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Priloga 1 k Povzetku letnega poročila 2017 za Občino Dolenjske Toplice 

  



I. STORITVE IN DEJAVNOSTI V KRAJEVNI KNJIŽNICI 

DOLENJSKE TOPLICE 

STATISTIKA Dolenjske Toplice  
Realizacija 2016 Realizacija 2017 

Vse transakcije 52.049 54.292 

Izposoja na dom 37.130 37.360 

Ves evidentiran obisk 7.717 7.948 

Obisk zaradi izposoje 5.354 5.464 

Aktivni  člani 706 529 / 535* 

Novo vpisani člani 41 51 

Število prireditev 74 89 

Število obiskovalcev 2.246 2.610 

  

* Podatkov zaradi prehoda  računalniške izposoje iz programa COBISS2 na COBISS3 ne moremo izračunati za celo 

leto 2017, prav tako ne moremo podatkov za celo leto prikazati po kategoriji članov, pač pa ločeno za polletji. Aktivni 

člani so člani, ki so v določenem letu vsaj enkrat obiskali knjižnico. 

Krajevna knjižnica Dolenjske Toplice je organizacijska enota Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, 

ki uspešno izvaja knjižnično dejavnost od oktobra 2007, ko je njeno delovanje podprla občina 

Dolenjske Toplice. Naši obiskovalci so v večini prebivalci občine Dolenjske Toplice, pogosto pa 

nas obiščejo tudi občani Novega mesta, Straže, Dvora, Bele Krajine in seveda gostje zdravilišča, ki 

prihajajo v naš kraj na zdravljenje ali oddih iz vseh koncev Slovenije.  

Poleg osnovnih dejavnosti in nalog, ki jih izvajamo v knjižnici, si prizadevamo, da je to prostor 

prijetnega druženja in medsebojnega sodelovanja, spodbujanja bralne kulture, sodelovanja z 

lokalnimi skupnostmi in vključevanja v vseživljenjsko izobraževanje. Spoštljiv odnos do kulturne 

dediščine, kakovostne storitve, strokovnost, pozitivni medsebojni odnosi in zadovoljstvo 

uporabnikov, so naše osnovne vrednote, ki jih negujemo. 

V letu 2017 smo organizirali veliko dejavnosti za otroke, mladino in odrasle. Aktivno smo 

sodelovali z Vrtcem Gumbek in Osnovno šolo Dolenjske Toplice z ogledi knjižnice, 

pripovedovanjem pravljic, ustvarjalnimi delavnicami in bibliopedagoškimi urami. Že vsa leta 

izvajamo mesečne urice pravljic in ustvarjalne delavnice za predšolske in šolske otroke. S tem 

želimo motivirati starše in otroke, da se družijo ob prebiranju in poslušanju pravljic. Pravljice nato 

podoživljamo z risanjem, oblikovanjem, z lutkami, s petjem in plesom. Zaključno srečanje smo 

uspešno izvedli v zdraviliškem parku s kamišibaj gledališčem in lovom na skriti zaklad. Novembra 

smo prvič organizirali otroški bolšji sejem knjig, igrač in družabnih iger. Otroke je razveselil tudi 

Nodi s svojimi norčijami, petjem in plesom. 

   



Tudi s predšolsko bralno značko Mavrično ribico želimo pritegniti v skupno sodelovanje otroke, 

starše in knjižnico. Projekt živi v KMJ že četrt stoletja in tudi v naši knjižnici je veliko zanimanja 

za tovrstno pripovedovanje pravljic, saj si je v šolskem letu 2016/2017 priznanje prislužilo kar 62 

otrok. Zaključna prireditev se je odvijala v kulturnem domu Straža z uprizoritvijo lutkovne 

predstave Mala mucka piratka v izvedbi KUD Vesel teater iz Dolenjskih Toplic. 

Ker otroci zelo radi ustvarjajo v družbi vrstnikov, so kreativni in imajo veliko idej, smo v 

sodelovanju z občino organizirali ustvarjalne delavnice ob prazniku Velike noči, ob topliškem 

občinskem prazniku poleti in ob Prazniku topliškega jabolka v jeseni. Tudi v času poletnih počitnic 

smo ustvarjali v senci mogočnih kostanjev v zdraviliškem parku. K sodelovanju smo povabili tudi 

ilustratorja Petra Škerla, ki je s svojim bogatim znanjem usmerjal otroke pri slikanju na lesene 

ploščice. Medgeneracijska druženja so bila zelo sproščena in navdihujoča. V času poletnih počitnic 

so najbolj navdušeni bralci sodelovali v poletni bralni znački, imenovani »Poletni pustolovci«. 

Zaključno prireditev je popestril pevec Adi Smolar, ki je tudi avtor zabavnih otroških slikanic. 

  

Osnovnošolci so naši redni obiskovalci, saj povprašujejo po knjigah za domače branje, bralno 

značko, Cankarjevo tekmovanje, seminarske naloge, plakate, posegajo pa tudi po knjigah za 

neobvezno branje in razvedrilo. Z njimi smo se družili ob kulturnem dnevu, na bibliopedagoških 

urah, sedmošolci pa so ob nacionalnem projektu »Rastem s knjigo« obiskali KMJ v Novem mestu. 

Organizirali smo tudi obisk novega bibliobusa pred OŠ v začetku šolskega leta.  

Vsako leto imamo več bralcev srednje in starejše generacije, ki posegajo po biografskih, 

zgodovinskih, ljubezenskih, kriminalnih romanih, pogosto pa tudi po strokovni literaturi s področja 

psihologije, etike, različnih vrstah zdravljenja, vzgoje in izobraževanja, kuharskih priročnikov, 

vrtnarstva in sadjarstva, ročnih delih in še mnogo drugega. Nekateri se odločijo sodelovati v bralni 

znački za odrasle, ki deluje v okviru KMJ. Zadnja bralna značka je bila v znamenju jantarja, enega 

izmed zakladov arheološke dediščine Novega mesta. V letu 2017 smo imeli kar nekaj literarnih 

večerov v okviru Rastoče knjige z naslednjimi gosti: zeliščarjem Jožetom Majesom, Marušo Marguč, 

avtorico knjige Zdravnik iz Dolenjskih Toplic in pesnico Micko Tomažin. Tudi april je bil v 

znamenju knjige, saj smo pripravili Topliško bralno noč z gostom Markom Pršino, avtorjem 

znanstvene monografije Dolenjske Toplice v odsevu časa. Spomladi smo v sodelovanju s Šolo 

zdravja  izmenjavali domača semena in prebirali knjige s področja vrtnarstva, v jeseni pa gostili dr. 

Nikolaya Grishina, ruskega zdravnika, ki nas je v svojem zanimivem predavanju popeljal po 

človeškem telesu in nam predstavil pomen gibanja. Ker imamo v Dolenjskih Toplicah mogočen 

zdraviliški park, smo poleti uvedli novost – branje v parku in s tem  razveselili mnoge goste 

zdravilišča, kot tudi domače bralce. S to dejavnostjo  bomo prav gotovo  nadaljevali tudi v 

prihodnjem poletju. V okviru TVU smo predstavili uporabo spletnega portala Dobreknjige.si in 

uporabo COBISS –a. 



   

Skozi vse leto smo v knjižnici postavili na ogled večje in manjše tematske razstave, običajno 

tematsko obarvane. Ob Dnevu  slovenskih splošnih knjižnic smo postavili razstavo slovenskih 

TOP 15, februarja razstavo o Francetu Prešernu in njegovih delih, nadalje knjižnice povezujejo 

ljudi, življenjsko delo Louise Hay, predstavitev rožnatega oktobra,  svetovni dan poezije in še 

mnogo drugih tem.  

Rezultati našega dela v knjižnici so pokazatelj, da smo na pravi poti. Veliko  število rednih 

obiskovalcev, na tisoče prebranih knjig, številne aktivnosti in dogodki kažejo na to, da smo 

pomembni ustvarjalci kulturnega življenja v Dolenjskih Toplicah. Okolju prispevamo droben 

kamenček v mozaiku za  lepše in bolj bogato  bivanje v kraju. Tudi v letu 2018 se bomo trudili za 

povezovanje in dobro sodelovanje z občani, lokalnimi društvi in ustanovami, občino in vso 

skupnostjo. V prihodnosti pa upamo na primernejše prostore, ki bodo bolj dostopni tudi gibalno 

oviranim, starejšim osebam in mamicam z otroškimi vozički.  

 

II. POTUJOČA KNJIŽNICA 

 
Z bibliobusom smo v letu 2017 obiskovali 66 postajališč v 11 občinah. Povprečno stojimo na 
posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili na terenu 646 ur in prevozili  9.827 km. 
Potujočo knjižnico je v letu 2017 obiskalo 11.811  uporabnikov. Novo vpisanih članov je bilo 
106.  
 

- Statistika: transakcije, obisk in izposoja gradiva 
  

Realizacija 2016 Realizacija 2017 

Vse transakcije 113.522 106.463 

Vsi obiski 9.854 9.843 

Obisk skupin 4.115 11.811 

SKUPAJ (obiski) 13.969 11.811 

 
 

- Potujoča knjižnica v številkah 
 
22.9.2017 smo obiskali OŠ Dol. Toplice – 150 obiskovalcev 
 
Tabela: Pregled obiska in izposoje po postajališčih 

OBČINA POSTAJALIŠČE ODPRTOST OBISK GRADIVO 

DOLENJSKE 
TOPLICE 

 
MENIŠKA VAS 

 
14 

 
165 

 
1.841 



 

 

 

 

POROČILO O DELU POTUJOČE KNJIŽNICE ZA LETO 2017 

STATISTIKA  

- Novo vpisani in aktivni člani 
 

V letu 2017 smo v Potujoči knjižnici vpisali 106 članov. Med novimi člani je največ osnovnošolcev 

(66 članov), sledijo predšolski otroci (21 članov), upokojenci (11  članov) in  zaposleni (8 članov). 

Aktivnih članov je bilo v 1. polovici leta 2017 1.103, v 2. polovici leta 2017 1.048. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Podatkov zaradi prehoda  računalniške izposoje iz programa COBISS2 na COBISS3 ne moremo izračunati za celo 

leto 2017, prav tako ne moremo podatkov za celo leto prikazati po kategoriji članov, pač pa ločeno za polletji. Aktivni 

člani so člani, ki so v določenem letu vsaj enkrat obiskali knjižnico. 

 

- Obiskovalci potujoče knjižnice 
 

Z bibliobusom smo v letu 2017 obiskovali 66 postajališč v 11 občinah. Povprečno stojimo na 

posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili na terenu 646 ur in prevozili  9.827 km. Potujočo 

knjižnico je v letu 2017 obiskalo 11.811  uporabnikov. Od tega 4.822 odraslih bralcev in 6.989 

osnovnošolcev in predšolskih otrok.  

 

- Kronološki pregled obiska skupin potujoče knjižnice: 
 

31.1.2017 smo obiskali OŠ Žakanje (Hrv.) in Kamanje (Hrv.) – 90 obiskovalcev 

17.2.2017 smo obiskali vrtec Jana – 50 obiskovalcev 

28.2.2017 smo obiskali Oš Žakanje – 60 obiskovalcev 

 PODTURN 8 78 784 

 SOTESKA 8 95 1.173 

     

 SKUPAJ  30 338 3.798 

Aktivni člani* Število 

Osnovnošolci 479 / 423 

Zaposleni 299 / 283 

Srednješolci 67 / 66 

Upokojenci 88 / 83 

Predšolski otroci 121 / 142 

Študenti 31 / 32 

Ostalo 18 / 19 

Skupaj 1.103 / 1.048 



17.3.2017 smo obiskali Oš Metlika – 70 obiskovalcev 

30.3.2017 so nas obiskali iz OŠ Šmarjeta  – 20 obiskovalcev 

7.4.2017 smo obiskali vrtec Mirna Peč – 150 obiskovalcev    

3.5.2017 smo obiskali vrtec Labod – 110 obiskovalcev 

12.5.2017 smo bili na srečanju Hrvaških potujočih knjižnic v Puli – 200 obiskovalcev  

26.5.2017 smo obiskali vrtec Brusnice – 90 obiskovalcev 

2.6.2017 smo obiskali Petrov vrtec – 60 obiskovalcev 

20.9.2017  smo obiskali OŠ Šmihel – 24 obiskovalcev 

22.9.2017 smo obiskali OŠ Dol. Toplice – 150 obiskovalcev 

5.10.2017 smo obiskali OŠ Ajdovec – 24 obiskovalcev 

20.10.2017 smo obiskali zavod VDC – 30 obiskovalcev 

26.10.2017 smo obiskali OŠ Leskovec pri Krškem – 150 obiskovalcev. Vsak mesec nas na 

postajališču obišče skupina 31 otrok iz vrtca Žužemberk, 21 otrok vrtca iz Bučke in 17 otrok iz 

vrtca Bršljin. 

 

- Izposoja 
 

V letu 2016 smo zabeležili 113.522 transakcij (vse transakcije v knjižnici in COBISS/OPAC-u). V 

letu 2017 pa je bilo vseh transakcij 106.463. 

Tabela: Izposoja 

 

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

COBISS/OPAC, določitev novega datuma izposoje, vračanje gradiva ter rezervacije. 

  

 2016 2017 

Vse transakcije* 113.522 106.463 



OSTALE DEJAVNOSTI NA ODDELKU 

 

- Sistem vodenja kakovosti 
 

V letu 2017 smo imeli notranjo presojo procesa, ki smo jo uspešno prestali. 

 

- Odpis in izločanje gradiva 
 

V letu 2017 je bilo v potujoči knjižnici odpisanih 1.521 enot knjižnega gradiva. Odpisali smo 
predvsem zastarelo in poškodovano gradivo. 

 

- Nabava opreme in spremembe na oddelku 
 

V letu 2017 smo pričeli z mednarodnim projektom Obmejnost. V ta namen smo pričeli z 
vsakomesečnim obiskom dveh osnovnih šol na Hrvaškem. Obiskujemo OŠ Žakanje in OŠ 
Kamanje. Obiskovalcev je veliko in zelo radi si izposojajo slovenske knjige. 

Na pobudo občine Šmarješke Toplice smo pričeli z  obiskovanje postajališča Zbure. Vabljeni smo 
bili na srečanje hrvaških potujočih knjižnic v Puli. Meseca marca sem se udeležil sestanka IO Sekcije 
potujočih knjižnic v Ptuju. Udeležili smo se tudi otvoritve novega bibliobusa v Postojni.  V mesecu 
marcu smo imeli na študijski  praksi tudi dve študentki bibliotekarstva. Z Vinkom sva se udeležila 
izobraževanja  programa Cobiss3, katerega smo začeli uporabljati.  

Nabavili smo 2 zimski jakni, kupili 2 grelca vode, zamenjali preproge v pisarni PTK. 

 

POTUJOČA KNJIŽNICA V ŠTEVILKAH 

Pregled izposojenega gradiva in obiskov po postajališčih v letu 2017 

Tabela: Pregled obiska in izposoje po postajališčih 

OBČINA POSTAJALIŠČE ODPRTOST OBISK GRADIVO 

DOLENJSKE 

TOPLICE 

MENIŠKA VAS 14 165 1.841 

 PODTURN 8 78 784 

 SOTESKA 8 95 1.173 

 Skupaj 30 338 3.798 

     

METLIKA SUHOR 10 134 901 

 RADOVICA 5 25 384 



 DRAŠIČI 5 48 382 

 KRASINEC 5 55 584 

 GRADAC 10 72 1.077 

 Skupaj 35 334 3.328 

     

MIRNA PEČ MIRNA PEČ 25 452 5.117 

 JABLAN 5 67 1.548 

 POSTAJA 5 129 1.537 

 GLOBODOL 15 224 3.844 

 Skupaj 50 872 12.046 

     

MOKRONOG-

TREBELNO 

ČEŠNJICE PRI 

TREBELNEM 

 

20 

 

271 

 

3.438 

 Skupaj 20 271 3.438 

     

STRAŽA GOR. STRAŽA  5 37 409 

 DOL. STRAŽA 10 78 566 

 ZALOG 9 108 719 

 Skupaj 24 223 1.691 

     

ŠENTJERNEJ OREHOVICA 10 186 1.508 

 ZAMEŠKO 5 2 17 

 Skupaj 15 188 1.525 

     

ŠKOCJAN BUČKA 20 336 4.110 

 Skupaj 20 336 4.110 

     

ŠMARJEŠKE 

TOPLICE 

ŠMARJEŠKE 

TOPLICE 

 

8 

 

195 

 

2.767 

 BELA CERKEV 5 43 391 



 

 ZBURE 4 19 96 

 ŠMARJETA 26 303 3.470 

 Skupaj 43 560 6.724 

     

TREBNJE DOBRNIČ 10 142 2.473 

 Skupaj 10 142 2.473 

     

ŽUŽEMBERK ŽUŽEMBERK (trg) 20 497 6.251 

 ŽUŽEMBERK (šola) 10 127 1.203 

 AJDOVEC 15 252 2.256 

 SADINJA VAS 8 47 437 

 PREVOLE 18 385 3.479 

 ŠMIHEL 20 272 2.986 

 Skupaj 91 1.580 16.612 

     

NOVO 

MESTO 

31 postajališč 300 4.807 49.754 

     

HRVAŠKA 

(Obmejnost) 

2 postajališči 8 192 964 

 Skupaj 646 9.843 106.463 



Pregled po občinah za leto 2017 

Tabela: Obisk in izposoja po občinah 

 

Poročilo pripravili: Zvonka Peterlin, Irena Muc in Luka Mežan 

 

 

Borut Novak, 

direktor 

 

OBČINA ŠTEVILO 

POSTAJALIŠČ 

ODPRTOST OBISK GRADIVO 

DOLENJSKE 

TOPLICE 

3 30 338 3.798 

METLIKA 5 35 334 3.328 

MIRNA PEČ 5 50 872 12.046 

MOKRONOG 

– TREBELNO 

1 20 271 3.438 

STRAŽA 3 24 223 1.691 

ŠENTJERNEJ 2 15 188 1.525 

ŠKOCJAN 1 20 336 4.110 

ŠMARJEŠKE 

TOPLICE 

4 43 560 6.724 

TREBNJE 1 10 142 2.473 

ŽUŽEMBERK 6 91 1.580 16.612 

NOVO 

MESTO 

33 300 4.807 49.754 

HRVAŠKA 

(Obmejnost) 

2 8 192 964 

Skupaj 66 646 9.843 106.463 


