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Poslovno poročilo, ki je del letnega poročila, pripravljam Branka Vodenik, bibliotekarska 

specialistka. 

 

ZAKONSKE OSNOVE 

 

Poslovanje Knjižnice Jurij Vega je usklajeno z internimi  predpisi , ki veljajo za OŠ Janka 

Modra Dol pri Ljubljani, katere enota je Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani ter eksterna 

zakonodaja, med katero izpostavljamo zlasti naslednje: 

- Sklep o ustanovitvi Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani 

- Zakon o knjižničarstvu UL RS 87/2001, 96/2002 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture UL RS 96/2002 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic UL RS 29/2003 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS 73/2003 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične          

dejavnosti kot javne službe UL RS 80/2012 

-  Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 

 

ORGANI KNJIŽNICE 

 

Nimamo samostojnega sveta knjižnice, ker smo sestavni del zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani in tako je  Svet šole  OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani tudi svet knjižnice. 

 

USTANOVITELJSTVO 

 

Ustanoviteljica Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani je Občina Dol pri Ljubljani, ki je  

8. 7. 1997  izdala  Sklep o ustanovitvi Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani. 

 

 

ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE 

 

Knjižnica je avtomatizirana že od začetka njenega delovanja in je sestavni del knjižničarske 

mreže COBISS/OPAC, od jeseni 2009 smo v COBISS/OPAC vključeni kot enota Mestne 

knjižnice Ljubljana. 

 

V knjižnici obiskovalcem nudimo naslednje storitve: 

- izposoja knjižničnega gradiva na dom in /ali čitalnico, 

- medknjižnično izposojo, 

- prireditve za otroke in odrasle, 

- uporabo OPAC-a, 

- uporabo interneta, 

- uporabo elektronskih baz in še mnoge druge. 

 

Zaposleni delavki knjižnice sta: 

- intenzivno ugotavljali potrebo po gradivu, 

- razvijali aktivnosti za pridobivanje članov in obiskovalcev 

- motivirali uporabnike za uporabo knjižnice, 

- organizirali kulturne in izobraževalne prireditve za otroke, mladino in odrasle, 

- izposojali knjižnično gradivo, svetovali in pomagali pri izboru gradiva, 

- vzgajali in izobraževali uporabnike za pravilno uporabo knjižnice. 

- razvijali bralno kulturo in pismenost pri različnih skupinah prebivalcev 



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

spodbujanju bralne kulture 

 

 

 

Knjižnica je skrbela za: 

- izbor knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Ljubljana 

- gradnjo referenčne zbirke, 

- povezovanje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem 

- upravljanje in strokovno vodenje knjižnice, 

- izdelavo strokovnih informacij, 

- medknjižnično izposojo, 

- spremljanje in uvajanje novosti v dejavnost knjižnice, 

- vzdrževanje komunikacijske tehnologije in programske opreme, 

- dopolnilno izobraževanje kadra. 

 

Knjižnica je povezana tudi z ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti, še zlasti s šolo in 

vrtcem. 

 

 

KADROVSKA STRUKTURA 

 

Sestav zaposlenih 30. 12. 2014: 

- Branka Vodenik, bibliotekarska specialistka  

- Nina Hribar, samostojna bibliotekarska sodelavka 

 

Skupaj sva dve zaposleni, od tega obe za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 

 

 

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN RAZULTATIH 

 

V nadaljevanju navajam primerjavo doseženih ciljev in rezultatov s planiranimi. 

Občina ustanoviteljica je za delovanje knjižnice v letu 2014 namenila 102.000,00 EUR iz 

občinskega proračuna. 

Ta znesek je vključeval ocenjene plače, prispevke in druge osebne prejemke za financirane 

delavce (obe delavki knjižnice in nekateri delavci šole, ki opravljajo vodstveno, tajniško, 

računovodsko, hišniško, čistilno delo), sredstva za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, 

plačilo stroškov za uporabo in vzdrževanje prostora in opreme, nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča in popravil v prostoru in opremi, sofinanciranje dodatnih dejavnosti 

knjižnice, kot so prireditve, jubileji, kritje stroškov in zavarovalne premije, investicijsko 

vzdrževanje nepremičnin in opreme. 

 

 

Kadri in izobraževanje 

 

Delavki sta se udeleževali izobraževanj, predvsem s področja bibliotekarske stroke.  

 

 

 

 



Knjižnično gradivo  

 

Ustanoviteljica je za nakup knjižničnega gradiva namenila 15.000 EUR. 

 

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2014  je 1.215 enot, od tega 968 enot knjižnega gradiva, 

212 enot neknjižnega gradiva in 35 serijskih publikacij.  

V letu 2014 celoten knjižnični fond vključuje  25.468 enot. 

V letu 2014 smo odpisali 743 enot knjižničnega gradiva, od tega 529 enot knjižnega gradiva, 

33 enot neknjižnega gradiva in 181 enot serijskih publikacij. 

 

Uporabniki 

 

 

V letu 2014 je bilo v knjižnico na novo vpisanih 142 članov. 

 

Skupno število članov v letu 2014 je 1.114 ( to so aktivni člani, ki so v letu 2014 vsaj enkrat 

obiskali knjižnico z namenom, da si izposodijo knjižnično gradivo). 

 

Knjižnico je obiskalo 19.549 obiskovalcev, od tega : 

15.846 obiskovalcev (izposoja gradiva na dom, obiskovalci za iskanje informacij, rezervacije, 

vračilo, podaljšanje)   1.928     (izposoja v čitalnici, uporaba interneta) in 1.775 obiskovalcev 

na prireditvah. 

 

Obiskovalci knjižnice so si izposodili 44.472 enot knjižničnega gradiva, od tega 38.421 knjig, 

4.932 enot neknjižnega gradiva in 1.119 enot serijskih publikacij. 

 

 

 Odprtost knjižnice, delovni čas 

 

Čas odprtosti za uporabnike je usklajen z uredbo. 

 

 

Spremljajoča dejavnost 

 

 

Tudi v letu 2014 so bile vse prireditve v knjižnici za uporabnike brezplačne. Njihova 

organizacija in izvedba zahtevata precejšnja denarna sredstva, ki smo jih delno pokrili s 

sredstvi iz občinskega proračuna, ki so namenjena za knjižnico, delno pa iz lastnih sredstev 

(članarina, zamudnina). 

Za uporabnike različne starosti in interesov smo organizirali naslednje dejavnosti: 

 

 

 - potopisna predavanja : 

 

Tasmanija (Štefan Rehar) 

Sedemletna pot (Dominika in Igor Osvald) 

Potovanje po Balkanskih in sosednjih državah (Janez Hostnik) 

Družinsko potepanje po Siciliji (Andreja in Aleš Žnidaršič) 

S kolesom po Afriki (Marko Mohorčič) 

 



- strokovna predavanja, predstavitev avtorjev in njihovih literarnih del, bralni projekti 

 

Strokovno predavanje: Skrivnostne moči čarobnih zeli (predavanje o zdravilnih rastlinah) 

(Sabina Grošelj) 

Projekt: zaključek projekta Mesto bere 2013- »literarna« čajanka ob slovenskih dnevih knjige- 

pogovor o prebranih knjigah in ogled filma po knjižni uspešnici Pokora 

Literarni večer: Iskanje hrane (Barbara Jurič) 

Projekt: začetek projekta Mesto bere 2014- »literarna« čajanka ob dnevu slovenskih splošnih 

knjižnic-povejmo zgodbo na različne načine 

 

- lutkovne in igrane predstave za otroke  

 

Žogica Nogica (Mamice iz Dola) 

O zeleni žabici Emi, ki ni marala vode (Pravljičarna) 

Jagoda (Teater za vse Jesenice) 

Kako je pujsek gradil hiško (Družinsko gledališče Kolenc) 

Kje je lešnik? (Teater za vse Jesenice) 

 

- ure pravljic za otroke in ustvarjalne delavnice , plesna joga 

 

Ure pravljic potekajo za otroke vsakih 14 dni ob ponedeljkih, ob 18.00 (v letu 2014 se jih je 

razvrstilo 12), 

2 krat smo organizirali plesno jogo: potovanje skozi gib (Nataša Lovše Pepelnak) ter 1 krat 

ura pravljic :Pokrij me s pravljico: risanje pravljice na blago (Mira Lukežič) 

 

- igralne urice s knjigo za otroke  

 

Potekajo enkrat mesečno za otroke, ki niso v vrtcu ob sredah, ob 9.30 (razvrstilo se jih je 8) 

 

- knjižna in knjižnična vzgoja 

 

 Za vse skupine Vrtca Dolsko in Vrtca Dol ter učence OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

izvajamo knjižno in knjižnično vzgojo. 

 

- druge dejavnosti in aktivnosti 

 

Od Dnevu slovenske knjige in svetovnem dnevu knjige  smo imeli teden odprtih vrat 

(ponudili smo brezplačni vpis novih članov, brisali zamudnino ter pripravili Bukvarno), 

zaključili s projektom Mestne knjižnice Ljubljana »Mesto bere 2013« v okviru bralnega 

kluba. 

Ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke smo organizirali lutkovno predstavo za otroke ter 

razstavo knjig Hansa Christiana Andersena. 

 

Ob Dnevu odprtih vrat slovenske kulture smo pripravili razstavo knjig pesnika Franceta 

Prešerna. 

Ob praznovanju Dneva slovenskih splošnih knjižnic smo knjižnično dejavnost promovirali z 

geslom: Povezujmo se med seboj in si delimo izkušnje z dobrimi knjigami!.  

Začeli smo s projektom Mesto bere 2014 in ga predstavili na »literarni čajanki« bralnega 

kluba. Pripravili smo tudi Bukvarno ter brezplačen  vpis novih članov.  



Sodelovali smo pri izboru Slovenska izvirna slikanica, mesečno pripravili Uganko meseca ter 

priložnostne razstave. 

Kot vsako leto, smo vključili otroke druge in tretje triade osnovne šole v projekt Megakviz 

(slovenski knjižnično-muzejski kviz) na temo Stari Egipt – Zakladnica čudes. 

Pridružili smo se projektu Mestne knjižnice Ljubljana: Mesto bere in Poletni bralci- Poletavci 

(branje otrok do 12. leta starosti med poletnimi počitnicami ). 

Že deveto leto smo se pridružili in sodelovali v nacionalnem projektu »Rastem s knjigo«, kjer 

smo vse sedmošolce povabili v knjižnico in  vsakemu podarili knjigo. 

Prav tako smo z OŠ Janka Modra sodelovali v projektu Simbioza- projekt, kjer mladi 

prostovoljci učijo starejše osnove računalništva. 

Ob počastitvi 160-letnice ustanovitve uradne šole v Dolu pri Ljubljani, 60-letnici obstoječe 

šolske zgradbe, 100-letnici rojstva Janka Modra smo imeli tudi v knjižnici dan odprtih vrat: 

potekala je izposoja knjižničnega gradiva, reševanje uganke meseca, reševanje Megakviza, 

ogled dokumentarnega filma o Janku Modru in razstava njegovih knjig. 

 

 

Investicije 

 

V letu 2014 smo kupili omaro za knjige in  v sprednji  polovici prostora knjižnice obnovili 

parket. 

 

 

 

Dolgoročni cilji Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani 

 

V letu 2014 je knjižnica sledila naslednjim ciljem: 

 

 

- sledimo določenim kriterijem nabave gradiva za odrasle in mladino 

- širimo oblike biblio-pedagoške dejavnosti za otroke ter spodbujamo k družinskemu branju 

- skrbimo za organizacijo različnih dejavnosti in aktivnosti na področju kulture in  

   izobraževanja 

- skrbimo za informiranje občanov- domača internetna stran ter objavljanje prispevkov   

   v  Občinskih novicah 

- dopolnjujemo otroški kotiček z igračami  

 

 

Povzetek 

 

a) nabava knjižničnega gradiva 

V letu 2014  smo knjižnični fond povečali za 1.215 enot. 

Celoten knjižnični fond vključuje 25.468 enot knjižničnega gradiva, od tega 22.931 knjig, 

2.428 neknjižnega gradiva ter 109 enot serijskih publikacij. 

 

b) članstvo 

       V letu 2014 je bilo v knjižnico obiskalo 1.114 aktivnih članov (člani so v letu         

       2014 obiskali knjižnico z namenom, da si izposodijo gradivo na dom). Vpisalo se je 142   

       novih  članov.  

       Število članov knjižnice je nekoliko narastlo (za 89 članov) v primerjavi z lanskim letom. 

       



 

 

 

c) obiskovalci  

 Knjižnico je obiskalo 19.549 obiskovalcev z namenom, da si izposodijo knjižnično  gradivo        

na dom, v čitalnici, da si poiščejo informacije, brskajo po internetu in elektronski 

pošti, rezervirajo, podaljšajo ali vrnejo gradivo in obiščejo prireditve. 

 

 

d) izposoja gradiva 

      V knjižnici so si obiskovalci izposodili 44.472 enot knjižničnega gradiva, približno toliko 

kot v lanskem letu. 

        

 

 

ZAKLJUČEK 
 

 

V letih našega delovanja smo izoblikovali dobro sodelovanje z občino, njeno ustanoviteljico 

ter njeno strokovno službo, prav tako z vodstvom zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, 

katerega enota je tudi Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani. 

Uspešno sodelujemo z  Mestno knjižnico Ljubljana, ki je naša osrednja (območna)  knjižnica 

in od oktobra 2009 za Knjižnico Jurij Vega  nabavlja knjižnično gradivo ter uspešno sodeluje 

na razpisih za nakup knjižničnega gradiva pri Ministrstvu za kulturo. 

 

Prostorska stiska na knjižnih policah se izraža že nekaj let in rešujemo jo na različne načine: 

zmanjšujemo z odpisom gradiva, z dodatnimi policami, regali in knjižnimi zaboji. S tem 

zapolnjujemo in krčimo prostor, zato je knjižnica utesnjena. To se izraža predvsem v kotičku 

za najmlajše, v čitalnici in pred izposojevalnim pultom ob urah največjega obiska v 

popoldanskem času in takoj po pouku, ko učenci čakajo na avtobusni prevoz. 

 

Že več let opozarjamo na prostorsko problematiko in stisko, podali smo že tudi svoje 

predloge, kako bi to rešili na čim bolj enostaven in čim cenejši  način. 

Glede na to, da se menda nekateri dogovori izvajajo že v tej smeri, upamo,da bomo s svojimi 

stališči, pripombami in predlogi vključeni v realizacijo novih prostorov knjižnice. 

 

Na začetku delovanja knjižnice je bil  prostor predviden za 10 let, sedaj pa se knjižnična 

dejavnost tu odvija že 17 let, zato si občanke in občani Občine Dol pri Ljubljani, predvsem pa 

obiskovalci knjižnice, večje knjižnične prostore zagotovo »zaslužijo«. 

 

 

 

 

 

                                                        Branka Vodenik, za Knjižnico Jurij Vega Dol pri Ljubljani 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 


