo smiselno ugotavljati zadovoljstvo s storitvami.  

- Spletni dogodki: v času omejenih druženj in srečanj smo dogodke, s katerimi 
želimo spodbujati branje, in teme predstavljali preko spleta. Pripravljali smo 
sledeče: 

 

- Spletna srečanja z avtorji in knjigami: na spletu so dosegljivi pogovori z 
uveljavljenimi avtorji, ki so znani tudi izven meja Slovenije, npr. Slavenka 
Drakulić, Dževad Karahasan, dr. Zdravko Zupančič, Boštjan Videmšek, Ali 
Žerdin, letošnja Prešernova nagrajenka Anja Štefan.  

http://www.leksikon.si/
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- Realizirali smo štiri razstave: razstava Veronika nekoč in danes je gostovala v 
mekinjskem samostanu, ilustracije Nejke Selišnik in ilustracije Mihe Hančiča 
Ilustratorske coprnije, ob kateri smo pripravili tudi katalog, razstava Rišemo 
Balanitča.  

- Posneli smo film Glavar med nami, ki je bil posvečen 300-ti obletnici petra Pavla 
Glavarja in 30-letnici samostojne Slovenije.  

- Digitalizacija knjige Spomini Krištofovega Pepčka avtorja Josipa Suchyja in 
objava na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si). 

- Ob 100-letnici rojstva Franceta Balantiča smo načrtovali več prireditev, vendar 
pa so te padle v vodo zaradi omejevanja javnih druženj zaradi nevarnosti 
širjenja okužb korona virusa. Izvedli smo recital Pesnika z igralcema Markom 
Mandićem in Zvonetom Hribarjem, ki sta interpretirala pesmi Franceta Balantiča 
in Karla Destovnika Kajuha. Recital smo izvedli v sodelovanju s Knjižnico 
Velenje in je bil prvič predstavljen v Velenju, junija pa še v Kamniku. V okviru 
100-letnice smo k sodelovanju povabili tudi slikarje, ki so ustvarili različna dela 
na temo pesnikovih pesmi. Sodelovali so vrhunski slikarji. Ba pesnikov rojstni 
dan pa smo pripravili tiskovno konferenco v sodelovanju z Društvom pisateljev 
Slovenije. Predstavili smo zbirko Darinke Slanovec z naslovom Kamniške 
svetilke, ki jo je posvetila knjižnici, kar je za knjižnico veliko priznanje.  

V prilogi 1 je seznam vseh dogodkov. 

6.  Rezultati 

Posledice epidemije in omejenega dostopa do storitev so vidne tudi v rezultatih, ki jih 
prikazuje spodnja preglednica. V primerjavi z lanskim letom se skoraj vsi kazalniki 
obračajo navzgor, razen pri članstvu, ki še vedno upada. Zelo razveseljiv pa je podatek 
o naraščanju izposoje, zaskrbljujoč pa o upadanju članstva. Po uvedbi preverjanja 
pogojev cepljenosti, testiranja in prebolevnosti so obisk in izposoja ponovno upadli. 
Glede na trend dviganja izposoje predvidevamo, da se bodo številke v naslednjih letih 
postopoma zviševale, težko pa je oceniti posledice dejstva, da knjižnico uporablja manj 
družin in predšolskih otrok. Indeksov za radi posebnih situacij, povezanih z epidemijo, 
nismo računali.  

Število obiskovalcev pri realizaciji 2021 odskakuje, ker smo sem prišteli vse oglede 
naših spletnih dogodkov. Seveda to ni isto kot fizični obisk, vendar je bil to v času 
epidemije vendarle nek odziv na naše prizadevanje, kako promovirati branje. Veliko 
pozornosti so pritegnili tudi avtorji, s katerimi smo se pogovarjali v projektu Spletna 
srečanja z avtorji in knjigami, saj smo z izbiro posegli izven slovenskih meja, naši 
sogovorniki pa so bili pisatelji, ki so poznani po Evropi.  

Kot izjemno uspešen lahko ocenimo tudi dokumentarni film Peter Pavel Glavar med 
nami. 

 

Realizacija letnih ciljev 

Letni cilji 2020 Realizacija 
2019 
(1) 

Realizacija 
2020 
(2) 

Načrt 2021 
(3) 

Realizacija 
2021 
(4) 

Indeks 
(4/3) 

Kazalniki z vidika uporabnikov 
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Odprtost 
knjižnice za 
uporabnike 

5.984 4.631 NI 5.583  

Število 
obiskovalcev 

12.227 27.004 NI 133.014  

Število dogodkov 586 255 NI 100  

člani 8.394 7.524 NI 7.404  

izposoja 434.589 274.860 NI 353.675  

Kazalniki z vidika procesne uspešnosti 

P1 obrat gradiva 2,56 1,6 NI 2,02  

P2 Prirast  
gradiva 

6.675 6.233 4.988 5.438 109 

P3 odpis gradiva 3.958 5.227 5.000 3.539 71 

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

Na rezultate so vplivala zapiranja zaradi vladnih odlokov za omejevanje širjenja okužb, 
čeprav smo kljub vsemu skušali omogočiti brezstično izposojo. Zapiranje in odpiranje 
krajevnih knjižnic ali enot je potekalo takole:  

KAMNIK, KOMENDA: brezstična izposoja od 1.1. do 15.2.  

MOTNIK: ZAPRTO od 1.1.  do 12.2.; odpre se 17.2. 

ŠMARCA: ZAPRTO od 1.1.  do 16.2.; odpre se 18.2. 

POTUJOČA: ZAPRTO od 1.1.  do 12.3.; voziti začne 22.3. 

Vse enote ZAPRTO: od 1.4. do 11. 4.  

ČITALNICA: ZAPRTO od 1.1.  do 30.6.; odpre se 1.7. 

6.1. Zgradba in oprema 

Zgradba in oprema sta problem zaradi pomanjkanja prostora, nefunkcionalnosti in 
obrabljeni opremi. V letu 2021 so potekali intenzivni pogovori in iskanje rešitev na 
pobudo podžupana in občine, dogovorili smo se za idejni osnutek tudi z arhitektom, 
zdaj pa čakamo na začetek del. Občina Kamnik je že oddala javni razpis za pridobitev 
potrebne dokumentacije, vendar ta ni uspel zaradi previsokih ponudb. Sledi ponovitev, 
pridobitev dokumentacije in gradbenega dovoljenja, ki je osnova za nadaljevanje del.  

Hkrati pa je potrebno poudariti, da negotovost glede obnove vpliva tudi na vzdrževanje 
stavbe, opreme in prostorov, saj smo pogosto v dvomih, kaj in v kolikšni meri vzdrževati 
prostor. Največja stroška pri tej postavki sta bila nabava klime za enoto v Šmarci in 
paketomata za prevzem knjig izven delovnega časa.  

 

6.2. Projekti 

Realizirani so bili skoraj vsi načrtovani projekti, razen knjižnih hišk v Komendi. Osnova 
projektov je spodbujanje bralne pismenosti in povezovanje z lokalno skupnostjo. 
Nenačrtovan, a realiziran projekt je bil film ob obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja in 
digitalizacija knjige Josipa Suchyja Spomini Krištofovega Pepčka. Gre za temeljno 
domoznansko gradivo, ki smo ga objavili tudi na spletni strani Digitalne knjižnice 
Slovenije (www.dLib.si). Prikazani so v točki 5.1.,  v točki o prireditvah ter v točki 9.4. 
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6.3. Partnerstva 

Knjižnica sledi knjižnični politiki upravljanja partnerstev, ki je opredeljena z letnim 
delovnim načrtom. Namen partnerstev je povezovanje in širjenje poslanstva knjižnice. 
Manj uspešna so partnerstva s šolami v smislu medsebojnega povezovanja, 
posamezne šole se odzivajo na ponudbe bibliopedagoških dejavnosti, ni pa 
ustreznega odziva s strani vodstva šol pri skupnem prizadevanju za razvoj bralne 
kulture kot prostočasne aktivnosti. Zelo dobro sodelujemo z vrtci pri izvedbi predbralne 
značke, Študentskim klubom Kamnik, društvi upokojencev, Medobčinskim društvom 
invalidov, Zdravstvenim domom Kamnik, posameznimi krajevnimi kulturni društvi, 
Medobčinskim muzejem Kamnik in javnim zavodom Mekinjski samostan.  

Izjemno uspešno partnerstvo je vzpostavljeno s KD Motnik in TD Motnik, s katerima 
organiziramo Križnikov pravljični festival, ki se vsebinsko razvija naprej in vpliva na 
sprejemanje lokalne kulturne dediščine ter na razvoj kamniškega pripovedovalstva. 
Prav tako sodelujemo z MC Kotlovnica, saj smo skupaj organizirali nekaj dogodkov v 
okviru KČ Barutana.  

6.4. Promocija 

Več o tem je v poglavju Oddelek za razvoj in čitalnico. 

6.5. Promocija zdravja na delovnem mestu 

 
Za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2021 je bilo namenjenih 400 evrov, 
porabo smo načrtovali za izobraževanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, 1x 
tedensko naročilo gajbice sadja za zaposlene ter nakup krem za roke za zaposlene. 

Ker je bilo tudi leto 2021 v znamenju koronavirusa smo delovali podobno kot že leta 
2020. Ukrepe smo redno usklajevali z navodili NIJZ, skrbeli za stalno zalogo vseh 
zaščitnih sredstev za zaposlene, ki smo jih preko elektronske pošte redno obveščali o 
spremembah in zadnjih izsledkih znanosti, navodilih NIJZ, kako pravilno in varno 
uporabljati zaščitna sredstva, pa tudi o tem, kako v tem času poskrbeti za svoje zdravje 
(dodajanje vitamina D; gibanje na svežem zraku, če to ni možno, v stanovanju; zdrava 
prehrana z veliko sadja in zelenjave). Načrtovana sredstva smo porabili za zaščitno 
opremo za zaposlene ter tedensko dobavo svežega sadja.  

7. KADROVSKI NAČRT 

Spremembe v letu 2021:  

 Zaposlitev hišnika, 

 Zaradi odhoda dosedanje poslovne sekretarke v pokoj z dnem 1. 1. 2022, ki je 
razporejena na DM poslovni sekretar V smo obstoječe DM poslovni sekretar V 
spremeni v DM poslovni sekretar VI z razponom plačnih razredov od 23 – 33.  

8. NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  

Temelj za letni načrt nakupa knjižničnega gradiva je dokument Upravljanje knjižnične 
zbirke KFBK. V tem dokumentu so opredeljena izhodišča, kriteriji in cilji nabavne 
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politike. Dokument temelji na Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Ur.l. RS 73/03).  

 

 Doseženo 
2020 
(1) 

Načrt 
2021 
(2) 

Doseženo 
2021 
(3) 

Indeks 
(3)/(2) 
 

Skupaj število enot - kupljeno 6.233 4.988 5.079 102 

Število enot prirasta na 1000 prebivalcev 175 137 140 102 

Povprečna cena 
(EUR na enoto) 

20,67 20,8 20,65 99 

Delež naslovov za odrasle (%) 65,9 70     69,3       99 

Delež naslovov za otroke (%) 34,1 30 30,7 102 

Delež strokovnega gradiva (%) 50,7 55 51,1 93 

Delež leposlovnega gradiva (%) 49,3 45 48,9 109 

 

V letu 2021 smo načrtovali nabavo 4.988 enot knjižničnega gradiva. Nabavili smo 
5.079 enot gradiva. 

Pri nakupu gradiva v letu 2021 smo upoštevali naslednje splošne vsebinske kriterije: 

 Zagotavljamo raznovrstno gradivo v različnih oblikah in na različnih medijih. Zbirko 
e-knjig na portalu Biblos smo povečali za 253 naslovov. Načrtovane nabave (324 
licenc) nismo dosegli, ker je bila povprečna cena licence višja (35,37 EUR) kot smo 
načrtovali (30 EUR). V letu 2021 smo nabavili tudi 100 naslovov licenc avdio knjig 
na portalu Audibook. 

 Glede na razmerje strokovno gradivo in leposlovje smo nabavili 51,1% naslovov 
strokovnega gradiva in 48,9% naslovov leposlovnega gradiva. Razmerje odstopa 
od načrtovanega (55% naslovov strokovnega gradiva), ker so bile velike potrebe 
uporabnikov po sodobnem leposlovju, zato smo dokupili nekatere naslove 
sodobnega leposlovja zadnjih let. S tem smo upoštevali želje uporabnikov po 
sodobnem leposlovju.  

 Glede na delež v razmerju naslovov gradiva za mladino in odrasle smo nabavili  
30,7 % naslovov gradiva za otroke in mladino in 69,3 % naslovov za odrasle.  
 

Pri nabavi knjižničnega gradiva smo upoštevali posebne kriterije glede na 
demografsko strukturo in posebne potrebe okolja, kot so: domoznansko gradivo, 
dopolnjevanje planinske zbirke, upoštevanje vsebin bibliopedagoških dejavnosti in 
projektov ter dejavnosti za spodbujanje bralne kulture (pravljične urice, Pravljični 
kovček, predšolska bralna značka Veronikin zaklad,  Poletavci, organiziran obisk 
osnovnošolcev, Projekt Rastem s knjigo, projekt Branje je iskanje, Srečanja). Za 
potrebe pravljičnih ur in Pravljičnega kovčka kupujemo po en izvod igralnih knjig. 
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Nabavljamo večje število izvodov gradiva za sodelovanje pri različnih bralnih značkah 
(Veronikin zaklad, Poletavci, Srečanja) in medkulturnost. 

 

9. ODDELEK ZA NABAVO, OBDELAVO IN ODPIS GRADIVA  

Gradivo, ki smo ga z nakupom, zamenjavo in darovi uspeli pridobiti, so strokovni 
delavci takoj sproti strokovno obdelali, tako da je bilo uporabnikom hitro na voljo. 

Knjižnično gradivo smo kupovali v obsegu, kot so nam omogočala finančna sredstva, 
pri tem pa smo izvajali nabavno politiko v skladu z načrtovanim pridobivanjem gradiva, 
strokovnimi priporočili ter v skladu z dokumentom »Upravljanje knjižnične zbirke 
KFBK«.  

V letu 2020 smo obdelali in opremili 6.216 izvodov gradiva od tega je kupljeno 5.079 
enot gradiva. Iz vzajemne bibliografske baze podatkov smo kopirali 2.648 zapisov. 
Kreirali smo123 zapisov. Nakupili smo 259 licenc e-knjig. 

Odpis je sestavni del oblikovanja in izgradnje kvalitetne knjižnične zbirke. V primeru 
odpisa smo se ravnali po Pravilniku o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva Knjižnice 
Franceta Balantič Kamnik, skladno s določili Priročnika za izločanje in odpis 
knjižničnega gradiva NUK. Odpisano gradivo ponudimo v dar NUK in OOK MKL, nato 
našim uporabnikom. Odpisali smo 3.539 izvodov gradiva.  

V dar smo dobil 4.022 knjižničnega gradiva in v zbirko uvrstili 902. 

Ob selitvi domoznanske zbirke so bile izvedene spremembe na področju postavitve 
gradiva in smo v katalogu KFBK dodali ključne besede, ki so pomembne za lokalno 
okolje. 

9.1. Prostovoljno delo 

V letu 2020 smo sklenili 2 dogovora o prostovoljnem delu, in je opravljeno 475 ur 
prostovoljnega dela.  

9.2. Medknjižnična izposoja 

Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča uporabnikom dostop do gradiva, ki ga 
naša knjižnica nima. Za uporabnike pridobimo potrebno gradivo iz slovenskih in drugih 
knjižnic, priskrbimo pa tudi kopije krajših tekstov, kolikor to dovoljuje avtorska 
zakonodaja.  
 

 Storitev  Izposoja Nakup 
fotokopij 

Skupaj 

Zaključeno - zavrnjeno 22 2 24 

Zaključeno - preklicano 18 - 18 

Zaključeno – naročilo preklicano 12 - 12 

Zaključeno – nerealizirana 
dobava 

6 2 8 

Zaključeno 357 2 359 

Skupaj 415 6 421 
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Izbrano obdobje 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
 

9.3. Domoznanska zbirka  

Domoznanstvo obsega zbiranje, hranjenje, arhiviranje in posredovanje 
domoznanskega gradiva ter posredovanje domoznanskih informacij. Domoznanska 
zbirka vsebuje vse, kar je novega ali pomembnega v zvezi z občinama Kamnik in 
Komenda. S tem gradivom knjižnica organizira zbirko lokalno obarvanega znanja.  
Dopolnjevali smo spletno stran Kamniško-komendskega biografskega leksikona 
(www.leksikon.si) in skrbeli za njeno promocijo in promocijo  spletne strani Prejmi 
pozdrav (www.prejmipozdrav.si). Spletna stran Prejmi pozdrav vsebuje 587 starejših 
razglednic s kamniško-komendskega območja, ki časovno obsegajo čas od konca 80. 
let 19. stoletja do konca 60. let 20. stoletja.  
V letu 2021 je bila dokončno izvedena preselitev gradiva domoznanske zbirke v 
namensko izdelane omare v nekdanji računalniški učilnici.  
Balantičevo gradivo iz domoznanske zbirke smo predstavili tudi na razstavi ob 100 
letnici rojstva Franceta Balantiča, kjer so bila razstavljena likovna dela priznanih 
slovenskih umetnikov in umetnic na temo Balantičeve poezije. 

9.4.  Izdelava tematskega geslovnika za gradivo na pionirskem oddelku 

V knjižnicah se vsak dan soočamo s pojavom novih vsebin. Zavedamo se, da 
uporabniki vse pogosteje izražajo svoje, vedno večje iskalne zahteve. Poleg tega je za 
uporabnike pomembna enostavna uporaba informacijskega sistema, ter zanesljiva in 
hitra pridobitev določene tematske vsebine. Prav uporabnikove vedno večje zahteve, 
so nas spodbudile za izdelavo tematskega geslovnika za gradivo na otroškem oddelku. 
Namenjeno je označevanju vsebinskih značilnosti mladinskega gradiva. 

Iskanje po vsebini je moč izvajati v primeru, če so dokumenti tudi ustrezno obdelani. 
Naš prvi korak je bil določiti vsebinsko obdelavo gradiva. Pomembno je vsebino 
dokumentov predstaviti na način, da je za uporabnike knjižničnih katalogov oziroma 
iskalce določene vsebine čim lažje najdljiva. Uporabniki ne poznajo vedno imen 
avtorjev ali naslovov knjig, ki jih iščejo, kar je pospešilo razvoj različnih orodij za iskanje 
gradiva tudi po vsebini. Da bi uporabnikom pomagali doseči čim boljše iskalne 
rezultate smo določili najbolj pogosto iskane predmetne oznake.  

Izkoristili smo funkcijo, ki nam omogoča program COBISS in je prilagodili našim 
uporabnikom. V šifrant smo vnesli 8 najbolj pogosto iskanih gesel in jih vpisali v 
bibliografski zapis. Gesla se bodo redno dopolnjevali. 

Predmetne oznake Število vnosov v bibl. 
zapis 

Zlata hruška 53 

Veronikin zaklad 474 

Berem po korakih 263 

Dnevniki 27 

 

http://www.prejmipozdrav.si/
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10. ODDELEK ZA DELO Z UPORABNIKI  

 

V letu 2021 smo imeli zaradi epidemije spremenjeno in okrnjeno poslovanje z 
uporabniki. Sprotno smo ga prilagajali in zato večkrat reorganizirali tako, da je potekalo 
v skladu z navodili in priporočili NIJZ-ja, kar je zaposlenim predstavljalo veliko 
dodatnega dela (organizacija brezstičnega poslovanja in »karantena« vrnjenega 
gradiva, ko je bilo to zaradi epidemiološkega stanja potrebno, organizacija in izvajanje 
preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT uporabnikov,…)  

Od 1.1. do 15.2.2021 sta bili odprti le centralna enota v Kamniku in  Krajevna knjižnica 
Komenda, ostale enote so bile zaprte. V tem obdobju potekala brezstična izposoja. 
Zaradi varnosti uporabnikov in zaposlenih v tem času ni bil omogočen neposreden 
dostop do gradiva. Urejen je bil brezstični način izposoje predhodno 
naročenega gradiva in vračilo izposojenega gradiva. V ta namen sta bili  pripravljeni 
prevzemna mesta (v Kamniku v preddverju knjižnice, v Komendi pa pred vhodom 
knjižnice).  Uporabnike smo spodbujali, naj ob prihodu na prevzemno mesto 
upoštevajo oznake in predpisane ukrepe za preprečitev širjenja okužb. Zamudnina  se 
v času zaprtja knjižnice in brezstičnega poslovanja ni obračunavala. Medknjižnična 
izposoja je potekala tudi v tem času.  

Krajevna knjižnica Motnik se je odprla 17.2., Krajevna knjižnica Šmarca 18.2., potujoča 
knjižnica je začela voziti šele 22. marca. 

Vse enote so bile zaradi epidemije zaprte od 1.4. do 11.4.2021.  

Glavni cilj  oddelka za delo z uporabniki je bil s kvalitetno opravljenimi storitvami 
zadovoljiti potrebe uporabnikov po informiranju, učenju, raziskovanju, sprostitvi in 
druženju.    

V ta namen smo uporabnikom nudili: 

-     bogat izbor strokovnih in leposlovnih knjig, časopisov in revij za otroke, mladino 
in odrasle ter neknjižno gradivo za izposojo v knjižnici in na dom; na voljo je bilo 
200 avdio knjig. Razširili smo tudi izbor e-knjig, ki si jih naši člani lahko 
izposodijo preko portala BIBLOS (na voljo : 1.881 naslovov e-knjig)  

-     na voljo so bili računalniki, kjer so uporabniki lahko brezplačno na internetu in 
v elektronskih podatkovnih zbirkah iskali različne vrste informacij 

- nudili smo posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva 
- medknjižnično izposojo 
- elektronsko opismenjevanje za uporabo novih medijev in tehnologij 
- seznanjanje z novostmi v knjižnici 
- preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, z upoštevanjem 

določenih omejitev 
- rezerviranje knjižničnega gradiva 
- uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom 
- dostop do dejavnosti in prireditev 
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V letu 2021 smo uvedli novo storitev –  vračilo izposojenega in prevzem naročenega 
gradiva v paketniku, ki je nameščen pred vhodom knjižnice in tako za vračilo oziroma 
prevzem gradiva dostopen tudi v času zaprtosti knjižnice. 

Posebno pozornost smo v preteklem letu namenjali uporabnikom s posebnimi 
potrebami. V kotičku za oklevajoče bralce na otroškem oddelku so bile dostopne 
informacije o disleksiji, seznami knjig za lažje branje za otroke s specifičnimi učnimi 
motnjami, dislektike oz. tiste, ki neradi berejo.  Na voljo so bili tudi razni bralni 
pripomočki za pomoč pri branju: elektronska lupa, bralna ravnila,… V času, ko je 
epidemiološko stanje to dopuščalo smo jim nudili obiske in oglede knjižnice ter druge 
dejavnosti (sodelovanje z VDC Sožitje, Dnevnim centrom za osebe s težavami v 
duševnem zdravju ŠTACJON, Dnevnim centrom za invalidno mladino,…).   

Zaradi epidemije in posledično okrnjenega poslovanja knjižnice (pomladansko zaprtje 
knjižnice) se je v letu 2021 zmanjšalo število članov (7.404 članov, leto prej pa 7.524). 
Izposoja gradiva se je nekoliko povečala (340.336 enot gradiva., leta 2020 pa 257.833 
enot gradiva). Uporabniki še vedno najraje posegajo po klasičnih knjigah, kar kaže 
podatek izposoje e-knjig: 3.611 enot e-knjig je bilo izposojeno v letu 2021, leto prej, ko 
je bila knjižnica zaradi epidemije manj dostopna, pa je bilo izposojenih kar 4.991 e-
knjig. V letu 2021 je bilo izposojenih tudi 176 avdio knjig - skupaj torej 3.787 e virov 
dostopnih na daljavo. 

Na oddelku za delo z uporabniki smo pisali povpraševanja in dodatne potrebe po 
gradivu  in jih ažurno posredovali  odgovornim za nabavo in obdelavo gradiva. Čas do 
dostopnosti želenega gradiva na izposoji smo s tem skrajšali in tako povečali 
zadovoljstvo naših uporabnikov.  

Zaradi vse večje prostorske stiske na oddelku za odrasle v Kamniku, smo sistematično 
urejali tamkajšnjo knjižnično zbirko.  Izločali in prestavljali smo v skladišče ter 
odpisovali neizposojano gradivo (po seznamih narejenih v Cobissu), poškodovano, 
uničeno in zastarelo gradivo. Lotili smo se tudi urejanja gradiva za odrasle v skladišču. 
Tako smo sprostili prostor za gradivo, ki smo ga zaradi manjše frekventnosti izposoje 
ali večjega števila izvodov lahko prestavili iz oddelka za odrasle. Zbirka je na ta način 
bolj urejena, pregledna in s tem dostopnejša bralcem. 

Na oddelku za odrasle v Kamniku smo skozi leto pripravili 10 različnih tematskih 
razstav, pripravljali so jih tudi na pionirskem oddelku v Kamniku in po krajevnih 
knjižnicah. S tem se je povečala izposoja razstavljenega gradiva in povpraševanje po 
gradivu na tematiko razstav.  

Uporabnikom smo nudili prireditve in dodatne dejavnosti v povezavi z lokalnim 
okoljem. Sodelovali smo z raznimi kamniškimi in komendskimi društvi, ter se tako 
krepili povezavo z okoljem, za katerega delujemo. V posebno zadovoljstvo nam je 
uspešno sodelovanje z Medobčinskim društvom invalidov (MDI) Kamnik, Društvom 
upokojencev Kamnik, Društvom upokojencev Komenda in Študentskim klubom 
Kamnik. V letu 2021 je 53 članov MDI Kamnik koristilo v naši knjižnici brezplačno 
članarino, 54 članov Študentskega kluba Kamnik in 136 upokojencev, ki so člani 
Društva upokojencev Kamnik ali Komenda znižano članarino. Na ta način želimo širiti 
bralno kulturo in pomagati ljudem, ki sicer zaradi denarne stiske ali drugih socialnih 
okoliščin sploh ne bi brali.  
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Tudi  v letu 2021 so potekala Srečanja s knjigo.  Skupine so se zaradi epidemije v živo 
srečale le nekajkrat, potem pa so se zaradi zaostrenih epidemioloških razmer preselila 
na splet in potekala preko platforme Zoom.   

V letu 2021 zaradi epidemije nismo izvajali izterjav zapadlih dolgov naših članov in 
tudi ne izterjav nevrnjenega knjižničnega gradiva, niti nismo paketno brisali 
neaktivnih članov. Smo pa sproti ažurirali bazo članov in člane brisali na podlagi 
drugih razlogov (npr. član je umrl, izbris na željo, podvojen vpis,…). 

V vseh treh krajevnih knjižnicah (v Komendi, Šmarci in Motniku) so v letu 2021 (v 
času, ko je epidemiološko stanje to dopuščalo), potekale dodatne dejavnosti, ki smo 
jih načrtovali (bibliopedagoške ure za predšolske otroke, pravljične urice,…) 

S potujočo knjižnico smo omogočali dostop do knjižničnega gradiva tudi tistim, ki so 
od ostalih enot knjižnice najbolj oddaljeni ali pa do nas težje pridejo (npr. starejši brez 
prevoza). 

 

11. ODDELEK ZA RAZVOJ IN INFORMACIJSKO DEJAVNOST 

(ČITALNICA)  

 

Na oddelku so zaposleni trije delavci: en bibliotekar polni čas, dve  višji knjižničarki, 
ena je je na oddelku razporejena običajno 1 dan v tednu. Poleg rednih zadolžitev 
oddelka smo zaposleni vključeni tudi v druge dejavnosti in projekte (npr. Kamniške 
pravljične poti, Kamniško-komendski biografski leksikon, likovni natečaj pri 
Križnikovem pravljičnem festivalu, Kamra, sourejanje spletne strani, pomoč pri 
bibliopedagoških dejavnostih idr.).   Zaposleni na oddelku pogosto nadomeščajo na 
drugih oddelkih. 

Naloge oddelka:  nakup in urejanje serijskih publikacij, prizadevanje za dostopnost 
knjižnice čim večjemu krogu uporabnikov, promocija knjižničnega gradiva, knjižničnih 
storitev, dejavnosti in dogodkov, razvoj novih, uporabniku prijaznih storitev, 
vzdrževanje in izboljšanje obstoječih storitev; organizacija, koordinacija in spremljanje 
izobraževanj za uporabnike, organizacija, koordiniranje in spremljanje izobraževanj za 
zaposlene v knjižnici; promocija knjižnice; omogočanje oddaljenega dostopa do 
spletnih baz podatkov, sodelovanje pri urejanju spletne strani knjižnice in urejanje 
Facebook strani knjižnice;  spremljanje medijskih objav o knjižnici; sodelovanje pri 
prijavah na razpise   

11.1. Promocijske aktivnosti 

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

Socialna omrežja 
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 blog, facebook, Instagram, youtube 

Za promocijo knjižnica uporablja tudi spletno socialno omrežje Facebook (FB). Od leta 
2020  knjižnica uporablja tudi svoj Instagram račun. Socialna omrežja uporabljamo za 
obveščanje javnosti o dogodkih. Občasno pripravljamo promocijske vsebine samo za 
socialna omrežja (fotografije z opisi itd.) sicer pa omrežja uporabljamo predvsem za 
deljenje vsebin s spletne strani www.kam.sik.si, ki je uradni informacijski kanal 
knjižnice. 

V letu 2021 smo na blogu objavili 35 prispevkov, ki imajo skupaj 20327 ogledov.  

Facebook stran ima 2013 sledilcev (1829 jig je stran všečkalo). V letu 2021 smo 
povprečno objavili 12 objav na mesec, ki so imele skupaj povprečno 5859 ogledov, ali 
480 ogledov vsaka. Ocena je izračunana na podlagi objav v mesecih decembru, 
novembru, oktobru: skupaj  v teh treh mesecih je bilo 37 objav, ki imajo skupaj 17557 
ogledov. 

Instagram ima 434 sledilcev. V letu 2021 smo objavili 58 objav in več dobro ogledanih 
zgodb (storyjev). 

Na našem youtube kanalu smo v letu 2021 objavili 24 video posnetkov. Med njimi film 
o Petru Pavlu Glavarju (428 ogledov), video iz sklopa Leterarne transverzale Po 
kamniških predmestjih (1056 ogledov), sedem spletnih pogovorov z avtorji in knjigami 
(Dževad Karahasan, Ali Žerdin in Zdenka Čebašek Travnik, Alenka Planinc Rozman 
in Igor Rozman, Slavenka Drakulić, pogovor o knjigi Sveti Coprijan, Anja Štefan, 
Zdravko Zupančič – pogovore je pripravila Breda Podbrežnik), ki imajo skupaj 793 
ogledov, sedem izobraževalnih animiranih videov, ki jig je pripravil Andrej Kotnik 
(Spletni vpis v knjižnico, Sprememba kontaktnih podatkov, mCOBISS – kje je članska 
izkaznica, Iskanje in naročanje/rezerviranje gradiva, Plačevanje finančnih obveznosti, 
Podaljševanje roka izposoje, Prijava v članski profil, ki imajo skupaj 640 gledov.  

Tudi v 2021 smo se zaradi epidemije novega koronavirusa posvetili pomenu 
prepoznavanja lažnih informacij. Prispevek z naslovom Medijska in informacijska 
pismenost: Prepoznavanje najbolj pogostih načinov zanikanja znanosti pa je najbolj 
brana objava na blogu (Mateja Keber, 2107 ogledov bloga, 201 ogledov na 
facebooku). Poleg tega članka smo o tej temi objavili še članek Vloga knjižnic pri 
prepoznavanju lažnih novic (Mateja Keber, 577 ogledov bloga, 355 ogledov na 
facebooku), članek Kako se znajti v poplavi internetnih (dez)informacij? (Marko 
Puschner, 262 ogledov bloga, 500 ogledov na facebooku). V povezavi z nevarnostjo 
širjenja lažnih novic v času pandemije, smo na vse računalnike v knjižnici namestili 
program NewsGuard, ki opozarja na nekredibilne vire novic in se tako pridružili 800 
knjižnicam po svetu z nameščenim NewsGuardovim programom in prva knjižnica v 
Sloveniji.  

V času epidemije smo tudi v 2021 posredovali infografiko Branje in duševno zdravje 
med epidemijo (Breda Pobrežnik Vukmir, 813 ogledov na blogu, 1946 ogledov na 
facebooku in 16 delitev infografike). 

Med izobraževalnimi vsebinami sta bila v letu 2021 zaradi epidemije uporabnikom v 
veliko pomoč  tudi prispevek Video pomoč za uporabnike knjižnice (Andrej Kotnik, 
1067 ogledov na spletni strani, 296 ogledov na facebooku) in Vračilo izposojenega 
gradiva v paketniku. (Andrej Kotnik, 239 ogledov na spletni strani, 964 ogledov na 
facebooku in 26 všečkov). 

http://www.kam.sik.si/
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 Promocija prireditev, projektov in dogodkov  

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

V zvezi  s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in njeno dejavnostjo je v letu 2021 izšlo 
več člankov in sicer v naslednjih glasilih:  Kamničanka (21), Modre novice (3), Nov!ce 
(3), Mladina (1), Zarja Jana (2), Šmarčan (2), preko 50 objav je bilo na različnih spletnih 
straneh. Knjižnica je v letu 2021 trikrat sodelovala v radijskih programih RTV in Radia 
Ognjišče. 

Posebno pozornost smo v letu 2021 namenili 300-letnici rojstva Petra Pavla Glavarja 
(1721-1784). V zvezi z jubilejem smo na oddelku pripravili: 

 Kratki dokumentarni film z naslovom Peter Pavel Glavar med nami, v katerem 
smo predstavili življenjsko pot velikega Komendčana in njegovo zapuščino na 
območju občin Kamnik in Komenda. V filmu je vlogo Glavarja igral dramski 
igralec Zvone Hribar. Film smo pripravili s posebno mislijo na potrebe šolskega 
pouka in knjižnične bibliopedagoške dejavnosti. 

 Koledarček za leto 2022, ki smo ga prav tako posvetili Glavarju. Vanj smo s 
pomočjo kod QR vključili tudi odlomke iz filma. 

 

Tudi v letu 2021 smo na oddelku poskrbeli za pripravo in objavo različnih obvestil v 
zvezi z možnostjo dostopa do knjižničnih storitev v časi različnih ukrepov za zajezitev 
novega koronavirusa. 

  Promocija domoznanskega gradiva  

Na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik www.kam.sik.si  je bila 
pripravljena nova podstran s predstavitvijo domoznanske zbirke. 
Pripravljeni sta bili dve novi poti z vodnikoma iz projekta Kamniška literarna 
transverzala in sicer: 

 Po kamniških predmestjih Podgora, Graben, Šutna; VODNIK: Po kamniških 
predmestjih Podgora, Graben, Šutna: upodobitve in zapisi / Ivanka Učakar; 
Virtualna pot objavljena na povezavi: 
https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10923/Po-kamniskih-
predmestjih-Podgora-Graben-Sutna . 

 Tam v kotu, kjer priteka Nevljica k Bistrici / Andrej Kotnik, pot izvedena v 
decembru 2021. 

 

Domoznansko gradivo smo uporabili in promovirali tudi pri pripravi knjižničnega 
koledarčka za leto 2022 in dokumentarni film Peter Pavel Glavar med nami, ki smo ga 
posneli v maju 2021, objavili pa ob 30. letnici samostojnosti Republike Slovenije. 
Scenarij za film je v celoti delo KFBK. 

http://www.kam.sik.si/
https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10923/Po-kamniskih-predmestjih-Podgora-Graben-Sutna
https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10923/Po-kamniskih-predmestjih-Podgora-Graben-Sutna


22 

 

Različne izdaje poezije pesnika Franceta Balantiča, ki jih hrani domoznanske zbirke, 
so bile predstavljene tudi je bilo razstavljeno na priložnostni razstavi ob 100-letnici 
pesnikovega rojstva. 

 Spletne strani  

Na spletni strani smo v letu 2021 skupaj objavili 163 različnih vsebin (novice, obvestila, 
napovedniki dogodkov idr.). Od tega je bilo novic 85, preostale novice pa so podstrani 
različnih navodil za uporabnike, obvestila, blog vsebine, napovednik ipd.) 

Spletno stran knjižnice (www.kam.sik.si) je v letu 2021 obiskalo 49.564 obiskovalcev. 
Za spletno stran Kamniško-komendskega biografskega leksikona (www.leksikon.si) 
ocenjujemo, da je imela v letu 2021 okrog 15.000, pri čemer je statistika beležena šele 
od marca 2021. Spletna stran Prejmi pozdrav (www.prejmipozdrav.si) je imela v letu 
2021 5.428 obiskovalcev. 
 

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

V januarju in februarju 2021 smo pripravili kratkih 6 videoposnetkov namenjenih 
pomoči uporabnikom knjižničnih storitev – s poudarkom na uporabi Moje Knjižnice. 
Gre za: 

 Prijava v Mojo knjižnico (COBISS.SI-ID – 66232835), 

 Iskanje in naročanje gradiva (COBISS.SI-ID – 66241027),  

 Podaljševanje roka izposoja (COBISS.SI-ID – 66291203), 

 Plačevanje finančnih obveznosti (COBISS.SI-ID – 66294019),  

 Sprememba kontaktnih podatkov (COBISS.SI-ID – 66294787), 

 Spletni vpis v knjižnico (COBISS.SI-ID – 66298115). 
 

Da bi obiskovalcem knjižnične spletne strani (www.kam.sik.si) in spletne strani 
Kamniško-komendskega biografskega leksikona (www.leksikon.si) omogočili očem 
prijazno branje, smo obe spletni strani nadgradili s funkcijami za pomoč osebam z 
disleksijo in slabovidnim. Uporabniki imajo odslej pri uporabi spletne strani na voljo 
naslednje nove funkcije: povečava ali zmanjšanje pisave, ravnilo, prilagoditev za 
slabovidne uporabnike, prilagoditev za uporabnike z disleksijo, inverzni načina prikaza 
barv, prikaz z barvnim zamikom, črno-beli prikaz spletne strani. 

Od septembra 2021 dalje so članom knjižnice za prevzem naročenega gradiva na voljo 
paketniki. 

Maja 2021 smo na spletni strani pripravili www.kam.sik.si pripravili podstran, na kateri 
si lahko uporabniki ogledajo najnovejše naslove knjižničnega gradiva, ki so na voljo 
uporabnikom. Prikaz gradiva je razdeljen na gradivo za odrasle in ter gradivo za otroke 
in mladino in znotraj obeh skupin po vseh UDK vrstilcih. 

Na knjižnične računalnike za zaposlene in uporabnike je bilo nameščeno programsko 
orodje NewsGuard, namenjeno prepoznavanju lažnih vsebin na spletu.  

Za izvedbo sestankov, izobraževalnih in kulturnih dogodkov smo za knjižnico pridobili 
brezplačno licenco za uporabo spletne platforme ZOOM. 

http://www.kam.sik.si/
http://www.leksikon.si/
http://www.prejmipozdrav.si/
http://www.kam.sik.si/
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11.2. Izobraževanja  

 Izobraževanja zaposlenih  

Tudi 2021 ni bilo naklonjeno izobraževanju zaposlenih. Zaradi okoliščin, ki jim je 
botroval novi koronavirus, smo izvedli skupaj 14,5 ure na zaposlenega, kar je za skoraj 
20 % več kot v letu 2020 (prvo leto epidemije), ko smo izvedli 11,60 ure na 
zaposlenega. 

Slabšim statističnim rezultatom glede udeležbe na izobraževanjih je tudi v preteklem 
letu botrovalo predvsem sledeče: manjše število zaposlenih na delovnem mestu 
(zaradi čakanja na delo doma, varstva otrok, dela od doma, bolniške odsotnosti), 
številne odpovedi izobraževanj, manjša ponudba in večja obremenjenost zaradi 
bolniških in karantenskih odsotnosti. V letu 2021 prav tako nismo izvedli strokovne 
ekskurzije in izobraževanja v zvezi z zdravjem na delovnem mestu.  

Na področju izobraževanj smo se tako v preteklem letu usmerili predvsem na 
pridobivanje nujnih knjižničarskih znanj in kompetenc : 

- Nujnih knjižničarskih znanj (1 sodelavka je opravila izobraževanja za strokovni 
izpit in 1 izobraževanja za pridobitev licence za vzajemno katalogizacijo). 

- Izobraževanja v zvezi z izboljšanjem storitev za uporabnike, 
- Pridobivanje kompetenc za delo v spletnem okolju. 

Zaposlenim so bile številne informacije in gradiva posredovani tudi preko e-pošte. 
 
Mednarodna strokovna izmenjava  
V knjižnici smo 20. in 21. oktobra 2021 gostili dve bibliotekarki s Finske, s strokovnega 
področja mladinske literature in dela za odraslimi uporabniki. Pri nas sta bili na 
izobraževalnem obisku (job shadowing). Dva dni sta sledili delovnemu procesu, hkrati 
sta dobili podrobne informacije o naših projektih in dejavnostih. Udeležili sta se tečaja 
francoščine v okviru dejavnosti Delimo znanje, kjer sta pripravili tudi svoj prispevek za 
tečajnike ter tečaja slovenščine za tujce. Gre za izmenjavo dobrih praks med 
knjižnicama in utrjevanje vezi ter  promocijo knjižnice v tujini. 
 

 Izobraževanje odraslih uporabnikov 
 
V letu 2021 smo na oddelku za odrasle uporabnike organizirali Računalniške tečaje, 
tečaje slovenščine za tujce in dejavnost Delimo znanje.  
 
a) Računalniški tečaji 
Zaradi ukrepov za preprečevanje koronavirusa ter posledičnega zaprtja čitalnice v prvi 
polovica leta, smo prijave za računalniške tečaje začeli zbirati 14. septembra 2021. 
Prijavilo se je 47 zainteresiranih. Računalniški tečaji so potekali le v oktobru in 
novembru. Izvedeni so bili 4 enotedenski termini (5 dni), katerih se je udeležilo 19 oseb. 
Tečaji so potekali ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega 
koronavirusa, zaradi česar smo na termin sprejemali 4, oz. izjemoma 5 udeležencev. 
 
b) Delimo znanje 
Dejavnosti Delimo znanje v letu 2021 zaradi epidemije nismo izvajali. Potekal je le tečaj 
francoskega jezika z Meto Lah v spletnem okolju. V oktobru je bil izveden en tečaj 
francoščine v knjižnici. 
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TERMIN NASLOV DEJAVNOSTI 
 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 
(na posameznem 
tečaju) 

TRAJANJE 
(polne ure) 

 Dogodki v prostorih knjižnice   

20.10.2021 Tečaj francoščine 10 1.5h 

    

 Srečanja preko spleta oz. izven knjižnice   

01.01.2021
-
31.12.2021 

Tečaji francoščine - 16 srečanj 10 1.5h 

    

 Skupaj dogodki in srečanja v prostorih 
knjižnice in preko spleta:  

Skupaj število 
udeležencev: 

Skupaj število ur: 

 17 170 25.5h 

 
 
c) Tečaji slovenskega jezika za tujce 
Tečaj slovenskega jezika za tujce poteka skladno s šolskim letom. V času, ko so ukrepi 
omejevali odprtost knjižnic ali zbiranje, tečaj ni potekal. V letu 2021 je tečaj poteka od 
oktobra do decembra. bilo vključenih 31 tečajnikov in opravljenih 108 pedagoških ur 
(skupaj s pripravami). 
 
d) Drugačne zgodbe 
Drugačne poti so dejavnost za odrasle s težavami v duševnem razvoju. Pripravljamo 
jih skupaj z VVZ Sožitje. V letu 2021 smo izvedli 8 srečanj, katerih se je udeležilo 
skupaj 200 varovancev in spremljevalcev. V začetku leta srečanj nismo izvajali zaradi 
ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. 
 
e) Izobraževalni filmi 
V letu 2021 smo za izobraževanje uporabnikov pripravili že omenjenih 6 kratkih filmov 
o uporabi spletne aplikacije Moja knjižnica (Cobiss), s katero smo želeli uporabnikom 
olajšati dostop do knjižničnega gradiva in poravnavo obveznosti do knjižnice. Filme 
smo v celoti pripravili sami. 
 

11.3. Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si)  
V Kamniško-komendski biografski leksikon smo v letu 2021 dodali  le 2 nova 
biografskih zapise in dopolnili 8. Pri pripravi leksikona trenutno dela le 1 oseba, ki je 
odgovorna tudi za več drugih področij. Novi zato nastajajo počasi. V letu 2021 smo se 
tako omejili predvsem na posodabljanje seznamov literature, popravke, dopolnitve in 
dodajanje fotografskega gradiva. 

11.4. Čitalnica  
Čitalnica uporabnikom ponuja 17 študijskih mest (8 v čitalnici in 9 v študijski sobi),  10 
računalniških mest (2 v čitalniškem prostoru in 8 v računalniški učilnici) in 8 mest v 
časopisnem delu čitalnice. Prostor je v celoti pokrit z odprtim Wi-fi. V čitalniškem 
prostoru imajo poleg čitalniškega gradiva (serijske publikacije) svoje mesto tudi 
Bavarsko-slovenska zbirka, Sadnikarjeva donacija, domoznanska zbirka in zbirka 
raritet.  
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V letu 2021 je bila čitalnica zaprta od novega leta do junija 2021. Junija 2021 smo 
čitalnico odprli za uporabnike, ob upoštevanju veljavnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa.  

11.5. Nabava serijskih publikacij  
V letu 2021 je imela Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik naročenih 196 naslovov 
serijskih publikacij in 1 v e-obliki. Vsega skupaj je knjižnica v letu 2021 hranila 204 
naslovov (v skladišču hranimo številne publikacije, ki ne izhajajo več ali niso več 
naročene. Tekoče naročenih je bilo 196 naslovov. 

11.6. Kamniške svetilke 
V letu 2021 smo zaključili literarni natečaj II. Kamniške svetilke. Na literarni natečaj II. 
Kamniške svetilke, ki je potekal od 3. decembra 2020 do 8. februarja 2021, je prispelo 
22 kratkih zgodb in 35 del s področja poezije, ki jih je prispevalo 32 avtorjev. Vsa 
prispela dela smo po koncu zbiranja prispevkov anonimizirali in označili. Člani 
strokovne žirije tako niso vedeli za avtorje posameznih del. 

Strokovna žirija je izbrala po eno najboljše delo s področja kratke proze in poezije, 
izbrala je tudi po 3 dodatna dela v vsaki zvrsti, ki bodo ob najboljših dveh objavljena v 
zborniku II. in III. Kamniške svetilke, katerega izdajo načrtujemo v letu 2022. Velika 
večina avtorjev prihaja izven območja, ki ga pokriva naša knjižnica, kar pomeni, da je 
projekt širše prepoznaven. V decembru leta 2021 smo razpisali tretji literarni natečaj 
Kamniške svetilke. 

 

12. PRIREDITVE  

12.1. Prireditve za odrasle  

Prireditve so namenjene spodbujanju branja in promociji knjižnice ter gradiva. Dogodki 
so se prenesli v virtualni svet in namesto fizičnega obiska smo šteli virtualne obiske.  
Pripravili smo naslednje dejavnosti: 

- Spletna srečanja z avtorji in knjiigami: Dževad Karahasan, Ali Žerdin in Zdenka 
Čebašek Travnik, Alenka Planinc Rozman in Igor Rozman, Slavenka Drakulić, 
pogovor o knjigi Sveti Coprijan, Anja Štefan, Zdravko Zupančič), ki imajo skupaj 
793 ogledov. Izbirali smo znane avtorje in kvalitetne vsebine, ki smo jih posneli 
in objavljali na družbenih omrežjih tern a youtube kanalu knjižnce.  

- Kamniška literarna transverzala: Po kamniških predmestjih (1056 ogledov). 
Vsebino je pripravila Ivanka Učakar. Posneli smo film in izdali vodnik. 

- Ob 300-ti obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja smo izdelali Kratki dokumentarni 
film z naslovom Peter Pavel Glavar med nami. 

- Večerne pravljice: posnetki na youtube kanalu, spletni strani knjižnice in 
facebook strani. 

- Križnikov pravljični festival:  
- Pesnika: recital poezije Franceta Balantiča in Karla Destovnika Kajuha v 

sodelovanju s knjižnico Velenje. Recitala sta bila izvedena v Velenju in 
Kamniku. 
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- Križnikov pravljični festival: čudežnih deset let. 10 dogodkov, 46 nastopajočih in 
790 obiskovalcev.  

- Razstave: Nejka Selišnik: Ilustracije za knjigo Pastirčki in gorske deklice, 
Rišemo pesmi Franceta Balantiča (ob 100 letnici Franceta Balantiča) 

- Tiskovna konferenca ob 100-letnici rojstva pesnika Franceta Balantiča, gostje: 
župan občine Kamnik g. Matej Slapar, Anamarija Stibilj Šajn, dr. Andrej Misson, 
predsednik Društva slovenskih pisateljev g. Dušan Merc 

- Potopisna predavanja 
- Melisa Spruk: Razvojna naloga mladega odraslega 

 K dogodkom za odrasle prištevamo tudi izboraževalne dejavnosti, ki so našteta v točki 
11.2. 

V prilogi je seznam dogodkov in vabilo za Križnikov pravljični festival.  

 

12.2. Literarni natečaj Zgodbe mojega kraja 

Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in 
ostalimi knjižnicami Osrednjeslovenske regije organizira domoznanski literarni natečaj 
z naslovom Zgodbe mojega kraja. Natečaj je organiziran v okviru domoznanskega 
portala Kamra. Namenjen je starejšim od 60 let. V letu 2021 je potekal med 1. aprilom 
in 1. septembrom, pod naslovom Spomini na šolske dni. Udeležujejo se ga 
posamezniki iz vse Slovenije. 

12.3. Likovni natečaj Jenkret je biv 

V okviru 10. Križnikovega pravljičnega festivala je bil organiziran likovni natečaj Jenkret 
je bil… podobe Križnikovih pravljic. Na likovni natečaj je prispelo 333 izdelkov. 
Ustvarjali so otroci in mladostniki iz 16 osnovnih šol in njihovih podružnic iz Slovenije 
in Hrvaške. Pri ustvarjanju je sodelovalo 38 mentorjev. 
Izdelke je pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki so jo sestavljali Alojz Berlec, 
akademski slikar in likovni pedagog, Miha Hančič, ilustrator in pedagog ter Jože 
Kozjek, industrijski oblikovalec in inženir gozdarstva.   
 

12.4. Prireditve za otroke  

Tudi v letu 2021, je bilo zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi s širjenjem novega korona 
virusa izvedenih manj dejavnosti kot je običajno. 
 
Bibliopedagoške dejavnosti za predšolske otroke: 

- Vrtec na obisku v knjižnici (Kamnik): 2 obiska, 44 obiskovalcev. V enotah 
Komenda, Motnik in Šmarca v letu 2021 ni bilo obiskov vrtcev. 

- Pravljični kovček v vrtcu (kamniški vrtci): 13 izvedb pravljičnega kovčka, 312 
obiskovalcev. 

 
Bibliopedagoške dejavnosti za osnovnošolske otroke (OŠ Šmartno, Podružnica 
Motnik): 
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4 organizirani dogodki z obiskom učencev v knjižnici v Motniku v času OPB, 120  
obiskovalcev. 
 
Predbralna značka 13. sezona (2020/2021),                                                                                   
brez prireditve ob zaključku dejavnosti, razdelitev priznanj, knjižnih kazalk in potrdil 
za mentorje po skupinah v vrtcih.                                                                                                         
Predbralno značko je opravilo 678 predšolskih otrok, sodelovalo je 88 mentorjev in 
mentoric. 
 
Drugačne zgodbe za VDC Sožitje: 
Izvedeno je bilo 8 srečanj, 200 obiskovalcev. 
 
Kviz MODRI PES:                                                                                                                                      
75 rešitev v pisni obliki. 
 
Premične zbirke za vrtce:  

- Zasebni vrtec Zarja, izposoja poteka od oktobra (začetek v tednu otroka) do 
junija, v vrtcu je med 300 in 350 enot gradiva, med letom se gradivo delno 
zamenja z aktualnimi temami pb. 8 do 10x. 

- Zasebni vrtec Sonček, enote Trobentica, Marjetica in Zvonček (od oktobra 
2021 dalje). Gradivo se menja 1xmesečno, izposojenih je približno 50 enot 
gradiva na enoto vrtca. 

 
Bralni mozaiki za ZD Kamnik:  

- Šola za starše: razdelitev zgibank Prvi bralni koraki (200 zgibank) 
- zobna preventiva 1 x 100 tiskanih zloženk. 

 
Poletavci, poletni bralci (7-12 let):                                                                                                       
število oddanih zgibank: 93. 
 
NajPoletavci (13+):                                                                                                                            
število oddanih elektronskih seznamov: 18 oddaj. 
Skupaj sodelujočih 111. 
 

Zaključna prireditev za Poletavce in NajPoletavce, spletna prireditev, 128 ogledov. 

Posnetek zaključka je dostopen na: 
https://www.youtube.com/watch?v=PBqoCH2AdC8&t=69s  

Ogled novice na spletni strani KFBK glede zaključka bralne akcije, 554 ogledov. 

Razstave na pionirskem oddelku: 

- Naj knjižni junak (PBZ Veronikin zaklad), od aprila do avgusta 2021. 
- Rokavička (Zasebni vrtec Peter Pan, od 5. 12. 2021 do 10. 1. 2022). 

 

12.5. Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za šolske otroke  

Bibliopedagoške (BP) dejavnosti za osnovnošolce 

https://www.youtube.com/watch?v=PBqoCH2AdC8&t=69s
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Za osnovne šole vsako leto pripravimo program tem in vsebin BP dejavnosti, ki 
ustrezajo zahtevnostni stopnji prvega, drugega in tretjega triletja. Program oblikujemo 
glede na potrebe učencev, kadrovske zmožnosti in trenutne aktualne teme. Trajanje 
BP dejavnosti je po dogovoru z mentorji od 1 do 4 šolske ure. V sklop BP dejavnosti 
za osnovne šole sodi tudi projekt Rastem s knjigo. V projekt Rastem s knjigo so 
vključeni vsi sedmošolci občin Kamnik in Komenda. Program izvaja 1 zaposleni, razen 
v primeru, ko se na željo šolskih mentorjev projekt Rastem s knjigo združi s kulturnim 
dnem. Slednje izvajamo zlasti za oddaljene osnovne šole, zato takrat vključimo v 
izvedbo programa vsaj 2 strokovna delavca. Natančna navodila, učni listi in program 
se sestavijo za vsak obisk osnovne šole posebej.  

Za šolsko leto 2021/22 smo pripravili zloženke s predlogi bibliopedagoških dejavnosti 
za osnovne in srednje šole z naslovom Kamniške zgodbe in ponudili prenovljene 
vsebine, ki smo jih izvajali že v šolskem letu 2020/2021. Z dejavnostmi smo gostovali 
v javnem zavodu Mekinjski samostan in v Medobčinskem muzeju Kamnik. 

Teme, ki smo jih osnovnim šolam ponudili v letu 2021, so bile: 

- S pravljico v žepu po mestu in na obisk k sosedu mamutu (priporočljivo za prvo 
triletje) 

- Iz Dorotejine kuhinje (priporočljivo za drugo triletje) 
- Dorotejine zgodbe (priporočljivo za tretje triletje) 
- Rastem s knjigo (za 7. razred osnovne šole in 1. letnik srednje šole) 

BP dejavnosti OŠ (brez projekta Rastem s knjigo) 

Število dogodkov Število udeležencev 

7 130 

 
V letu 2021 je bilo rezerviranih še 14 terminov BP dejavnosti za osnovne šole, ki pa 
smo jih zaradi epidemije odpovedali. 

Projekt Rastem s knjigo 

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

BP dejavnosti OŠ v okviru projekta Rastem s knjigo 

Lokacija Število dogodkov Število udeležencev 

OŠ Komenda – Moste | v 
knjižnici Komenda 

2 101 

OŠ 27. julij | v KFBK 1 5 

Skupaj 3 106 

 
V letu 2021 so bili rezervirani še 3 termini BP dejavnosti v okviru projekta Rastem s 
knjigo, ki pa smo jih zaradi epidemije odpovedali. Ostale šole (5) so darilne knjige 
prevzele in same pripravile program.  
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12.6. BP dejavnosti za srednješolce 
- Rastem s knjigo: zaradi epidemije projekta nismo izvedli.  
- Beremo s tačkami (program R.E.A.D.) 

V letu 2018 smo začeli sodelovati z Društvom Tačke pomagačke, kjer so licenčni 
program R.E.A.D. poimenovali Beremo s tačkami. Tačke pomagačke pomagajo 
otrokom, ki imajo težave z branjem. Izvajajo ga terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), 
ki so za to delo še dodatno usposobljeni. Zaradi epidemije smo izvedlo le tri dogodke.  

- Branje je iskanje 

Projekt Branje je iskanje je v šolskem letu 2017/18 potekal prvo, v letu 2021 pa četrto 
in peto sezono. Je medobčinski projekt občin Kamnik in Komenda, katerega namen je 
spodbujanje bralne kulture v družinskem življenju. Cilj projekta je branje predstaviti kot 
pomembno, prijetno in cenjeno prostočasno aktivnost. V letu 2021 je bil usmerjen v 
doživljanje narave, zasnovan pa interaktivno. Spodbuja spoznavanje lokalnega okolja 
in odkrivanje naravnih znamenitosti, ki so povezane s človekom in okoljem, v katerem 
družine živijo. 

V letu 2021 zaradi epidemioloških ukrepov nismo izvedli dogodkov v okviru projekta 
Branje je iskanje. 

13. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU LETNIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 
DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLIH LET – KAZALNIKI USPEŠNOSTI 

 

Po posebnem letu, zaznamovanim z epidemijo in družbenimi spremembami, ki jih je 
ta povzročila je bilo leto 2021 kljub velikemu številu okužb bolj odprto, zato ga 
zaznamujejo trendi naraščanja. Preverjanje PCT pogojev je spet pomenilo prelomnico 
v uporabi knjižnice, saj se je število obiskov spet zmanjšalo. Kaže se trend upadanja 
članov, ne pa izposoje, kar je zanimiv pojav in kar kaže, da se spet uveljavlja družinska 
izposoja na eno izkaznico, saj opažamo, da se družine v knjižnici ne zadržujejo več in 
da starši jemljejo knjige za otroke. To bo dologoročen trend, ki bo lahko vplival na 
težave pri opismenjevanju in bralni pismenosti. 

Ključne kazalnike uspeha v zadnjih letih med seboj ne moremo objektivno primerjati, 
saj so na uporabo knjižnice vplivale razmere v zvezi z epidemijo, odloki za omejevanje 
širjenja okužb, preverjanje PCT pogojev in splošno javno nezaupanje ter izogibanje 
javnim prostorom. Zmanjševanje sredstev za nabavo gradiva nas spet potiska pod 
slovensko povprečje števila gradiva na prebivalca, pri deležu članov pa smo nad 
povprečjem. Skratka, pri financiranju smo pod slovenskih povprečjem, kar je slab 
kazalnik za ustanovitelje.  

 

Ključni kazalniki uspešnosti KFBK 

 SLO 2020 KFBK 2019 KFBK 2020 KFBKK 2021 Indeks Indeks 

 (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(1) 
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Št.gradiva/preb. 5,71 4,67 4,83 4,79   99 84 

Izposoja/preb. 7,78 11,18 7,7 9,71    126 125 

Delež članov  20,10 23,12 21,16 20,32   96 101 

 
 

Finančni kazalniki uspešnosti KFBK 

 
SLO 
2020 

KFBK 
2019 

KFBK 
2020 

KFBK 
2021 

Indeks Indeks 

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

Delež lastnih prihodkov v skupnih 
prihodkih v odstotkih 

/ 8,09 4,76 7,59 159 0 

Sredstva za gradivo/preb. 3,50 3,73 3,61 3,17    88 90 

Sredstva za knjižnico./preb. 25,68 19,08 19,36 19,28   99 75 

 

14. OCENA GOSPODARNOSTI 

Glede na primerjavo sredstev za delovanje knjižnice na prebivalca med KFBK in 
slovenskim povprečjem ocenjujemo, da je poslovanje gospodarno in učinkovito. 
Ocenjujemo, da z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, zastarelo opremo in premajhnim 
prostorom izvajamo program v začrtanem obsegu. Pri  nabavi gradiva, osnovnih 
sredstev in drugega materiala se odločamo vedno za ugodnejši nakup in kakovost.  

 

15. OCENA UČINKOV POSLOVANJA 

Učinki poslovanja so daljnoročni in težko izmerljivi, saj gre za t.i. mehke vsebine, ki se 
nanašajo na izobraževanje, znanje, kakovost življenja in zadovoljstvo. Ocenjujemo, da 
je branje tisto, ki pomembno vpliva na posameznikovo sposobnost družbene 
participacije 

16. NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 
PROGRAMA DELA  

 

Epidemija je bila nepričakovana in je bistveno vplivala na izvajanje programa dela, na 
kar kažejo kazalniki realizacije letnih ciljev. Prav tako je vplivala na porabo materialnih 
stroškov, kjer smo veliko sredstev namenili zaščitnim sredstvom. 
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17. RAČUNOVODSKO POROČILO 

Računovodski izkazi Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik so pripravljeni v skladu z: 

1. Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 …114/06) ter pripadajočimi podzakonskimi 

akti: 

 Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 

108/13, 94/14, 100/15, 84/16,75/17, 79/19). 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (Ur. l. RS 134/03 …75/17, 82/18). 

 Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19). 

 Navodilom in pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS 54/02, 45/05, 

138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 

o računovodstvu (Ur.l. RS 108/13). 

 Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil (Ur.l. RS 86/16..76/17) 

 

17.1. BILANCA STANJA 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, zato 

smo v bilanci stanja pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov 

upoštevali pravila računovodskih standardov, razen če je z zakonom o računovodstvu in 

drugimi predpisi določeno drugače. 

17.1.1. Osnovna sredstva ter drobni inventar 

V letu 2021 smo nabavili za  123.433,08 €  opreme in drobnega inventarja. Nabavili smo: 

o Računalniško in drugo opremo v višini 5.824,90 €  
o knjige, CD, DVD, kasete, strokovna literatura v višini 117.608,18 €. 

 

Finančna sredstva za potrebne investicije smo pridobili pri naslednjih financerjih: 

o knjige, CD, DVD,kasete ter strokovna literatura: Ministrstvo za kulturo v višini 40.452,00 
€; Občina Kamnik 57.519,98 €; Občina Komenda 9.621,17 € ter lastna sredstva KFBK v 
višini 10.015,03 €; 

o računalniška oprema in druga oprema: občina Kamnik 4.990,19 €; Občina Komenda 
834,71 €  

o Po sklepu inventurne komisije smo odpisali za 3.338,76 € opreme in drobnega inventarja, 
gre predvsem za dotrajano računalniško opremo ter pohištvo. Vsa odpisana OS so bila brez 
sedanje vrednosti. 
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Amortizacijo smo opravili v skladu z 42.čl. zakona o računovodstvu, se pravi, da je bila 

izračunana amortizacija za vsako nabavljeno osnovno sredstvo posamično in po stopnjah, 

ki so predpisane po Navodilu o načinu in stopnjah odpisa za leto 2021.  

 

 

Skupna amortizacija je znašala 158.363,52 € ter smo jo pokrivali: 

 

o v breme sredstev prejetih v upravljanje od soustanoviteljice občine Kamnik v višini 93.189,46 
€; 

o v breme sredstev prejetih v upravljanje s strani soustanoviteljice občine Komenda v višini 
15.586,03 €; 

o v breme sredstev prejetih od Ministrstva za kulturo v višini 40.938,89 €; 
o v breme sredstev lastnega vira: 8.649,14 € 

Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo programsko opremo za vodenje 

evidence delovnega časa in računovodske programe. 

Skupna vrednost vseh osnovnih sredstev ter drobnega inventarja na dan 31.12.2021 

znaša 1.457.189,45 € . 

 

 

 

Tabela 1: Povečanje in zmanjšanje osnovnih sredstev v leti 2021 

NAZIV VREDNOST 

1.1.2021 

Povečanje 

nabavne vred. 

Zmanjšanje- 

Amortizacija 

Vrednost 

31.12.2021 

Zgradbe 951.892 0 36.125 915.767 

Oprema in druga 

opredm.osn.sred. 

540.227 123.433 122.238 541.422 

Skupaj 1.492.119 123.433 158.363 1.457.189  

 

17.1.2.   Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva  na TRR na dan 31.12.2021 znašajo 23.995,35 € ter gotovina v višini 

2.392,65 €. 

Na dan 31.12.2021 imamo 2.167,71 € odprtih terjatev do naših kupcev, ki zapadejo v plačilo 

v letu 2022. Dani predujmi za strokovno literaturo in revije 1.630,76 €. 

Na dan 31.12.2021 imamo kratkoročnih terjatev do neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna občin  57.953,10 € in predstavljajo zahtevke do naših ustanoviteljic za  poplačilo 

plač in materialnih stroškov za mesec december 2021. 
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Drugo so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova  refundacije bolniških  

odsotnosti v višini 2.820,51 €. 

 

 

 

 

Tabela 2: Sredstva v letu 2021 v primerjavi z letom 2020: 

Vrste kratkoročnih sredstev in AČR Stanje  

31.12.2021 

Stanje 

31.12.2020 

INDEX 

1 2 3 4=2/3*100 

Denarna sredstva v blagajni 2.393 1.491 160 

Dobroimetje  pri bankah 23.995 17.657 136 

Terjatve do kupcev 2.168 948 229 

Dani predujmi 1.631 0 - 

Terjatve do uporabnikov ENK 57.953 61.879 94 

Druge krat. terjatve, ZZZS in AČR 2.820 2.462 114 

skupaj 90.960 84.437 108 

 

17.1.3. Kratkoročne obveznsoti 

Na strani obveznosti v bilanci stanja izkazujemo obveznosti do delavcev za izplačilo  

plač za mesec december 2021, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2022  

v višini 41.763,09 €, obveznosti do dobaviteljev 39.453,878 € ter obveznosti do neposrednih 

in posrednih uporabnikov proračuna v znesku 4.690,00 €, ki zapadejo v plačilo v letu 2022.  

Obveznosti iz prispevkov za plače  december 2021, izplačane januarja 2022 znašajo 

6.896,19 €. Na PČR so razmejeni prihodki, ki se bodo porabili v letu 2022. 

Vseh kratkoročnih obveznosti imamo  93.310,76 €. 

 

Tabela 3: Obveznosti v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 



34 

 

Vrsta kratkoročnih obveznosti in 

PČR 

STANJE 

31.12.2021 

STANJE 

31.12.2020 

INDEX 

1 2 3 4=2/3*100 

Kratkoročne obveznosti  do 

zaposlenih-konto 21 

41.763 45.824 91 

Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev-konto 22 

39.454 34.119 116 

Druge kratkoročne obv. iz 

poslovanja- konto 23 

6.896 6.993 99 

Kratkoročne obv. do upor. EKN 

Konto 24 

4.690 723 648 

Pasivne časovne razmejitve-konto 29 
508 

507 

 
100 

SKUPAJ 93.311 88.166 106 

 

17.1.4. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih  osnovnih sredstev  

Lastne vire predstavljajo sredstva - donacije 2.456,46 €, namenjena pokrivanju amortizacije. 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od občin ustanoviteljic in presežek prihodkov 

nad odhodki znaša 1.452.382,31 €. Za prejeta sredstva v upravljanje imamo sklenjeno 

pogodbo z občino Kamnik.  

V letu 2021 smo izločili iz uporabe in naših knjigovodskih evidenc opremo v višini 3.338,76 

€, zaradi uničenja oz. dotrajanosti.  

Sredstev v upravljanju ter lastnih sredstev oz. donacij na dan 31.12.2021 imamo 

1.454.838,77 €. 

Tabela 4: Stanje dolgoročnih obveznosti 2021 v primerjavi z letom 2020: 

Vrste lasnih virov in dolgoročne 

obveznosti 

STANJE 

31.12.2021 

STANJE 

31.12.2020 

INDEX 

1 2 3 4=2/3100 

Dolgoročne rezervacije za amortizacijo 

kotno 922 

2.456 2.456 100 
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Obv.za neopredmetena, opredmetena 

osnovna sredstva konto 980 

1.412.170 1.447.100 98 

Presežek prihodkov nad odhodki 

konto 985 

40.212 38.834 103 

Skupaj 1.454.838 1.488.390 98 

 

 

 

17.1.5. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil T 

Nimamo dolgoročnih finančnih naložb. 

 

17.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  - DOLOČENIH  UPORABNIKOV 

V tem izkazu smo ugotovili prihodke in odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in odločbo 

11. čl. odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskimi 

standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije in pravilnikom o enotnem kontnem načrtu -  po 

načelu datuma nastanka poslovnega dogodka. 

Višina prihodkov v letu 2021 je znašala 704.670,38 €, njihova struktura prihodkov je sledeča: 

• lastni prihodki iz naslova članarin, izposojevalnin, zamudnin, odškodnine za 
internet, uničene kasete in knjižnično gradivo, pravljične urice znašajo 53.507,77 
€; 

• sredstva občine Kamnik v višini 517.552,89 €,  od tega  za  plače 440.497,38 
€, za potujočo knjižnico 3.730,72 €, tekoče vzdrževanje 9.651,44 €, za materialne 
stroške 63.673,35 €,  

• sredstva občina Komenda v višini 94.382,77 €, od tega za plače v višini 
67.803,96 €, za javna dela 6.634,50 €, tekoče vzdrževanje 2.759,95 €,  za 
materialne stroške 11.395,23,84€; 

• sofinanciranje javnih del  s strani zavoda RS za zaposlovanje: 6.871,64 €; 

• sredstva države: sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah (Covid-19) v 
višini 32.355,31 €.   

 

Pri tem izkazujemo za 703.146,39 € skupnih odhodkov, njihova struktura je sledeča: 

• stroški materiala v višini 32.604,72 € (stroški električne energije, ogrevanja, 
pisarniški material, ..); 
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• stroški dela v višini 561.484,12 € za redno zaposlene delavce in delavca preko 
javnih del. Javna dela je sofinancirala država in občina. 

• stroški storitev v višini 109.057,55 €: tiskarske storitve, tekoče vzdrževanje 
stroški bančnih storitev, pogodbeno delo, študentskega dela, kilometrine, dnevnice 
za službena potovanja, izobraževanja, pravne storitve, stroške varstva pri delu,  
komunalne storitve, telefonov in PTT storitev; 

 

Amortizacijo smo v pokrivali v breme sredstev v upravljanju financerjev, Ministrstva za 

kulturo ter lastnega vira (zato ni prikazana  med odhodki). 

 

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.523,99 €. 

V skladu Z zakonom o davku iz dohodka pravnih oseb, smo od pridobitne dejavnosti obračunali 

davek, ki znaša 146,81 €. 

 

Končni presežek prihodkov na odhodki znaša 1.377,18 €, ki smo ga prenesli v postavko 

sredstva v upravljanju na kto 985. 

Vsi prihodki in odhodki, ki smo jih imeli v letu 2021, se nanašajo na izvajanje javne službe.  

 

 

Tabela 5: Primerjava poslovanja za leti  2020 in 2021 

Besedilo 
Realizacija 

2020 
Realizacija 2021  IND. 21/20 

PRIHODKI       

Občina Kamnik 504.406,22    517.552,89         103  

Občina Komenda 88.259,61      94.382,77         107  

MIN. ZA KULTURO, JAK 19.500,00                   -              -    

Javna dela (Zavod za zaposlovanje) 7.266,70        6.871,64           95  

Finančni prihodki -             -    

Lastni prihodki 31.466,27      53.507,77         170  

Drugi prih. -dod.za delo v riz.raz. 10.255,53      32.355,31         315  

SKUPAJ PRIHODKI 661.154,33    704.670,38               107  

ODHODKI       

STROŠKI MATERIALA 35.403,29      32.604,72                 92  

STROŠKI STORITEV 97.718,11    109.057,55               112  

STROŠKI DELA 525.076,59    561.484,12               107  
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AMORTIZACIJA 0,00                   -                    -    

FINANČNI ODHODKI -                   -    

DRUGI ODHODKI -                   -    

SKUPAJ ODHODKI 658.197,99    703.146,39               107  

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.956,34      1.523,99                   52  

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB                   146,81   

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD   ODHODKI 2021              1.377,18     

 

 *sredstva za nabavo knjig, revij, dvd-jev in osnovnih sredstev so del kontov skupine 9 (lastni viri in dolgoročne obveznosti). 

 

 

Tabela 6: Deleži prihodkov po virih financiranja 

Prihodki delež v % znesek 

Občina Kamnik 73,45% 517.552,89 

Občina Komenda 13,39% 94.382,77 

ZZRS - javna dela 0,98% 6.871,64 

Lastni prihodki 7,59% 53.507,77 

Drugi prih.-dod.za delo v rizičnih razm. 4,59% 32.355,31 

Prihodki skupaj 100,00% 704.670,38 

 

73,45%

13,39%
0,98%

7,59% 4,59%
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Tabela 7: Delež po vrstah odhodkov 

ODHODKI delež v % znesek 

Stroški materiala 4,64% 32.604,72 

Stroški storitev 15,51% 109.057,55 

Stroški dela 79,85% 561.484,12 

Amortizacija 0,00% 0,00 

Drugi odhodki 0,00% 0,00 

Skupaj odhodki 100,00% 703.146,39 

 

17.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA     TOKA 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje gibanje prilivov in odlivov 

na računu zavoda. 

Prihodki od izvajanja javne službe znašajo 846.692,41 €, 

Po namenu: 

Iz državnega proračuna  

4,64%15,51%

79,85%

0,00%

0,00%

ODHODKI
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- za tekočo porabo so sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 
123. člena ZIUOPVE v znesku 42.610,84 € 

- in  849,20 € iz projekta Erasmus. 
- Za investicije so sredstva Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva v znesku 

40.452,00 €. 
-  
Iz občinskih proračunov Občine Kamnik in Občine Komenda  

- so sredstva za plače zaposlenih, materialne stroške, tekoče vzdrževanje, potujočo 
knjižnico v skupnem znesku 614.254,47 € 

- Sredstva za nakup opreme in knjižničnega gradiva v znesku 75.731,37 € 
 

Sredstva javne agencije za nakup knjig v znesku 1.500,00 € 

 

Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe so lastna sredstva od zamudnin, članarin, 

potujoče knjižnice, izgubljeno gradivo v skupnem znesku 71.294,53 €. 

 

Knjižnica nima prihodkov od izvajanja tržne dejavnosti. 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 3.500,31 € in predstavlja povečanje sredstev na 

računu. 

 

 

17.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

           Drugih terjatev in naložb nimamo. 

 

17.5. IZKAZ FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

            Povečanje predstavlja presežek prihodkov nad odhodki oz. povečanje sredstev  

            na računu.  
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17.6. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI 

            Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik  je neprofitni  javni zavod, vsa sredstva 

            so pridobljena in namenjena za izvajanje javne službe.  

            Knjižnica ne ustvarja  prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu kot tržno 

            dejavnost. 

 

 

 

 

    Računovodkinja :      Direktorica:  

        Milena Šraj,                                         mag. Breda Podbrežnik Vukmir  

Računovodski servis IPSE 

 

Kamnik, 22.2.2022 
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Pregled prihodkov v primerjavi z letom 2020 in finančnim planom po občinah za leto 2021 ter realizacijo za leto 2021. 

Tabela: Realizacija po denarnem toku          

Besedilo 

REALIZACIJA 

SPREJET FINANČNI PLAN 2021 (z uskladitvijo) DOSEŽENO 2021 INDEKS 

2020 

  SKUPAJ KAMNIK KOMENDA MK SKUPAJ KAMNIK KOMENDA MK SKUPAJ 

DOS21 

/plan21 kol. 

Skupaj 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PRIHODKI PO DENARNEM TOKU                     

Sredstva za plače+ JD PREUSMERITVE          486.959             434.000          79.129                   513.129        434.052          79.469          513.521                100  

Izdatki za nakup blaga in storitev                   -                                  -                          -      

materialni in drugi programski stroški 8203            80.776               60.000          10.836                     70.836          59.784          10.836            70.620                100  

tekoče vzdrževanje postavka 8208            19.260               11.000            1.840                     12.840          11.000            1.810            12.810                100  

Dostava knjig na dom postavka 8217                   -                                  -                          -      

Stroški potujoče knjižnice              2.789                 4.000                  -                         4.000            3.936                3.936                  98  

Nabava knjig, časopisov in revij          124.255               60.000          10.036         40.444                 104.146          60.000          10.036         40.452        110.488                106  

Sredstva za nakup in vzdrževanje OS              7.295                 5.000               836                       5.836            4.990               835              5.825                100  

Javna agencija za knjige              1.500                           1.500                  1.500                100  

JAVNA DELA - ZAVOD ZA ZAP.              6.254                           6.270                  5.848                  93  

Drugi in Lastni prihodki - skupaj*            50.463                               60.000                71.294                119  

MK-PROJEKTNA ZAPPOSLITEV            18.000                                -                          -      

SKUPAJ PRIHODKI          797.551             574.000        102.677         40.000                 784.447        573.762        102.986  40.452,00       795.842                101  
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         Pripravili :      Direktorica:  

Milena Šraj, računovodstvo IPSE          mag. Breda Podbrežnik Vukmir  

Andrej Kotnik 

Duška Težak 

Mojca Kosirnik 

Mateja Keber 

Jana Uršič 

Milena Glušič 

Sabina Zore 

 

 

Kamnik, 24.2.2022 
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MESEC NASLOV ŠTEVILO 
PRIREDITEV 

ŠT. 
OBISKOV/OGLEDO
V 

JANUAR Petra Šuštar: avtorica slikanic s pravljičnim 
meditacijami 

1 
 

528 

 Bralni obliži z Barbaro Pregelj 1 397 

 Spletna srečanja z avtorji in knjigami: dr. 
Zdravko Zupančič: O retoriki 

1 619 

FEBRUAR Ob kulturnem prazniku: Pogovor o knjigi 
Sveti coprijan 

1 544 

 Spletna srečanja z avtorji in knjigami: 
Pogovor z Anjo Štefan 

1 748 

 Barbara Zonta: Josip Suchy: Odiseja v 
Tunjicah 

1 590 

MAREC Rok Kušlan: Kralj in njegovi prijatelji 1 393 

 Drugačne zgodbe z VDC 1 25 

 Razstava: Veronika nekoč in danes gostuje 
v Mekinjskem samostanu 

1 150 

 Četrta kamniška literarna transverzala: 
Podgora, Graben, Šutna (ob občinskem 
prazniku) 

1 869 

 BP OŠ 27. julij 1 5 

APRIL Spletna srečanja z avtorji in knjigami: 
Pogovor s Slavenko Drakulić 

1 1275 

 Spletna srečanja z avtorji in knjigami: 
Pogovor z avtorji knjige Srce bije v dvojini, 
Alenka Planinc Rozman in Igor Rozman 

1 1131 

 Drugačne zgodbe za VDC 1 25 

 Veronikin zaklad – razstava Naj knjižni 
junak 

1 100 

 Pravljični kovček 7 168 

 BP POŠ Motnik 1 30 

MAJ Drugačne zgodbe za VDC 1 25 

 Veronikin zaklad – razstava Naj knjižni 
junak 

1 100 

 BP OŠ 27. julij 6 35 

 BP OŠ Toma Brejca 3 79 

 Beremo s tačkami 1 2 

JUNIJ Drugačne zgodbe za VDC 1 25 

 BP POŠ Motnik 1 30 

 Veronikin zaklad – razstava Naj knjižni 
junak 

1 100 

 Beremo s tačkami 4 8 

 Zgodbe na poti: pripovedovalska delavnica 
(Križnikov festival) 

2 10 

 Recital poezije: Pesnika (Kajuh in Balantič) 2 160 

 Likovna razstava Društvo Lipa Domžale  1 100 
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 Film Peter P. Glavar med nami, ob 300 
letnici rojstva 

1 732 

 Spletna srečanja z avtorji in knjigami: 
Dževad Karahasan, pogovor vodila Breda 
Podbrežnik Vukmir 

1 561 

JULIJ Razstava ilustracij: Nejka Selišnik: 
Ilustracije za knjigo Pastirčki in gorske 
deklice.  

1 100 

 Veronikin zaklad razstava: Naj knjižni 
junaki 

1 100 

    

    

AVGUST Knjižnica na Kamfestu 8 600 

 Poletavci in NajPoletavci 1 128/554 

 Veronikin zaklad razstava: Naj knjižni 
junaki 

1 100 

 Spletna srečanja z avtorji in knjigami: MXLL 
Leto nevarne bližine, avtor Ali Žerdin, 
pogovor vodila Zdenka Čebašek Travnik 

1 1121 

 Zgodbe od Kamnika do Motnika 1 65 

SEPTEMBER Drugačne zgodbe za VDC 1 25 

 Razstava Podobe Križnikovih pravljic 1 100 

 10. Križnikov festival 7 350 

    

OKTOBER Drugačne zgodbe za VDC  1 25 

 Pravljični kovček 4 96 

 BP POŠ Motnik 1 30 

 Razstava Podobe Križnikovih pravljic, 
GOSTUJE V KFBK 

1 100 

 Predavanje: Melisa Spruk, Kako mladi 
iščemo odnos 

1 12 

NOVEMBER Drugačne zgodbe za VDC 1 25 

 Pravljični kovček 1 24 

 Vrtec na obisku 2 44 

 Rastem s knjigo OŠ Komenda-Moste 4 101 

 Razstava: Rokavička 1 50 

 Likovna razstava: Rišemo pesmi Franceta 
Balantiča (ob 100 letnici Franceta 
Balantiča) 

1 100 

 Tiskovna konferenca ob 100 letnici rojstva 
Franceta Balantiča 

1 25 

 Predavanje: Melisa Spruk, Čustveni procesi 
v posameznih ciklih 

1 25 

 Potopisna predavanja, ŠKK 2 24 

DECEMBER Drugačne zgodbe za VDC 1 25 

 Pravljični kovček 1 24 

 BP POŠ Motnik 1 30 

 Predavanje: Melisa Spruk, Razvojna naloga 
mladega odraslega 

1 25 

 Potopisna predavanja, ŠKK 2 24 
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 Delimo znanje – izobraževanje 
uporabnikov  

17 170 

 Tečaj slovenščine za tujce 12 120 

    

SKUPAJ  129 133.014 
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