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UVOD 
Knjižnica Črnomelj je splošna javna samostojna osrednja knjižnica, ki zadovoljuje potrebe po 
knjižnični dejavnosti na območju občine Črnomelj in Semič v skladu s pogodbo, za skupno 18.625 
prebivalcev. S ponudbo knjižničnega gradiva v premičnih zbirkah (PZ) skrbimo za enako dostopnost 
gradiva za vse ostale prebivalce, ki so oddaljeni več kot 4 km od osrednje knjižnice, kar daje naši 
dejavnosti dodatno vrednost. V letu 2007 smo povečali svojo ponudbo storitev z e-knjižnico v 
Črnomlju in Krajevni knjižnici v Semiču.  
 
Sredstva in viri za zagotavljanje knjižnične dejavnosti 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz javnih sredstev na podlagi letnih pogodb iz 
proračuna lokalne skupnosti, proračuna Republike Slovenije – na podlagi razpisov in prihodkov iz 
plačil uporabnikov za storitve javne službe, darili in iz drugih zakonitih virov. 
Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic pokrivajo stroške za plače, za materialne 
stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva in za nakup ter vzdrževanje prostorov in opreme. 

Pogled v številke leta 2007 v primerjavi z letom 2006 – Črnomelj, Semič 
 2006 2007 indeks 
Število prebivalcev 18.625 18.641 100 
Število članov 4.304 4.735 110 
Novi člani  377 313 83 
Delež včlanjenih prebivalcev 23% 25% 109 
Prirast gradiva / nakup in dar 5.121 5.800 113 
Nakup gradiva 4.681 4.587 98 
Zaloga knjižničnega gradiva 64.135 69.887 109 
Število obiskov za izposojo in ostalo* 51.186 49.272 96 
Število prireditev 98 123 125 
Število obiskovalcev prireditev 4.799 5.986 125 
Število izposojenih enot / vse transakcije 195.944 198.280 101 
Odprtost / dostopnost 2.482 2.680 108 
Povprečna cena enote gradiva 15,23 16,05 105 
Število zaposlenih 31.12.2007 5,5 6,7 122 
 
 
Številke krajevne knjižnice Semič / primerjava 2006-2007 

 2006 2007 Indeks 
Število prebivalcev 3.855 3.876 100 
Število članov 219 410 187 
Novi člani 58 86 148 
Delež včlanjenih prebivalcev 6% 11% 183 
Novo gradivo / nakup in dar 1.176 1.354 115 
Zaloga knjižničnega gradiva 9.519 12.161 128 
Število obiskov za izposojo in ostalo* 3.649 4.356 119 
Število izposoje / vse transakcije 13.247 17.430 131 
Število prireditev 18 36 200 
Število obiskovalcev prireditev 605 1.083 179 
Odprtost / dostopnost 396 652 165 
Zaposleni 31.12.2007 0,2 0,5 250 
 
 
STROKOVNO DELO – PRIDOBIVANJE, OBDELAVA IN IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
 
Viri financiranja in višina sredstev za nakup knjižničnega gradiva 
 

Vir financiranja EUR 
Občina Črnomelj 27.736 
Občina Semič 6.885 
Ministrstvo za kulturo 38.981 
skupaj 73.602 
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Na področju prirasta knjižnega gradiva beležimo rast glede na leto 2006. V letu 2007 smo kupili 4.587 
enot in prejeli v dar 1.213 enot. Skupni prirast gradiva je tako 5.800 enot s povprečno ceno 16.05 
EUR/enoto.  Povprečna cena gradiva s strani Ministrstva za kulturo za leto 2007 je bila 23 EUR.  
 
Prirast II: Krajevna knjižnica Semič 
 

 naslovi izvodi 
 nakup dar nakup dar, stari fond 
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

knjige 1.036 889 54 339 1.068 933 54 381 
serijske publik. 20 24 16 9 37 29 17 11 
od tega neknj. gr. 152 137 4 4 162 150 5 5 
Skupaj 1.056 913 70 348 1.105 962 71 392 
SKUPAJ  
(nakup, dar) 

 
2.615 

 
V letošnjem letu smo opravili inventuro celotnega gradiva, tako na policah kot v arhivu. Zaradi manjše 
tehnične napake na prenosnih čitalcih smo morali okoli 3.800 enot označiti z inventarni odpis in jih 
moramo ročno popraviti, če se izkaže, da je knjiga na polici. Celoten odpis pa je znašal 4.353 enot, kar 
na celotno zalogo znašal 6,2%. Inventura je bila zadnjič opravljena leta 1992.  
 
Odprtost in dostopnost za uporabnike: 
Knjižnica Črnomelj in krajevna knjižnica Semič izpolnjujeta 100% standard odprtosti. Knjižnica 
Črnomelj je odprta 45 ur na teden (8 ur na dan, sobota 5 ur), krajevna knjižnica v Semiču 16 ur 
(normativ 15 ur) na teden (4 dni po 4 ure). 
 
Knjižnična zaloga 
 Črnomelj Semič 
 standard stanje % standard stanje % 
knjige 59.080 53.672 90% 15.420 11.502 75% 
neknjižno gradivo 5.908 3.087 %52 1.542 524 43% 
serijske publikacije 100 967  30 135  
skupaj 65.088 57.726 89% 16.992 12.161 72% 
     
SKUPAJ standard 82.080 stanje 69.887  85% 
 
Pri knjižni zalogi dosegamo 85% standarda pri neknjižnem gradivu pa 43% standarda.  
 
Knjižnična mreža Knjižnice Črnomelj:  
Za enako dostopnost knjižničnega gradiva skrbimo s svojo enoto v Semiču, ter trenutno s 4 
premičnimi zbirkami (PZ) za demografsko ogrožene kraje. 
 
Enota Naslov 
Osrednja Knjižnica Črnomelj Ulica Otona Župančiča 7 
Krajevna knjižnica Semič Štefanov trg 4, 8333 Semič 
enota Vinica  ne obratuje od leta 2000 
premične zbirke PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 Osnovne šole  
 
ČLANSTVO, OBISK IN IZPOSOJA 

 
Članstvo 
Skupno število članov knjižnice je 4.735 od tega jih je bilo v letu 2007 prvič vpisanih 313 kar je manj 
kot v letu 2006, ko je bilo na novo vpisanih članov 377. Največ članov je učencev, dijakov in 
študentov.  
 
Člani II.:Krajevna knjižnica Semič 

 mladi odrasli 
 predšol. OŠ skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposl. skupaj 
vsi 52 145 197 60 24 96 33 410 
vpis 07 24 40 64 2 0 11 9 86 
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Obisk 
Obisk knjižnice se je glede na leto 2006, ko beležimo 51.186 obiskov znižal na 49.272 obiskov.  
 
Obisk II.: krajevna knjižnica Semič 

 mladi odrasli skupaj 
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

obisk knjižnice 2.331 2.477 637 796 2.968 3.273 
obisk prireditev 461 756 220 327 681 1.083 
Skupaj 2.792 3.233 857 1.123 3.649 4.356 
 
Izposoja 
Izposoja knjižničnega gradiva pa se je glede na leto 2006 povečala saj beležimo 198.280 enot 
izposoje, v letu 2006 pa 195.944 enot.  
 
Izposoja II.: Krajevna knjižnica Semič  
 strokovne knjige leposlovne knjige neknjižno gradivo serijske 

publikacije 
skupaj 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
mladi 2.274 2.559 2.038 2.270 754 1.815 166 111 5.232 6.755 
odrasli 422 426 483 995 124 198 288 270 1.317 1.889 
ostalo 4.321 3.787 1.674 2.207 50 1.713 653 1.079 6.698 8.786 
skupaj 7.017 6.772 4.195 5.472 928 3.726 1.107 1.460 13.247 17.430 
 
DELO V PREMIČNIH ZBIRKAH 
Premične zbirke (PZ)omogočajo, da knjigo pripeljemo čim bliže k bralcu in tako omogočimo 
prebivalcem v bolj oddaljenih krajih stik z novostmi na knjižnem trgu. Zbirke menjamo med seboj 
dvakrat letno oziroma po potrebi.  
 
 št. gradiva, vključenega 

v PZ v l. 2007 
število stalno 
dostopnega gradiva 

SKUPAJ 

enota Vinica 0 2.213 2.213 
OŠ Stari trg 0 801 801 
OŠ Adlešiči 191 801 992 
OŠ Dragatuš 221 479 700 
OŠ Griblje 134 0 134 
*OŠ Štrekljevec 172 0 172 
Skupaj 718 4.294 5.012 

 
Člani 
Vseh novo vpisanih članov v letu 2007 je bilo 321 učencev. Število obiskov je bilo 3.210 in izposodili 
so si 11.907 enot knjižničnega gradiva. 
 
Medknjižnična izposoja 
V druge knjižnice smo poslali 71 zahtevkov za originalno gradivo, realizirano jih je bilo 68 ter 43 
zahtevkov za fotokopije in so bili vsi zahtevki realizirani. V našo knjižnico pa je bilo poslanih 25 
zahtevkov za izposojo v druge knjižnice in smo vse tudi realizirali ter 5 fotokopij.  
 
Dejavnosti za otroke, mladino in odrasle 
Tako kot vsako leto, smo tudi v tem letu izvedli vrsto odmevnih prireditev, dogodkov, dejavnosti po 
celotni mreži, za vse starostne skupine: otroke, mladostnike in odrasle. Program so z dodatnimi 
sredstvi podprli občini Črnomelj in Semič. 
 
PROJEKTI – Branje je žur, Readig is Cool; Bralni klub za predšolske otroke KNJIŽNI MOLJČEK v 
Črnomlju in Semiču; Pravljični potujoči kovček, Projekt »Rastem s knjigo«; Bralni klub za odrasle; 
Lepota besede; Slovenski mega kviz; Moja najljubša knjiga; Vstopite v svet knjižnic v sodelovanju s 
televizijo Novo mesto.  
 
Delo z mladimi bralce vsebuje raznolike oblike dela za knjižno, književno in knjižnično vzgojo mladih 
bralcev, raznolikost pravljic, pestrost prireditev in razstav. Poudarjamo pomen pravljic, zgodb, branja 
ter njihovega posredovanja otrokom.  
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Tudi za odrasle bralce smo posebej skrbno načrtovali in organizirali različne dejavnosti ter pripravljali 
informativne materiale za posamezne prireditve. 
Poseben poudarek smo namenili srednješolcem srednje šole Črnomelj. Prijavili smo se in bili 
uspešni na razpisu za projekt »Branje je žur, Reading is cool«, ki ga vodi British Counchil. Projekt 
smo prijavili tudi na razpis Ministrstva za kulturo za področje razvijanja bralne kulture za leto 2008. K 
projektu so kot partnerji pristopile tudi knjižnice Velenje, Kranj, Idrija, Maribor in Brežice. 
Uspešno sodelovanje je nastalo s Knjižnico Mirana Jarca na projektu »Bela krajina skozi ljudsko 
pripoved«, katere končni izdelek je CD z enakim naslovom. Pomeni velik prispevek k promociji Bele 
krajine in dodatek k domoznanski zbirki. 
Knjižnica je k organizaciji ostalih kulturnih prireditev k sodelovanju povabila tudi druge ustanove: 
Srednjo šolo Črnomelj pri projektu »Branje je žur, Reading is cool«; Javnim skladom RS za 
kulturne dejavnosti pri literarnem natečaju z naslovom »Lepota besede« ter potujoči Svetopisemski 
razstavi; Župnijskim uradom Črnomelj s prireditvami ob letu Svetega pisma. Skupno smo pripravili 
več prireditev za občane občin Črnomlja, Metlike in Semiča. Župnijski urad nam tudi omogoča 
brezplačno uporabo njihove dvorane in razstavnega prostora; Društvom prijateljev mladine 
Črnomelj in KUD HIP-HOP Črnomelj pri organizaciji in izvedbi Pravljice za lahko noč in obisku 
Božička v Črnomlju in Semiču ter obisku dedka Mraza in obdaritvi predšolskih otrok; Ministrstvom za 
kulturo v projektu »Rastemo s knjigo«, ki je namenjen učencem 7. razredom OŠ za dvig bralne 
kulture; Inštitutom informacijskih znanosti Maribor: pripravljeni smo bili sodelovati pri 
usposabljanju knjižničarjev iz Kosova. Žal nismo bili izbrani. Prehitele so nas večje knjižnice; RIC Bela 
krajina: postali smo člani RIC Bele krajine in že tradicionalno sodelovali z ustvarjalnimi delavnicami na 
Jurjevanju v Črnomlju.   
 
Skupno število obiskovalcev prireditev v letu 2007 
Vrsta prireditve Število prireditev  Število obiskovalcev 
priložnostna razstava 14 2.900 
vodenje  20 384 
»Rastemo s knjigo« 3 68 
informacijsko izob. 7 113 
redne ure pravljic 15 505 
knjižni moljčki 17 389 
delavnice 13 300 
srečanja z ustvarjalci 1 85 
bralni klub za odrasle 7 96 
kviz 1 9494 
drugo 25 1.052 
skupaj 123 5.986 
 
Prireditve in dejavnosti II.: Krajevna knjižnica Semič 
Vrsta prireditve  Število 

prireditev 
Število obiskovalcev Število obiskovalcev 

skupaj 
  mladi odrasli  
priložnostna razstava 5 215 135 350 
vodenje s pravljico 9 159 18 177 
»Rastemo s knjigo« 1 41 2 44 
informacijsko izob. / / / / 
redne ure pravljic 7 104 38 142 
knjižni moljčki 2 50 12 62 
delavnice 6 53 15 68 
srečanja z ustvarjalci / / / / 
bralni klub za odrasle / / / / 
kviz / / / / 
drugo  6 133 107 240 
skupaj 36 756 327 1.083 

 
 
Načrtovali smo 93 prireditev in 4.400 obiskovalcev. Organizirali smo 123 prireditev in obiskalo jih je 
5.986 obiskovalcev. Plan smo v obeh primerih realiziral 132%.  
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E-knjižnica 
Svoje storitev smo obogatili tudi z e-knjižnicama v Knjižnici Črnomelj in v Krajevni knjižnici Semič 
kjer so v vsaki obiskovalcem na voljo štiri računalniška mesta z brezplačnim dostopom do interneta, 
iskanja po vzajemnem katalogu, imajo možnost brezplačnega spletnega učenja in samostojnega 
iskanja potrebnih informacij.  
 

Tabela 3: Pregled nabave za e-knjižnico Črnomelj in Semič 
 

Ime kom znesek 
NABAVA DROBNEGA INVENTARJA 
računalniška miza »Jurček« (Semič) 1 848 
računalniška miza (Črnomelj) 1 1.002 
 SKUPAJ 1.850 
NABAVA OSNOVIH SREDSTEV 
Osebni računalnik (Semič) 4 4.030 
LCD zaslon 17« (Semič) 4 864 
LCD projektor PANASONIC (Semič) 1 1.235 
Osebni računalnik (Črnomelj) 4 3.840 
LCD zaslon 17« (Črnomelj) 4 864 
LCD projektor PANASONIC (Črnomelj) 1 1.235 
 SKUPAJ 12.068 
NABAVA LICENC 
e-knjižnica 1 273 
 SKUPAJ 273 
INVESTICIJSKA DELA 
elektroinstalacijska dela za e-knjižnici  1.673 
 SKUPAJ 1.673 
SKUPAJ NAKUP OSNOVIH SREDSTEV  15.864 

 
Ostale stroške v višini 1.781 EUR predstavljajo aktivnosti ob otvoritvi e-knjižnice: vabila, promocijski 
material, pogostitev ter stroški izvedbe projekta.  
 
Kandidatura na razpisih Ministrstva za kulturo in višina pridobljenih sredstev 
 

Razpis, število prijavljenih projektov EUR 
IKT (Knjižnica Črnomelj: e-knjižnica (4 računalniki) 7.016 
IKT (krajevna knjižnica Semič: e-knjižnica (4 računalniki) 5.678 
skupaj 12.694 
Občina Črnomelj 2.468 
Občina Semič 2.483 
skupaj 17.645 
 
V sklopu razpisa IZUM-a (Inštituta informacijskih znanosti Maribor) smo prejeli še eno licenco 
Reflection, za prehod iz COBISS2 v COBISS3, tako da jih imamo sedaj pet.  Licence so instalirane  na 
PC vseh strokovnih delavcev.  
Prejeli smo tudi donacijo tovarne Danfoss Compressors, ki nam je namenila dva računalnika in 
laserski tiskalnik. Vrednost donacije je 250 EUR. 
 
Informacijska dejavnost, promocija 
Na vse prireditve knjižnice vedno vabimo uporabnike in občane iz celotne občine. Prireditve 
oglašujemo na plakatih, letakih, mesečnih in letnih koledarjih, lokalnih radijskih in televizijskih postajah 
(Odeon, radio Kraka, televizija Vaš kanal) in v prireditvenem vodniku TIC Črnomelj in koledarju 
prireditev RIC Semič. 
Izdelali smo letni koledar »Program kulturnih prireditev« 2007/2008 v Knjižnici Črnomelj in krajevni 
knjižnici Semič in ga razdelili našim uporabnikom. 
Ker smo z novimi zaposlitvami veliko pridobili, smo se odločili, da našim mladostnikom ponudimo 
program počitniških aktivnosti (novoletne, zimske, prvomajske, letne) v Knjižnici Črnomelj in 
Krajevni knjižnici Semič. 
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Informacijska služba je organizirana v vseh enotah knjižnice in jo izvajajo vsi zaposleni, ki delajo z 
uporabniki. Informacijska služba obsega informacijsko opismenjevanje uporabnikov, uvajanje 
uporabnikov v iskanje in rabo vseh vrst informacijskih virov. 
 
Kader, strokovno izobraževanje in prostor  
Večjo pozornost kot izobraževanju smo letos posvetili upravljanju kadrov, zadovoljstvu na delovnem 
mestu in opravili redne letne razgovore z vsemi zaposlenimi.  
Konec leta 2007 je bilo v Knjižnici Črnomelj zaposlenih 6,7 delavca in 0,10 po pogodbi za delo 
vzdrževalca. Z novo zaposlenimi strokovnimi delavci: aprila 0,5 knjižničarke za krajevno knjižnico 
Semič in s septembrom 0,70 bibliotekarja v knjižnici Črnomelj, delo veliko lažje organiziramo in 
izvajamo načrtovane naloge. Sedaj sta v Knjižnici Črnomelj popoldan dva strokovna delavca.  
 
PROSTOR 
Knjižnica je kljub dodatnim prostorom še vedno pod minimalnimi prostorskimi standardi.  
V občini Semič se je pričela gradnja novega kulturnega centra v katerem bo imela svoje prostore 
(200m2) tudi krajevna knjižnica Semič (odprtje pričakujemo v oktobru 2008). Prostor bo deljen na 
oddelek za otroke, oddelek za mladino, oddelek za odrasle in čitalnico. Povsem ločena bo 
večnamenska računalniška predavalnica z računalniškimi mesti za uporabnike.  
 
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
Izobraževanje delavcev določa Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. Delavec se strokovno 
izpopolnjuje: s praktičnim delom na drugih delovnih mestih v zavodu, kjer lahko pridobi nova znanja 
oziroma lahko svoje strokovno znanje razširijo; na tečajih; na seminarjih; na strokovnih srečanjih. 
Zaradi pomanjkanja sredstev smo realizirali zgolj 48% načrtovanih izobraževanj. 
 
 
RAČUNOVODSKO POSLOVANJE 
Računovodsko poročilo so pripravili v našem računovodskem servisu Breza.  
 
Za potrebe e-knjižnice Črnomelj in Semič je bilo nabavljenih dve računalniški mizi s štirimi delovnimi 
mesti, 8 računalnikov z monitorji, 4 kom. UBS priključki, ustrezne licence in LCD projektor. 

 
Spletna stran knjižnice Črnomelj je bila od kraje računalnikov v neuporabnem stanju. Odločili smo se 
tudi zaradi zakonskih določil (dostopnost informacij javnega značaja), da damo narediti novo kvalitetno 
spletno stran. Tako ima Knjižnica Črnomelj novo spletno stran: www.crn.sik.si in elektronski naslov 
knjiznicacrn@crn.sik.si.  Podatke sproti vstavljamo sami.  

 
 

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH – OCENA USPEHA 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Knjižnica  je v letu 2007 uspešno opravila svoj program dela. Načrtovani vpis novih članov, obisk, 
izposoja, nabava oz. dotok gradiva, uspešnost na razpisih so bili doseženi in preseženi. V največji 
možni meri smo opravili naše naloge na področju nalog izobraževanja, informiranja in zadovoljevanja 
kulturnih potreb naših občanov. 
Nadaljnje izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja je mogoče le v primeru, da se bodo v 
najkrajšem času v celoti izpolnili delovni pogoji. Dodatne zaposlitve, čeprav za določen čas,  sicer 
nismo planirali je bila pa zelo dobrodošla.  
Poleg redne dejavnosti smo delno uspešno kandidirali na različne projekte na MK (3) in s tem pridobili 
dodatna sredstva. Projekti, ki so del redne dejavnosti so sofinancirale občini Črnomelj in občina 
Semič. Vse projekte smo izvedli in uspešno zaključili ter pripravili poročila. Pri pripravi in izvedbi 
projektov je pomoč sodelavcev izredno pomembna. Delo knjižnice glede na uresničevanje programa 
ocenjujemo kot uspešno.  

 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila 
Knjižnica je finančna sredstva razporejala s sprejetim programom in zakoni, ki opredeljujeJo 
poslovanje zavoda. Delovali smo skrajno gospodarno. Standardi so bili upoštevani v skladu s 
finančnimi možnostmi. Z razpoložljivim številom zaposlenih je knjižnica dosegla učinkovito in 
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kakovostno delo. Prostore in opremo je knjižnica uporabljala in nudila v brezplačno uporabo Zavodu 
za zaposlovanje, za izobraževanja s težko zaposljivimi osebami. 
 
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Finančni nadzor je potekal s kontrolo namenske porabe odobrenih sredstev s strani računovodje in 
odgovorne osebe. V letu 2007 nismo opravili notranje revizije poslovanja. 
 
Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja 
S svojim sodelovanjem z različnimi institucijami posredno vplivamo na kulturni, socialni in regionalni 
razvoj. Naši obiskovalci so si lahko zadovoljili svoje potrebe po kulturnem udejstvovanju in tako 
prispevali k svojemu in družbenemu uspehu. Največ smo se ukvarjali z najmlajšimi obiskovalci, šolarji 
in mladostniki, bodočimi soustvarjalci našega časa. Zaradi varovanja opreme in gradiva smo 
vzpostavili varovalni sistem oziroma nadzorne kamere.  
 
Pojasnila,  zakaj zastavljeni cilji niso bili doseženi 
Zastavljeni dolgoročni in letni cilji, ki niso bili doseženi, so posledica nezadostnega financiranja 
materialnih stroškov. 
 
Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 
Dodatno kadrovanje ni bilo načrtovano, je bilo pa realizirano v zadovoljstvo vseh zaposlenih saj smo 
dobili delovno in prijazno sodelavko, čeprav samo za določen čas. Naša in njena želja je, da bi ostala, 
saj knjižnica potrebuje tudi strokovno usposobljen kader iz drugih področij.  
Uresničili smo planirana vlaganja v nakup računalniške opreme. Sredstva so bila zagotovljena s strani 
občine ustanoviteljice in občine pogodbene partnerice. Ostala sredstva so bila pridobljena na razpisih 
Ministrstva za kulturo in vložili smo lastna sredstva od zamudnin, vpisnin in donacij.  
 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Od 01.01.2007 do 31.12.2007 
 

 
 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV ZNESEK 

EUR 
 2007 2006 
A) Prihodki od poslovanja 168.492 146.713 
Prihodki od proizvodov in storitev 168.492 146.713 
B) Finančni prihodki 70 77 
C)Prevrednotovalni posl. prihodki 11  
D) Celotni prihodki (a+b+c) 168.573 146.790 
E) Stroški blaga, materiala in storitev 27.130 33.099 
Stroški materiala 6.491 5.174 
Stroški storitev 20.639 27.925 
F) Stroški dela 138.402 121.817 
Plače in nadomestila plač 99.478 89.568 
Prispevki za socialno varnost delodajalca 16.016 14.422 
Drugi stroški dela 22.908 17.827 
G) Amortizacija      1.478 2.020 
J) Ostali drugi stroški  154 
K) Finančni odhodki -  
M)Prevrednotovalni posl. Odhodki - 868 
N) Celotni odhodki (e+f+g+j+k+l) 167.010 158.083 
O) Presežek prihodkov 1.563  
Presežek odhodkov  11.293 
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ANALIZA PRIHODKOV 
 
CELOTNI PRIHODKI, doseženi v letu 2007, so znašali  168.573  EUR in so bili za 14,83   % višji od 
doseženih prihodkov v letu 2006.  
 
Prihodki Realizacija 2007 Realizacija 2006 
Občine (Črnomelj, Semič) 149.878 130.087 
Lastni prihodki 18.614 16.626 
Prihodki od obresti 70 77 
Odpisi obveznosti iz prejšnji let 11  
Skupaj 168.573 146.790 
 
ANALIZA ODHODKOV 
 
CELOTNI ODHODKI znašajo  167.010 EUR in so se v primerjavi z doseženimi odhodki preteklega 
leta povečali za  14,83 %.  
 
STROŠKI DELA 
 
Stroški dela so v letu 2007 znašali 138.402 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 82,87   %. 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2007 je znašalo 6,17 zaposlenih.  
V letu 2007 je bilo izplačano 646,00 EUR regresa za letni dopust na delavca, kar je skupaj 4.522,00 
EUR ter obračunana odpravnina ob upokojitvi v višini 3.284,49 EUR. 
 
POSLOVNI IZID 
 
V poslovnem letu 2007 izkazujemo presežek prihodkov v višini 1.563 EUR. 
 

ZAKLJUČEK 
 
Z našim razvojem, s sodelovanjem z občino in sodelovanjem države bo tudi naša knjižnica postala 
največji kulturno-informacijski center v občini, prostor bivanja za svobodno izbiro informacij in 
knjižničnega gradiva za zadovoljevanje potreb s področja kulture, izobraževanja, raziskovanja in 
informiranja.  
 
Naš cilj je dokazovanje, da knjižnica kot javni zavod ni le porabnik javnih sredstev, ampak da 
pomembno prispeva k boljši kakovosti prebivalstva na svojem območju. 
 
 
 
Pripravila 
Irena Muc, direktorica 
 


