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II.6) 
 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 13/17) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

LETNA POROČILA O DELU ZA LETO 2018 
 

a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, 

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sveta sodeloval Boštjan Omerzel, vodja MIRa. 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 
2018.  

 

b) Policijska postaja Bled,  
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sveta sodeloval Boštjan Lenček, komandir policijske 
postaje Bled. 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled 
za leto 2018.  

 

c) JZ Osnovna šola Gorje, 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sveta sodelovala Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje. 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu JZ Osnovna šola Gorje 
za leto 2018.  

 

d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sveta sodelovala Božena Kolman Finžgar, 
direktorica knjižnice. 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica za leto 2018.  
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a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, 

 
V letu 2018 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z občinsko upravo 
določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje MIR. Ukrepi 
in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestila o 
domnevnih nepravilnostih. 
 
A. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
Za območje občine Gorje je bilo prejetih in evidentiranih 30 (52-2017) prijav, opravljeno je bilo 29 
(52) inšpekcijskih ogledov. V postopkih je bilo za ugotovljene kršitve izrečeno 17 (30) opozoril, 
opravljeno sedem (10) odstopov zadev pristojnim organom, uvedeni štirje prekrškovni postopki 
in izdano eno obvestilo za javnost.  
 

Inšpekcijski nadzori so bili največkrat opravljeni zaradi posegov v ceste (5) neustreznega 
odvajanja odpadnih vod (2 in nepravilnega odlaganja odpadkov (7). Opravljeno je bilo tudi osem 
nadzorov nad evidentiranjem in plačevanjem turistične takse. 
 
Delo na območju občine Gorje predstavlja okoli 13% vseh prijav in 15% izvedenih ukrepov 
inšpektorata v skupni občinski upravi, za kar je bilo porabljenih 157 ur oz. 7% delovnih ur. 
Dogovorjeni delež znaša 8,5%. 
 
B. REDARSTVO 
  
Redarji so opravili na območju Gorij 451 (312) delovnih ur na terenu, kar je predstavljalo 8,5% 
vsega delovnega časa (dogovorjeni delež 8,5%). Naloge so bile povezane z nadzorom 
mirujočega prometa, nudenjem pomoči pri urejanju prometa na območju Vintgarja, urejanje 
prometa ter izvajanje nalog varovanja javnega reda in miru na prireditvah, sodelovanje pri 
varovanju otrok na poti v šolo in nadzorom ceste pod Višelnico, nadzor hitrosti z radarskimi 
merilniki ter spoštovanje reda na območjih naravne in kulturne dediščine: Vintgar, Pokljuška 
Luknja, Pokljuka, Radovna in Mežaklja.  
 
Redarji so ugotovili največ kršitev povezanih z nedovoljenim parkiranjem in za vožnjo s hitrostjo, 
večjo od dovoljene (44 kršitev). Statistični podatki o meritvah so bili občinski upravi sporočeni 
takoj sproti oz. po opravljenih aktivnostih. 
 
C. PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
V letu 2018 je bilo izdano 68 (37) obvestil o prekršku in plačilnih nalogov, pet (7) odločb in izrečeno 
je bilo še 89 (29) opozoril. 
 
V postopkih o prekrških je bilo skupno za 8.300€ plačanih glob in 240€ sodnih taks prekrškovnega 
organa, terjatve v izterjavi FURS ob koncu leta 2018 pa znašajo 980€ (za 4 globe). 
 
 
S spoštovanjem! 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

 
 
VROČITI: 
1. naslovniku 
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b) Policijska postaja Bled 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIJA  O DELU  
 

POLICIJSKE POSTAJE BLED 
 

ZA LETO 2018 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Bled, marec 2019 

  



 

119 

1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJSKE POSTAJE BLED ZA LETO 2018 
 
Značilnosti dela Policijske postaje Bled (v nadaljevanju PP Bled) se v letu 2018 ni bistveno razlikovala od 
okoliščin delovanja preteklih let. Enota je bila občutneje obremenjena od sredine meseca junija do začetka 
meseca oktobra, zaradi močnega navala turistov, kar je pomenilo tudi gostitev varnostnih dogodkov s 
področje dela Policije.  
 
Kazniva dejanja na PP Bled so v zadnjih petih letih v upadu, žal pa je zaznati trend upadanja preiskanosti 
kaznivih dejanj. Še vedno predstavljajo visok odstotek premoženjska kazniva dejanja, med katerimi 
prevladujejo tatvine in velike tatvine, kjer je dokazovanje in odkrivanje storilcev le teh, zahtevno in 
dolgotrajno. Večletno preventivo delo z romsko problematiko v času letne turistične sezone, ko smo z 
intenzivnim delom in z vključevanjem drugih enot, se nam obrestuje saj smo zagotovo preprečili večje 
število premoženjskih kaznivih dejanj (vlomov v OA na območju Save). Zaznati je nekoliko povečanja 
kaznivih dejanj zoper življenje in telo, delež gospodarske kriminalitete pa ostaja že par let približno enak. 
Obravnavali smo manj prekrškov s področja prepovedanih drog.  
 
Z razpoložljivimi kadrovskimi resursi in lastno fleksibilnostjo ter prilagajanju trenutni problematiki intenzivno 
zbirali obvestila, opravljali oglede krajev kaznivih dejanj in opravljali poostrene nadzore na kritičnih mestih, 
ter s tem preprečevali še večje število tovrstnih kaznivih dejanj. Zaradi obravnavanih kaznivih dejanj, pri 
katerih je bil  in velik delež premoženjskih kaznivih dejanj, je bilo ob nadaljujočemu trendu zviševanja 
dokaznih standardov potrebno preiskovanju kaznivih dejanj posvetiti še več časa, načrtno pristopati k 
raziskavi in ustrezno konstantno sodelovati z drugimi policijskimi enotami, strokovnimi službami PU Kranj, 
tožilstvi in preiskovalnimi sodniki. Takšno sodelovanje je prineslo uspeh pri preiskavi delovanja kriminalne 
skupine, ki se je ukvarjala z vlomi v stanovanjske objekte, delovala pa ne na območju celotne policijske 
uprave in širše. Z intenzivnim delom na področju kriminalitete bomo nadaljevali, predvsem je potrebno bolj 
okrepiti sodelovanje z drugimi policijskimi enotami in službami.  
 
Kršitve javnega reda in miru so bile v tem obdobju omejene predvsem na gostinske lokale z njihovo okolico. 
Številčno smo beležili manj kršitev javnega reda kot v preteklem letu, prav tako je bilo manj ugotovljenih 
kršitev drugih predpisov s področja javnega reda. V času letne turistične sezone so zaradi prijavljenih 
kršitev JRM izstopali predvsem lokali v trgovsko poslovnem centru Bled. V času letne turistične sezone 
smo beležili enormen porast dnevnih turistov in nadaljevalni trend pojava »backpackerjev« iz Anglije, Irske 
in skandinavskih držav. Gre za specifično populacijo mlajših gostov, ki so usmerjeni predvsem v popivanje 
v gostinskih lokalih, povezujemo pa jih s povzročanjem hrupa v nočnem času in vandalizmom. Na številnih 
množičnih javnih prireditvah, ki so zahtevale načrtovano izvedbo varovanja,  nam je uspelo z racionalnim 
načrtovanjem kadra in materialnih sredstev, zagotoviti ugodne varnostne razmere. Vse večje tradicionalne 
prireditve so minile brez hujših kršitev.  
 
Stanje prometne varnosti je bilo, glede na enako obdobje preteklega leta, nekoliko slabše, kljub manjšemu 
številu prometnih nesreč, vendar so bile posledice težje. Manjše je bilo število težko in lahko poškodovanih 
udeležencev v cestnem prometu, sta bili zabeleženi dve prometni nesreči s smrtnim izidom. Vse to lahko 
pripisujemo v največji meri izredno dobri letni turistični sezoni, lepemu vremenu in močno povečanem 
prometu na cestah kjer nadzor izvaja PP Bled. Gostota prometa je bila na območju PP Bled glede na enaka 
obdobja preteklega leta večja.   
 
Območje dela Policijske postaje Bled je veliko in specifično, saj praktično skozi vse leto poteka turistična 
sezona, z velikim številom enodnevnih kot tudi večdnevnih obiskovalcev.  
 
Težavo pri zagotavljanju varnosti v spomladanskem in poletnem času predstavlja slaba cestno-prometna 
infrastruktura predvsem na relaciji Lesce – Bled – Bohinj, ker turistične destinacije na območju PP Bled 
turisti največkrat obiskujejo z lastnimi prevoznimi sredstvi, kar pomeni veliko obremenitev prometne 
infrastrukture, tako na vpadnicah v turistične kraje, kot tudi na sami turistični destinaciji. Veliko 
obremenjenost enote predstavlja izvajanje nalog na območju več smučišč v zimskem času, predvsem 
pokrivanje smučišča Vogel, ki po raznih dogodkih (smučarske nesreče, kazniva dejanja na smučišču, javne 
prireditve v visokogorju,…) najbolj izstopa, za opravljanje nalog pa je potrebna posebna oprema in znanje 
policistov. Pokrivamo dve bolj ali manj oddaljeni občini Bohinj z okolico in Gorje s Pokljuko, kjer potekajo 
tudi večje javne prireditve. Področja dela policije in število varnostnih pojavov, ki zahtevajo posredovanje 
policije, se vsako leto povečujejo.   
 
Izvajanje policijskih nalog ob tovrstnih posredovanjih, katere praviloma opravljajo policisti v interventnih 
patruljah, še dodatno zmanjšuje prisotnost policistov v smislu preventivnega delovanja in občasno pa se 
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izvedba interventnih nalog policije premakne v kasnejši čas. Kljub temu so bile naloge, glede na 
razpoložljive kadrovske in materialne resurse, izvršene optimalno in učinkovito. 
 

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

 
2.1.1 PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
Kazniva dejanja na PP Bled so v zadnjih desetih letih, do leta 2013 naraščala, nato pa se je začel upad, 
tako jih je bilo leta 2018 340, leta 2013 pa 468. Žal je prav tako zaznati trend upadanja preiskanosti kaznivih 
dejanj, kar je posledica tudi večjih dokaznih standardov in ne nazadnje tudi »izkušnje« storilcev (nošenje 
rokavic, nošenje PVC vrečk preko čevljev ipd) s čimer dopuščajo manjšo možnost, da se jih identificira na 
podlagi dokazov z ogleda, Kazniva dejanja, ki jih je policija odkrila sama v primerjanem obdobju varira z 
manjšimi odstopanji, v povprečju jih odkrijemo med štiri in šest odstotki.  
 
V zadnjih petih letih predstavljajo kazniva dejanja splošne kriminalitete največji delež in sicer v povprečju 
85 odstotkov, pred tem pa 90 odstotkov. Pri tem se je v zadnjem obdobju petih let povečal delež 
gospodarske kriminalitet (približno 15 odstotkov), pred tem le pet odstotkov. Mladoletniški kriminal ostaja 
skozi celotno obdobje nekje na istem deležu (med ena in dva odstotka).    
 
V letu 2018 smo policisti PP Bled v primerjavi z lanskim letom obravnavali nekaj manj zadev in sicer 340 
(360). Državnemu tožilstvu smo podali 184 (174) kazenskih ovadb, kar je več kot leto poprej, če gledamo 
za leta pred tem pa so le te v upadu. Se je pa z uvedbo kazenskih ovadb – skrajšani postopek, povečalo 
število le teh, glede na primerjano obdobje. Število poročil (148/10 ZKP) je primerljivo obdobju zadnjih šest 
let, prav tako je primerljivo število napisanih poročil v dopolnitev kazenske ovadbe v zadnjih treh letih. V 
upadu so tudi kazniva dejanja od katerih so od pregona odstopili oškodovanci. V letu 2018 je bilo ovadenih 
82 oseb, kar je primerljivo z obdobjem zadnjih treh let. Glede na strukturo prevladujejo moški storilci (78 
%), glede na starost pa je večina storilcev stara med 25 in 50 let.  
 
Po oceni policije so storilci s kaznivimi dejanji povzročili več tisoč EUR škode, pri tem v zadnjih štirih letih 
ostaja približno na istem nivoju, močno pa sta izstopali leti 2013 in 2014.  
 
Število kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete je primerljivo z lanskim letom, glede na predhodna leta 
pa nekoliko v upadu. Največje število predstavljajo tatvine, nato pa velike tatvine, izstopajo še 
poškodovanja tuje stvari, zatajitve in goljufije. Raziskanost kaznivih dejanj zoper premoženje znaša 13,8 % 
in je v upadu glede na pretekla leta, kljub temu da se je enota zaradi močno povečanega števila in odstotka 
premoženjskih kaznivih dejanj, osredotočila predvsem na delo po tem področju. Izrazit je padec števila 
preiskanih kaznivih dejanj velikih tatvin, kljub temu, da je bil raziskan dobršen del le teh, ki jih je izvajala 
kriminalna združba z območja Gorenjske. Omenjena raziskana kazniva dejanja se vodijo pod SKP PU 
Kranj. Pri raziskavi kaznivih dejanj sodelujemo z ostalimi enotami, predvsem s PP Radovljica in PP 
Jesenice ter s SKP PU Kranj. Pri tem je potrebno poudariti, da so se naloge večinoma izvajale v okviru 
intervencijske patrulje in v okviru samo dveh policistov kriminalistov.  
 
Obravnavali smo tudi več kaznivih dejanj zoper življenje in telo, pri tem je v lanskem letu naraslo število 
lahkih telesnih poškodbe, hude telesne poškodbe pa so linearne glede na obdobje zadnjih petih let. Glede 
kaznivih dejanj, ki vsebujejo oblike ogrožanja varnosti, ne beležimo porasta, še vedno je največ groženj, 
sledijo pa ji povzročitev splošne nevarnosti.   
 
Povezanih kaznivih dejanj z motornimi vozili je primerljivo z letom 2017, glede na predhodna leta pa močno 
v upadu.  
 
Enota je obravnavala tri kazniva dejanja, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. Iz zbranih statističnih 
podatkov so kazniva dejanja, ki so jih storili mladoletniki močno v upadu glede na leti 2015 in 2016. V 
lanskem letu smo obravnavali eno hudo in eno lahko telesno poškodbo ter tatvino, ki so jih storili mladoletni 
storilci. 
 
Na PP Bled v lanskem letu nismo obravnavali kaznivih dejanj z zlorabo prepovedanih drog, kar predstavlja 
močan upad glede na predhodna leta. Vodstvo enote je že pristopilo k reševanju omenjene problematike. 
Imeli pa smo nekaj zasegov prepovedane droge, ki so se končali z izdajo odločbe o prekršku oz. podajo 
obdolžilnega predloga na sodišče. V vseh primerih je bila zasežena konoplja. Enota je pri svojem delu 
beleži eno smrt zaradi domnevne zastrupitve s prepovedano drogo.  
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Kaznivih dejanj nasilja v družini je v primerjalnem obdobju na letni ravni približno enako (v povprečju šest 
na leto), prav tako ne izstopajo kazniva dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje in 
neplačevanje preživnine. V lanskem letu beležimo večje število odvzemov mladoletne osebe, ki pa so 
posledica nagajanja bivših partnerjev iz območja Bohinja.  
 
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete je primerljiv za obdobje zadnjih petih let, pri tem izstopa le 
leto 2015. Največji delež tega predstavljajo kazniva dejanja ponarejanje denarja. V zadnjih dveh letih so se 
povečala kazniva dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, kar je posledica 
večjega plačevanja in nakupovanja preko internetne trgovine. Prav tako beležimo porast napadov na 
informacijski sistem, predvsem zaradi množične uporabe sodobne tehnologije. Število poslovnih goljufij 
ostaja v zadnjih treh letih na isti ravni. Število kaznivih dejanj, obravnavanih na podlagi Zakona o 
odgovornosti pravnih oseb pa iz leta v leto varira, v zadnjih dveh letih pa ostaja približno enako.  
 
Policisti PP Bled v preteklem letu nismo obravnavali kaznivih dejanj s področja nedovoljene proizvodnje in 
prometa orožja ali eksplozivov, zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi, spolne nedotakljivosti ter ilegalnih 
migracij. 
 
Na področju protiteroristične dejavnosti posebnosti na našem območju ne beležimo. Pri svojem delu na 
terenu intenzivno zbiramo podatke za preprečevanje financiranja terorizma.  
 
Na PP Bled še vedno vodimo nekaj pogrešanih oseb, ki še vedno niso bile najdene. V lanskem letu 
obravnavali tri pogrešanja, kar je nekje v povprečju gleda na ostalo leta (izstopa edino leto 2016).    

 
2.1.2 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 
Osnovno vodilo za delo na področju javnega reda so bile naloge, ki smo jih opredelili v letnem delovnem 
načrtu. Načrtovane naloge smo izvajali načrtno, tako da smo največ pozornosti posvetili varnostnim 
pojavom z elementi nasilja, predvsem družinskega, kršitvam v katerih je udeleženih več oseb (pretepi in 
druge vrste nasilja), ugotavljanju kršitev na podlagi lastne dejavnosti in nalogami povezanimi z varnostjo 
na javnih prireditvah in varnostno obremenjenih območji.  
Veliko časa smo vložili v sodelovanje z organi lokalne skupnosti. V poletnih počitnicah smo naloge izvajali 
tudi na kolesu. Tak način dela se je pokazal kot zelo učinkovit iz preventivnega vidika, kot samega hitrega 
posredovanja v centru mesta Bleda in na cestah, kjer je promet prepovedan oz. otežen. Tak način dela je 
bil prepoznan kot zelo učinkovit in dobro sprejet s strani zunanje javnosti. Dobro smo sodelovali predvsem 
v času letne turistične sezone z varnostnimi subjekti, ki na območju PP skrbijo za splošno varnost. Pri tem 
je potrebno izpostaviti dobro sodelovanje in dobro delo varnostne službe »Stinger«, ki na podlagi pogodbe 
z Občino Bled in »Arh varovanja«, ki na podlagi pogodbe z HKMD Bled, skrbita za red v okolici gostinskih 
lokalov ter na najbolj obremenjenih krajih (Grajska cesta, promenada in ledena dvorana Bled). 
Kljub temu, da je v Slovenija gledano s strani terorizma dokaj varna država, smo kljub temu ob sprejemu 
prijav za večje javne prireditve, organizatorje opozarjali tudi na možnost raznih terorističnih dejanj.  

Na območju enote ne beležimo organiziranih navijaških skupin in neformalnih skupin, ki bi izvrševala kršitve 
javnega reda.      
 
V letu 2018 smo policisti PP Bled obravnavali dve kršitvi predpisov o javnem redu več kot v preteklem letu, 
in sicer 87 (85). Hujše kršitve smo na strokovnih posvetih komandirja analizirali ter policiste na odpravah 
na delo opozarjali na celostno obravnavno interventnih dogodkov in na okoliščine, ki povzročajo konfliktne 
situacije.  
 
Pri obravnavanju kršitev drugih predpisov v letu 2018 smo obravnavali 12 (19) manj kršitev določb zakona 
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ter 1 (7) kršitev določb Zakona o prijavi prebivališča.  
Poleg tega smo obravnavali tudi 12 (10) kršitev Zakona o zaščiti živali, 11 (4) kršitev Zakona o javnih 
zbiranjih in 2 (1) kršitvi Zakona o orožju.  
 
Zabeleženih je bilo skupno 199 (149) prijav javnih prireditev. Naloge na javnih prireditvah smo opravljali ob 
rednem delu ali na podlagi izdelanih načrtov ali opomnikov. Za zmanjšanje varnostne problematike na 
javnih prireditvah, smo se udeleževali ustnih obravnav, za več javnih prireditev, pa smo sklenili soglasje z 
organizatorjem za plačilo storitev policije. Na tem področju smo sodelovali z MIR Bled in Jesenice.  
 
V letu 2018 smo policisti PP Bled obravnavali 19 (4) dogodkov v gorah. Na smučiščih smo v skladu z določili 
ZKP v tem obdobju opravili 18 (27) ogledov kraja dogodka. Obravnavali smo 1 (4) samomorov in 4 (0) 
poskusa samomora. Obravnavali smo tudi 18 (27) požarov,  2 (11) delovnih nesreč, 0 (3) nesreče z zračnim 
plovilom, izvedli smo 2 (5) iskalnih akcij pogrešanih oseb in 1 (1) onesnaženje okolja.   
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Tudi v letu 2018 smo skupaj s PPIU ugotavljali in nadzirali črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje 
brez ustreznih dovoljenj, a hujših kršitev na tem področju nismo beležili. Opravljeno je bilo poročanje 
ustreznim službam. V zvezi obvladovanja te problematike smo poleg problematičnih gostinskih lokalov, 
opravili tudi kontrole gradbišč in relacije do njih.  

 
2.1.3 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
Policisti smo v letu 2018 izvedli številne poostrene nadzore prometa, ki so bili načrtovani z regijskega-
državnega nivoja in lokalnega nivoja, nekaj poostrenih nadzorov pa smo načrtovali in izvedli tudi sami. 
Usmerjeni so bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih 6. mesečnih analiz in ugotovljenih trendih 
slabšanja prometne varnosti najbolj vplivali na prometno varnost.  
 
V letu 2018 smo policisti PP Bled v primerjavi z lanskim letom obravnavali  132 (138)  prometnih nesreč. 
Vseh kršitev pri nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljenih 452 (585). Zmanjšanje ukrepov gre zlasti 
pripisati stavki, ki je potekala v začetku in koncu leta 2018. Kljub stavki smo zaradi povečanja in izstopanja 
stopnje alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč, napore ob kontrolah prometa še posebej 
usmerili v ugotavljanje hujših kršitev prometnih predpisov, prisotnosti alkohola in drog ter psihoaktivnih 
snovi, s čimer smo želeli znižati povprečno stopnjo alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč. To 
je razvidno iz velikega števila opravljenih alkotestov in uporabo hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti drog 
v organizmu. Hudo telesno poškodovanih je bilo 7 (10). Število lahko telesno poškodovanih je bilo 37 (58). 
Na območju Bohinja sta se zgodili tudi 2 prometni nesreči IV. kategorije, ki ju je obravnavala Postaja 
prometne policije Kranj (v nadaljevanju PPP Kranj). Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so, nepravilna 
stran oziroma smer vožnje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti, nepravilni premiki z vozilom, 
nepravilno prehitevanje in neustrezna varnostna razdalja. V letu 2018 smo beležili 20 (21) prometnih nesreč 
s pobegi od tega je bil 2 (1) udeleženec telesno poškodovan.  
 
V letu 2018 smo v primerjavi z lanskim letom odredili 2.164 (1.658) alkotestov.  Odrejenih je bilo 14 (14) 
strokovnih pregledov zaradi alkohola. Odrejenih je bilo 26 (13) strokovnih pregledov zaradi prepovedanih 
drog. V letu 2018 smo beležili 13 (14) alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Povprečna stopnja 
alkoholiziranih voznikov v letu 2018 je bila 1,70 (1,21). 
 
Na podlagi ZPrCP je bilo leta 2018 pridržanih 0 (5) kršiteljev. Po ZPrCP je bilo v letu 2018 zaseženih 14 
(14) vozil.  
 
Izvajali smo nadzor prometa nad vozniki skupaj z delavci Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Kranjska Gora Žirovnica in Gorje, na območju Občine Gorje in sodelovali pri zavarovanju javnih 
prireditev na cestah, ki so potekale na območju enote. 
 
Enota je sodelovala v postopkih odločanja na upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem športnih 
prireditev in opravljali tudi predhodne terenske oglede in določali oblike varovanj. 
 
Policisti smo promet urejali tam, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so pristojni upravljavci cest, ni 
zagotavljala ustrezne varnosti ali pretočnosti. Odreagirali smo na vsako  zaznano posebnost v prometu, 
tako da smo fizično urejali promet na cestah in v križiščih ob zgostitvah, prireditvah na cesti in drugih 
dogodkih, ki so zahtevali začasno spremembo prometne ureditve. Urejanje prometa je postalo, skoraj da 
nemogoče, saj zaradi ogromnega števila prihajajočih in odhajajočih vozil in slabe pretočnosti cest, velikega 
števila prehodov za pešce, pomanjkanja parkirnih mest in vsakodnevnih zastojev na vseh cestah skozi 
Bled in okolico, še posebej ob vikendih in prometnih konicah, tako da se je največ pozornosti polagalo na 
nedovoljeno ustavljanje in parkiranje avtobusov in kombijev za prevoz oseb na cestah, ki vodijo mimo 
hotelov, zaradi česar se je pretočnost še zmanjšala. 
 
Na regionalni cesti št. 209, Bled - Boh. Bistrica - Jezero, je bila v letu 2018, prometna situacija tako kot 
prejšnja leta najbolj problematična. Promet je bil izredno gost, potekal je kolonah, prav tako pa je prihajalo 
do daljših zastojev. Omenjena relacija je bila tudi v preteklih letih zelo priljubljena med vozniki motornih 
koles, na tem odseku smo v preteklosti že beležili smrtne žrtve voznikov motornih vozil. Ker se je stanje 
glede na posledice v letu 2018 poslabšalo smo na relaciji tekom leta večkrat izvajali poostrene nadzore 
hitrosti in kontrole prometa. Prav tako smo na relacijo z delovnimi nalogi odrejali policista, ki je izvajal naloge 
z motornim kolesom, nadzor pa smo vršili vsakodnevno ob rednem delu. Da je to primer dobre prakse se 
je pokazalo ob pohvalnih povratnih informacijah lokalnega prebivalstva in gostincev ter ostalih mimoidočih, 
ki so bili kontrolirani na relaciji.  
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2.1.4 NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH  
PP Bled na svojem terenu nima mejnega prehoda, zaradi tega policisti opravljamo naloge s področja mejnih 
zadev v notranjosti. Z zbiranjem obvestil nismo prišli do podatkov, ki bi kazali na to, da preko območja 
policijske postaje Bled prehajajo ilegalne migracije. Prav tako s področja mejnih zadev in tujcev, po 
predhodno izdelanih načrtih, opravljamo mesečne in občasne skupinske nadzore delovišč v zvezi z 
zaposlovanjem tujcev, delom na črno, statusom tujcev in prijavo prebivališč. Dobro je tudi sodelovanje z 
Upravno enoto Radovljica, skupaj s PP Radovljica imamo enkrat letno organiziran delovni posvet.  
 
Opravljamo regionalne in lokalne nadzore na deloviščih in pri poslovnih subjektih, kjer so zaposleni tujci.  
 
Prav tako smo sodelovali s PPIU Kranj glede prebivanja in zaposlovanja tujcev ter prijavno odjavne službe.  
 
Večina tujcev, ki prihajajo na območje PP Bled, se nahaja v turističnih centrih Bled, Bohinj in Pokljuka, z 
urejenim prenočiščem in prijavo prebivališča, kar stalno nadzorujemo v okviru rednih policijskih nalog. Imeli 
smo tudi več SIS zadetkov gostov, ki so se prijavili na našem območju, katere smo dosledno preverili. 
Večinoma je šlo le za podobnosti z dejanskimi osebam. V kolikor pa so bili zadetki točni, smo postopali v 
skladu z zakonodajo in posvetu z uradom Sirene.   
 
Pri številnih športnih prireditvah, katerih se udeležujejo tudi tuji športniki, posebnosti prav tako nismo 
beležili. 

 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

 
2.2.1 V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
Naloge, načrtovane z letnim delovnim načrtom, so bile realizirane. Splošna ugotovitev je, da preventivne 
akcije oziroma preventivne dejavnosti, dosegajo svoj namen. Več preventivnih aktivnosti je bilo načrtovanih 
s konkretizacijami dela enote tekom turističnih sezon, prazniki in večjimi prireditvami na našem območju. 
Preventivne aktivnosti smo prilagajali trenutnim varnostnim razmeram, s ciljem, da varnostne probleme v 
kar največji možni meri preprečimo oziroma, da drugi subjekti vplivajo na zmanjševanje škodljivih posledic. 
V razgovorih z lokalnimi predstavniki na občinah smo izpostavili varnostne probleme, na katere lahko sami 
vplivajo.  
 
V letu 2018 smo izvedli 49 (57) preventivnih dejavnosti. V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete 
smo med poletno in zimsko turistično sezono aktivnosti usmerili k obveščanju o samozaščitnih ravnanjih, 
spodbujanju občanov za obveščanje policistov o vseh pojavih, za katere smo že v preteklosti ugotavljali, 
da negativno vplivajo na kriminaliteto. Prebivalce smo o tem obveščali tudi z opozorilnimi letaki in 
opozarjanjem. Odgovorne osebe finančnih in poslovnih institucij smo opozarjali na samozaščitna ravnanja, 
predvsem na previdnost ob zaključku obratovalnih časov in pri prenosu oziroma oddaji gotovine, kot tudi 
na pozornost glede pristnosti (ponarejenega) denarja. Odgovorne v prodajalnah smo opozarjali na 
možnosti namestitve kvalitetnih videonadzorih sistemov, fizičnem varovanju objektov in na primerno 
zavarovanje dostopa do blaga v skladiščih.  
 
Izvedene so bile preventivne naloge na področju javnega reda s tem, da smo sodelovali z organizatorji 
številčnejših in večjih tradicionalnih javnih zbiranj. Gostinskim delavcem oz. lastnikom lokalov smo 
svetovali, kako lahko sami postorijo oz. s svojimi ukrepi pripomorejo k izboljšanju varnosti v lokalih, lokalni 
skupnosti pa smo podali tudi mnenja glede izdaje dovoljenj o podaljšanju obratovalnih časov lokalov. Na 
temo kršitev javnega reda s strani tujih gostov je bilo opravljenih več razgovorov z najemniki oz. lastniki 
bolj obiskanih lokalov, kateri so bili še posebej obveščeni, da vinjenim ne dovolijo vstopov v lokale in jim ob 
sumu, da so pod vplivom alkohola z njim ne postrežejo in se jim to na primeren način obrazloži. Na lokalni 
ravni smo redno sodelovali s turističnimi vodiči, ki prihajajo na Bled in lokalnimi turističnimi organizacijami 
in Turističnim društvom Bled in Bohinj, še posebej poleti, ko je turistov največ in takrat prihaja do drznih 
tatvin denarnic, torbic in drugih vrednejših predmetov.  

Na področju cestnega prometa in tujcev smo izvedli več preventivnih nalog. V času pred poletno sezono 
oz. pred spremembo voznih razmer, smo javnost seznanjali z nevarnostmi preko lokalnih časopisov in 
drugih medijev. Redno smo obiskovali stanodajalce in odgovorne osebe opozarjali na dosledno prijavo 
tujcev, na pozornost glede izkazovanja identitete s ponarejenimi ali prirejenimi listinami, na obveščanje 
policije o okoliščinah, ki kažejo na zlorabo legalnega bivanja tujcev za ilegalni prehod državne meje in na 
napake o katerih smo obveščeni preko aplikacije HOGO. Z odgovornimi osebami na ŽP in AP smo 
dogovorjeni, da nas takoj obveščajo o morebitnem pojavu sumljivih oseb, ki bi lahko pripotovale na našo 
območje po ilegalnem prestopu državne meje.   
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Policisti smučarji so v času zimske turistične izvajali preventivne aktivnosti na smučiščih. VPO-ji pa so 
preventivne aktivnosti izvajali v šolah, vrtcih in v domu starejših občanov. Pred pričetkom letne turističen 
sezone so obiskali planšarije in planinske koče na območju Bohinja in Pokljuke. Opravili so razgovore s 
stanodajalci, hotelirji in gostinci. Policist VPO za območje Bohinja  izvaja dejavnosti v policijski pisarni v 
Bohinjski Bistrici, kjer so trikrat tedensko tudi uradne ure, sicer pa je VPO, praviloma vedno v času službe 
prisoten na območju Bohinja. V primeru odsotnosti pa ga nadomesti drug VPO ali redna patrulja.   
 
Tako kot do sedaj smo izvajali preventivni projekt »POLICIST LEON«, v okviru katerega so VPO-ji po šolah 
izvajali preventivne aktivnosti iz različnih področij dela.  
 

2.2.2 OPERATIVNO - KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST  
V letu 2018 smo se odzvali na več interventnih klicev, kjer so patrulje v vseh primerih odšle na kraj. Pri tem 
so ugotavljali ali obstaja pravna podlaga za ukrepanje policije. Kadar je bilo ugotovljeno, da ukrepanje s 
področja dela policije ni mogoče, je bilo podano poročilo pristojnim službam.  
 
S sprotnim preverjanjem in analiziranjem varnostnih razmer smo ugotavljali časovne in krajevne gostitve 
varnostnih problemov in v kritičnih časih na določene kraje odrejali policiste k opravljanju službe, s čemer 
smo sledili k čim krajšim reakcijskim časom. Glede na veliko območje enote se trudimo, da se zmanjša 
reakcijski čas interveniranja. Pri tem je potrebno izpostaviti večje število interventnih dogodkov na območju 
celotnega Bohinja, kjer se je za prihod patrulje potrebuje daljši čas.  
 

Priloga 1: Informacija o delu PP Bled za leto 2018 v Občini Gorje  

 
1. Značilnosti dela Policijske postaje Bled na območju občine Gorje za leto 2018 

 

Obseg in značilnosti dela policistov Policijske postaje Bled na območju občine Gorje se v letu 2018 ni 
bistveno bolj razlikoval  kot prejšnja leta. Kazniva dejanja so bila v letu 2018 glede na pretekla leta v porastu, 
tako v letu 2018 beležimo za 16 % več kaznivih dejanj kot v letu 2017. V letu 2018 smo beležili manj 
kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, ki se je na leto 2017 zmanjšala za 26.3 %. Glede na preteklo 
leto pa se je zvišalo število kaznivih dejanj  zoper gospodarstvo, zoper življenje in telo, zoper človekove 
pravice in svoboščine ter zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Pri obravnavi kaznivih dejanj je že po 
znanem in nadaljujočem trendu zviševanja dokaznih standardov, potrebno preiskovanju posvetiti bistveno 
več časa, pristopati načrtno k raziskavi, stalno sodelovati s pristojnimi strokovnimi službami, tožilstvom in 
preiskovalnimi sodniki ter samimi občani. Glede na leto 2017 pa se je v letu 2018 dvignila tudi raven 
preiskanih kaznivih dejanj, kjer je bilo v letu preiskanih 37.9 % kaznivih dejanj.  

 

Glede kršitev javnega reda in miru na območju občine Gorje smo beležili rahlo povečanje kršitev, kjer še 
vedno izstopajo kršitve predvsem v zasebnih prostorih, oziroma v družinah, v močnem upadu pa je število 
kršitev v gostinskih lokalih. Pri obravnavi navedenih kršitev ter dogodkov v povezavi z veljavno zakonodajo 
in predpisi za vse še vedno velja ničelne toleranca policijskega dela do tovrstnih kršitev, predvsem za 
prekrške z elementi nasilja. Policisti policijske postaje Bled smo izvajali stalne kontrole gostinskih lokalov, 
poostrene nadzore ter kontrole javnih prireditev. Pri svojem delu pa ugotavljamo, da na območju občine 
Gorje trenutno ni gostinskega lokala, ki bi izrazito izstopal. Na območju večjih javnih prireditev razen 
Jurijevega sejma in Otroškega Pokljuškega maratona ni bilo. V letu 2017 smo obravnavali 142 dogodkov v 
letu 2018 pa 136 dogodkov. Vse prireditve so potekale mirno in brez večjih kršitev, v sodelovanju 
organizatorjev in policistov PP Bled. V primerih družinskega nasilja smo zgledno sodelovali z OŠ Gorje in 
s CSD Radovljica, kjer smo v sklopu medinstitucionalnega tima konkretno obravnavali posamezne primere. 

 

Na področju prometne varnosti v preteklem letu ponovno beležimo rahel upad prometnih nesreč, z občutno 

manjšimi materialnimi in telesnimi posledicami. V letu 2018 na območju Občine Gorje nismo obravnavali 

prometne nesreče s smrtnim izidom. Ob prometnih kontrolah smo ugotovili, da vozniki v večini primerov 

spoštujejo pravila cestnega prometa. Kljub izvajanju občasnih gradbenih del na območju, kjer se je urejala 

cestna infrastruktura večjih kršitev povezanih z ureditvijo obvoza in zapore nismo beležili. Največje težave 

se tako kot prejšnja leta pojavljajo pri vožnji turistov, ki jih je iz leta večje število, kar se pozna tudi pri 

samem prometu na območju občine, najbolj v času obeh turističnih sezon.  

 

Omeniti moramo, da se na območju celotne PP Bled z vključenimi občinami vsakoletno povečuje število 

varnostnih pojavov, gostov in področij dela, ki zahtevajo posredovanje policije. Angažiranost policistov pri 

posredovanjih še dodatno zmanjšuje prisotnost policistov na območju Gorij v smislu preventivnega 
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delovanja. Splošna ugotovitev je, da so bile vse naloge izvršene optimalno, strokovno in učinkovito, hkrati 

pa je bila stalnim prebivalcem, gostom in obiskovalcem občine Gorje zagotovljena visoka stopnja varnosti. 

 

Prav tako je potrebno omeniti, da imamo policisti PP Bled po podatkih Ministrstva za infrastrukturo iz leta 

2017 drugo prometno najbolj obremenjeno regionalno cesto v državi6. 

 

Nenazadnje moramo omeniti še, da se področja dela policije in število varnostnih pojavov, ki zahtevajo 

posredovanje policije, vsako leto povečujejo. Angažiranost pri teh posredovanjih še dodatno zmanjšuje 

prisotnost policistov v smislu preventivnega delovanja. Svojo aktivnost in prisotnost na terenu poskušamo 

povečati z različnimi oblikami dela kot so policisti kolesarji, policisti motoristi ter občasno policisti konjeniki. 

Z takšnim načinom dela, bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu in jih še intenzivirali.  

 

Smatramo, da je varnostna situacija na območju PP Bled dobra in da so bile vse naloge izvršene optimalno, 

strokovno in učinkovito, hkrati pa je bila stalnim prebivalcem in obiskovalcem vključenih občin, kljub slabi 

kadrovski zasedenosti Policijske postaje zagotovljena dobra stopnja varnosti.   

 

Našo trditev lahko podkrepimo z dejstvom, da je Policijska postaja Bled, poleg stalnega prebivalstva v letu 

2018 pokrivala krepko preko 57 % vseh turistov, nastanjenih v turističnih objektih na območju Gorenjske in 

preko 12% vseh turistov, nastanjenih v turističnih objektih na celotnem območju Slovenije7. Število se iz 

leta v leto konstantno povečuje z trendom preko 13 % glede na prejšnje leto.  

 

2. Delo po posameznih delovnih področjih 

 
2.1. Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete: 

 

V letu 2018 smo na območju občine Gorje obravnavali  25 (lani 29) kaznivih dejanj. Skladno z 9. in 10. 

odstavkom 148. členom Zakona o kazenskem postopku je bilo na pristojno Okrožno državno tožilstvo 

podanih 23 kazenskih ovadb (lani 23  in 2). Preiskanih je bilo 37,9 % (lani 26,6 %) kaznivih dejanj. Glede 

na leto 2017 se je število kaznivih dejanj povečalo za 16 %, kjer pa se je povečala raziskanost predvsem 

premoženjske kriminalitete. Kljub zelo dobremu sodelovanju z občani opažamo, da se slednji po večini še 

vedno ne želijo izpostavljati, zato so z podanimi informacijami včasih nekoliko zadržani in skopi. Z 

preventivnim delom, sodelovanjem z lokalno skupnostjo in z ozaveščanjem pa slednje poskušamo 

spodbuditi k temu, da o negativnostih obveščajo policiste, policijo saj bomo le s konkretnim sodelovanjem 

lahko konkretno preiskovali kazniva dejanja in s tem preprečili kriminaliteto. Med kaznivimi dejanji je še 

vedno več kot dve tretjini kaznivih dejanj po premoženjski kriminaliteti 14 (predlani 19). V letu 2018 najbolj 

izstopajo kazniva dejanja zoper življenje in telo, velike tatvine - vlomi, navadne tatvine in kazniva dejanja 

zoper gospodarstvo.  

 

V zadnjem času opažamo, da se časi vlomov še vedno izvršujejo v nedoločenem časovnem obdobju, kjer 

pa storilci delujejo sami ali v skupinah. Število velikih tatvin se povečuje v času praznikov, kljub 

povečanemu deležu preventivnih dejavnosti policistov in samozaščitnih ravnanj občanov.  

 

Med letno turistično sezono je še vedno občuten upad vlomov v vozila na območju Pokljuke, Mežaklje in 

Radovne. Pri tem moramo izpostaviti odlično preventivo delo policistov s problematičnimi skupinami v času 

letne turistične sezone, kjer smo z intenzivnim delom in z vključevanjem drugih enot in služb na območju 

občine gorje ( MIR, nadzorniki TNP, lovci, ribiči ..) zagotovo preprečili večje število vlomov v vozila. Kljub 

osveščanju ljudi po samozaščitnem ravnanju, nekateri še vedno odlagajo in puščajo vrednejše stvari v 

vozilih oz. na vidnih mestih. Ugotavljamo, da se storilci navedenih kaznivih dejanj v poletnih mesecih 

pripeljejo na območje občine Gorje z različnih krajev Slovenije zgolj z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. 

 

                                                           
6 Vir: Podatki o prometu -  Prometne obremenitve 2017, Ministrstvo za Infrastrukturo 
7 Vir: Statistični urad - Turizem: 496.677 prihodov gostov, 1.115 .273 nočitev na Bledu 

  (758.496 prihodov gostov za območje PP Bled – 12,87 % vseh turistov v Sloveniji) 
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Na področju prepovedanih drog nismo obravnavali kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa 

s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu. Občina Gorje na promet s prepovedanimi 

drogami in njenim uživanjem ni imuna, saj smo predvsem na območju Bleda in Gorij več občanom Gorij 

zasegli prepovedano drogo.. Zoper njih so bili uvedeni postopki v zvezi kršitev določil Zakona o proizvodnji 

in prometu s prepovedanimi drogami. Pri tem, pa je potrebno izpostaviti, da so v postopkih udeležene 

različne starostne populacije.  

 

2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

 

Posebno pozornost smo posvetili varnostnim pojavom z elementi nasilja, predvsem družinskega nasilja, 

nasilja nad mladoletnimi, otroki, kršitvam v katerih je udeleženo večje število oseb, ugotavljanju kršitev na 

podlagi lastne dejavnosti in nalogam povezanim z varnostjo na javnih prireditvah ter v gostinskih lokalih.  

 

Na območju občine Gorje je v letu 2018 zaznali manjše število prekrškov povezanih z javnim redom in 

mirom kot v lanskem letu. Upad kršitev javnega reda in miru pripisujemo tako spremembi strukture gostov 

kot tudi intenziviranju našega dela na tem področju in aktivnem sodelovanju z drugimi institucijami v lokalni 

skupnosti ter angažiranju drugih subjektov pri zagotavljanju varnosti in reda. Število kršitev ZJRM v 

zasebnih prostorih je v upadu. Med kršitvami ZJRM še vedno izstopajo kršitve prepiranja, nedostojnega 

vedenja in vpitja ter pretepanjem. Na območju občine Gorje po ugotovljenih dejstvih ni izstopajočega 

gostinskega lokala, kljub temu pa redno opravljamo kontrolo predvsem v smislu ugotavljanja kršitev Zakona 

o omejevanju uporabe alkohola in obratovalnega časa. Število ugotovljenih kršitev je na območju Občine 

Gorje povsem primerljivo s stanjem na terenu.  

 
Sodelovanje s CSD v Radovljici je dobro, kjer si redno izmenjujemo informacije o nastalih problemih 
oziroma sodelujemo v medinstitucionalnih timih, kjer obravnavamo konkretne situacije. 
 

Navzoči smo tudi pri obravnavi vse večjega števila večjih dogodkov kot so iskalne akcije, reševanja, 

nesreče, samomori, požari, delovne nesreče in množice drugih manjših dogodkov, ki potrebujejo naše 

posredovanje. Vsi ti dogodki pa so terjali veliko kadrovskih resursov in angažiranosti celotnega kolektiva 

Policijske postaje Bled.   

 

Pri delu smo zaznali oziroma odkrili tudi prekrške po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 

drogami.   

 

Pri opravljanju rednih nalog in interveniranju je bila v več primerih ugotovljena tudi problematika iz 

pristojnosti centra za socialno delo in patronažne službe ministrstva za zdravje. Oba organa smo o 

ugotovljenih problematiki redno obveščali.  

 

Ugotavljali in nadzirali smo črna prenočišča, kakor tudi delo in zaposlovanje brez ustreznih dovoljenj. 

 

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

 

V letu 2018 smo nadzirali predvsem problematiko, ki je na podlagi analiz iz preteklih let najbolj vplivala na 

prometno varnost in sicer alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles, kolesarjev, uporaba varnostnega 

pasu, naprav in opreme, ki vpliva na voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja 

vozila in ravnanje šibkejših udeležencev. Med temi smo še vedno osredotočeni na vožnjo pod vplivom 

alkohola in vožnjo voznikov enoslednih motornih vozil v smeri proti Zatrniku in vožnjo voznikov izven 

urejenih cest, voznike, ki izstopajo z nevarno in agresivno vožnjo med rednim prometom.  

 

V reševanje omenjene zadeve smo vključili tudi medobčinsko redarstvo in policiste Prometne policijske 

postaje PU Kranj. Prav tako smo se v letu 2018 osredotočili na vožnjo voznikov motornih koles v naravnem 

okolju izven urejenih poti predvsem v območju TNP (vozniki moto kros). V reševanje omenjene zadeve 

smo ponovno aktivno vključili medobčinsko redarstvo in policiste Prometne policijske postaje PU Kranj.  Vsi 

poostreni nadzori so bili usmerjeni v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah analiz in ugotovljenih trendih 

slabšanja prometne varnosti najbolj vplivali na prometno varnost.  

 

Skupaj s Postajo prometne policije Kranj in MIR Jesenice smo izvajali nadzor nad tovornimi vozili (prevoz 

lesa s Pokljuke in Mežaklje), ki vključuje predvsem ugotavljanje prekrškov glede prekoračitve dovoljene 
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teže tovora. Z omenjeno prakso bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Kontrolirali smo tudi avtobuse in 

voznike, ki opravljajo prevoze šolskih otrok. Sodelovali smo tudi pri zavarovanju javnih prireditev na cesti, 

ki so potekala na območju Gorij. 

 

Na območju smo v letu 2018 obravnavali manj prometnih nesreč, tudi posledice so milejše, saj je manj 

telesno poškodovanih. Smrtnih žrtev v preteklem letu ni bilo. Glede na podatke iz leta 2017, se je število 

prometnih nesreč zmanjšalo za 3,8 %. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč so bili premiki z vozilom, na 

drugem mestu je bilo neupoštevanje pravil prednosti, na tretjem pa neprilagojena hitrost, sledijo pa stran in 

smer vožnje večina prometnih nesreč, pa se je zgodila na mestnih ulicah. Glede na navedene podatke 

lahko sklepamo, da gre v največ primerih za manjše prometne nesreče z manjšimi posledicami, katerih 

vzrok so velika gneča na parkiriščih in mestnih ulicah ter problematika pomanjkanja urejenih kolesarskih 

poti in stez, saj je največ lahko in hudo telesno poškodovanih ravno kolesarjev.  

 

Ugotovljenih je bilo 728 kršitev cestno prometnih predpisov. Največ ukrepov je bilo izrečenih po Zakonu o 

pravilih cestnega prometa, 647.  

 

Glede na leto 2017 je zaznati povečano število ugotovljenih kršitev v zvezi vožnje vozil pod vplivom 

alkohola. Pojavljajo se tudi vožnje vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in vožnja neregistriranih 

vozil, v tej zvezi pa je bilo zaseženih 14 motornih vozil.  

 

Na območju občine Bled smo v letu 2018 opravili številne poostrene nadzore prometa na relaciji Bled – 

Bohinj in Bled - Pokljuka. Nadzirali smo predvsem kršitve, ki so na podlagi opravljenih analiz najbolj vplivala 

na prometno varnost (alkohol, hitrost, vožnja voznikov motornih koles, kolesarjev, uporaba varnostnega 

pasu in ravnanje šibkejših udeležencev - pešcev). Med omenjenimi kršitvami smo se še posebej 

osredotočili na vožnjo pod vplivom alkohola in vožnjo enoslednih motornih vozil v povezavi z agresivno 

vožnjo.  

 

2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

 

Policijska postaja Bled na svojem območju nima mejnih prehodov, zaradi tega policisti opravljajo delo s 

področja mejnih zadev v notranjosti. Policisti smo zbirali obvestila o ilegalnih migracijah, opravljali nadzore 

na deloviščih in ugotavljali kršitve v zvezi z bivanjem tujcev. Ob obeh sezonah smo na območju Občine 

Gorje beležili povečano število obiska in nočitev, prijavo  gostov. Na območju občine Gorje v letu 2018 

nismo beležili kršitev po zakonu o tujcih in po zakonu o prijavi prebivališča. 

 

3. Druge dejavnosti 

 
3.1 Policijsko delo v skupnosti 

 

Splošna ugotovitev je, da preventivne akcije policije dosegajo svoj namen. Več preventivnih aktivnosti smo 

načrtovali med turističnima sezonama, prazniki in večjimi prireditvami. Preventivne aktivnosti smo prilagajali 

tudi trenutnim varnostnim razmeram s ciljem, da varnostne probleme v kar največji možni meri preprečimo. 

Pri pripravi letnega načrta smo kot prejšnja leta pozvali organe Občine Gorje naj predlagajo svoje vidike 

varnostne problematike v svojem okolju, saj bi se policisti s tem lahko še bolj ciljno usmerili v reševanje 

tovrstnih težav. 

 

Na področju cestnega prometa smo izvedli veliko preventivnih nalog, zlasti v času pred spremembami 

voznih razmer (povečanje prometa, sezone uporabe enoslednih vozil, zimskih razmer). Aktivno se 

udeležujemo tudi sestankov SPV Bled – Gorje.  

 

Izvedenih je bilo več preventivnih naloge na področju javnega reda in kaznivih dejanj s tem, da smo 

sodelovali z organizatorji množičnih in tradicionalnih javnih zbiranj. Gostinskim delavcem oziroma lastnikom 

lokalov smo svetovali, kaj lahko sami storijo oziroma s svojimi ukrepi pripomorejo k izboljšanju samega 

stanja v gostinskih lokalih. Sobodajalce smo opozarjali na dosledno prijavljanje gostov, na pozornost glede 

izkazovanja identitete s ponarejenimi ali prirejenimi listinami in na obveščanje o okoliščinah, ki kažejo na 

zlorabo bivanja tujcev. 
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V delu preventivnih nalog na področju kriminalitete smo med zimsko in poletno turistično sezono aktivnosti 

usmerili k spodbujanju občanov za obveščanje o vseh pojavih, za katere smo tudi že v preteklosti 

ugotavljali, da negativno vplivajo na kriminaliteto. Odgovorne osebe finančnih in poslovnih institucij smo 

opozarjali na samozaščitno ravnanje, predvsem na previdnost ob zaključku obratovalnih časov in pri 

prenosu oziroma oddaji gotovine, kot tudi na pozornost glede pristnosti denarja. Odgovorne v prodajalnah 

smo opozarjali na možnost fizičnega varovanja objektov in na primerno zavarovanje dostopa do blaga v 

skladiščih in prodajalnah.  

 

Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju otrok v OŠ Gorje. Ob začetku šolskega leta smo se s 

prvošolčki sprehodili po Gorjah in jih seznanjali ter opozarjali na nevarne dele cest, na varno hojo in 

prečkanje ceste. Starše smo sproti seznanjali z varno potjo v šolo in obveznostmi, ki jo imajo kot starši v 

cestnem prometu. Učencem prve triade smo predstavili opremo in delovanje policije in jih hkrati opozarjali 

na nevarnosti v prometu in pred neznanci. Za učence petega razreda smo organizirali predavanja za 

opravljanje kolesarskih izpitov, pred novoletnimi prazniki pa smo učence opozarjali na škodljivost in 

nevarnosti, ki nastanejo ob uporabi pirotehničnih izdelkov. V letu 2018 smo v sklopu preventivnih aktivnosti 

v sodelovanju z OŠ Gorje, učiteljico g. Melito Gerdej, organizirali in pripravili koncert manjši koncert 

policijskega orkestra, katerega so se udeležili učenci prve triade OŠ Gorje. V šolskem letu 2018/2019 v šoli 

izvajamo vseslovenski projekt »POLICIST LEON SVETUJE«. 

 

Policisti PP Bled aktivno sodelujemo z združenjem ZŠAM Bled, ki se vključuje tudi v preventivne projekte 

in veliko pomaga ob preventivni akciji Varna pot v šolo in drugih.  

  

Prav tako v OŠ in POŠ izvajamo ostale, usmerjene preventivne dejavnosti, s katerimi skušamo vplivati na 

izstopajoča področja in jih s tem izboljšati.   

 

 
 
Pripravil: 

Gašper Franc     Boštjan Lenček 

višji policist – vodja policijskega okoliša     komandir 

višji policist I     višji policijski inšpektor III 
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Priloga 2               Statistični podatki – območje celotne PP Bled 
 
ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE  
 
 

Kazniva dejanja - osnovni pregled 
 

 

Osnovni pregled 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število kaznivih 
dejanj [celotna 
kriminaliteta] 

355 319 424 378 468 394 440 300 360 340 

Število preiskanih 
kaznivih dejanj 147 129 209 104 184 131 157 97 97 83 

Število kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija 

37 18 34 24 22 10 34 19 15 11 

 

Število kaznivih 
dejanj splošne 
kriminalitete 

336 302 389 359 400 348 380 253 310 292 

Število kaznivih 
dejanj gospodarske 
kriminalitete 

19 17 35 19 68 46 60 47 50 48 

Število kaznivih 
dejanj organizirane 
kriminalitete 

    1   2   

Število kaznivih 
dejanj mladoletniške 
kriminalitete 

5 7 6 2 6 2 17 13 7 3 

 

Delež splošne 
kriminalitete [v %] 94,6 94,7 91,7 95,0 85,5 88,3 86,4 84,3 86,1 85,9 

Delež gospodarske 
kriminalitete [v %] 5,4 5,3 8,3 5,0 14,5 11,7 13,6 15,7 13,9 14,1 

Delež organizirane 
kriminalitete [v %]     0,2   0,7   

Delež mladoletniške 
kriminalitete [v %] 1,4 2,2 1,4 0,5 1,3 0,5 3,9 4,3 1,9 0,9 

 

Število hudo 
poškodovanih  4 3 1 1 1 4 3 1  

Število lahko 
poškodovanih 11 11 12 11 14 6 17 8 5 1 

 

Škoda [v 1.000 
evrih] 274,7 380,6 397,9 281,2 734,4 1.407,6 426,8 337,6 468,8 472,1 

Škoda gospodarske 
kriminalitete [v 
1.000 evrih] 

48,7 139,8 70,3 13,2 146,6 611,9 116,4 47,3 32,2 88,3 

Delež škode 
gospodarske 
kriminalitete [v %] 

17,8 36,7 17,6 4,6 20,0 43,5 27,2 13,9 6,8 18,6 
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Število kaznivih dejanj ter deleži preiskanih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

Kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon - osnovni pregled 
 

 

Osnovni pregled 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število kaznivih 
dejanj [celotna 
kriminaliteta] 

121 104 87 49 29 36 22 27 24 22 

Število kaznivih 
dejanj splošne 
kriminalitete 

117 101 84 49 28 30 18 25 22 16 

Število kaznivih 
dejanj gospodarske 
kriminalitete 

4 3 3  1 6 4 2 2 6 

Število kaznivih 
dejanj mladoletniške 
kriminalitete 

 1 2  2    1  

 

Delež splošne 
kriminalitete [v %] 96,7 97,1 96,6 100,0 96,6 83,3 81,8 92,6 91,7 72,7 

Delež gospodarske 
kriminalitete [v %] 3,3 2,9 3,4  3,4 16,7 18,2 7,4 8,3 27,3 

Delež organizirane 
kriminalitete [v %]           

Delež mladoletniške 
kriminalitete [v %]  1,0 2,3  6,9    4,2  
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Kazniva dejanja, po enotah 
 

 

  

Enota dosjeja 
Število kaznivih dejanj 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 355 319 424 378 468 394 440 300 360 340 

Skupaj 355 319 424 378 468 394 440 300 360 340 
 

  

Preiskanost kaznivih dejanj, po enotah 
 

 

  

Enota dosjeja 
Delež preiskanih kaznivih dejanj [v%] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 41,4 40,4 49,3 27,5 39,3 33,2 35,7 32,3 26,9 24,4 

Skupaj 41,4 40,4 49,3 27,5 39,3 33,2 35,7 32,3 26,9 24,4 
 

  

Kazniva dejanja, ki jih je odkrila policija, po enotah 
 

 

  

Enota dosjeja 
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija [v %] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 10,4 5,6 8,0 6,3 4,7 2,5 7,7 6,3 4,2 3,2 

Skupaj 10,4 5,6 8,0 6,3 4,7 2,5 7,7 6,3 4,2 3,2 
  
 

 
 

 

  

 

Najpogostejša kazniva dejanja brez pravne podlage za pregon 
 

 

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tatvina 69 43 52 26 16 14 8 10 8 6 

Ponarejanje denarja 1 3 1   2 1  1 4 

Zatajitev 2 6 8  1 1  2 4 3 

Poškodovanje tuje stvari 37 37 15 10  4 2 1 1 2 

Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega gradiva          1 

Spolna zloraba slabotne osebe          1 

Zloraba uradnega položaja ali uradnih 
pravic       1   1 

Ponarejanje listin 1  1 1 1   1  1 

Grožnja 2 4 1   2  2 1 1 

Obremenjevanje in uničevanje okolja    1      1 

Druga kazniva dejanja 9 11 9 11 11 13 10 11 9 1 

Skupaj 121 104 87 49 29 36 22 27 24 22 
    



 

132 

 

  

Najpogostejša kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog, vendar so oškodovanci od njega odstopili* 
 

  

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tatvina 36 43 21 25 15 16 

Poškodovanje tuje stvari 21 35 20 6 15 11 

Zatajitev     2 3 

Zalezovanje      1 

Druga kazniva dejanja 2 3 5 14 8  

Skupaj 59 81 46 45 40 31 
 

 

* od leta 2013 dalje, po datumu zaznave 
 

 

  
 

 
 

 

Fizične osebe v kaznivih dejanjih 
 

 

Fizične osebe 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število ovadenih oseb 105 112 112 85 131 95 114 86 86 82 

Število oškodovanih oseb 208 207 275 287 307 302 329 210 265 272 
  
 

 
 

   

 

Struktura ovadenih oseb* 
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*Podatki so za zadnje leto poročanja. 
 

 

  
 

 
 

   

 

Struktura oškodovanih oseb* 
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*Podatki so za zadnje leto poročanja. 
 

 

  
 

 
 

 

Pravne osebe v kaznivih dejanjih 
 

 

Pravne osebe 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število kaznivih dejanj, obravnavanih na 
podlagi Zakona o odgovornosti pravnih 
oseb [25. člen] 

3 3 12 4 12 3 20 9 4 5 

Število ovadenih oseb 3 3 2 2 6 3 14 8 5 5 

Število oškodovanih oseb 66 71 86 74 84 75 85 69 69 60 
  
 

 
 

  

Najpogostejša kazniva dejanja splošne kriminalitete 
 

 

  

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Tatvina 120 111 89 129 104 16,7 13,5 19,1 10,1 7,7 

Velika tatvina 116 139 77 65 78 2,6 10,1 2,6 6,2 1,3 

Poškodovanje tuje stvari 15 18 17 21 25 20,0 22,2 29,4 14,3 36,0 

Zatajitev 6 7 7 14 18 50,0 28,6 28,6 50,0 33,3 

Goljufija 26 26 9 20 14 80,8 96,2 88,9 60,0 64,3 

Lahka telesna poškodba 3 9 8 7 13 66,7 100,0 100,0 85,7 76,9 

Grožnja 4 5 10 14 8 100,0 100,0 80,0 71,4 100,0 

Nasilje v družini 7 6 5 7 6 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 

Povzročitev splošne nevarnosti 1  2  5 100,0 0,0 100,0 0,0 80,0 

Odvzem mladoletne osebe 3    4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Druga kazniva dejanja 47 59 29 33 17 76,6 83,1 89,7 75,8 64,7 

Skupaj 348 380 253 310 292 29,6 33,9 32,8 27,7 26,0 
    



 

135 

 

   

Kazniva dejanja zoper življenje in telo 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Posebno huda telesna 
poškodba   1   0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Huda telesna poškodba 1 4 1 2 2 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 

Lahka telesna poškodba 3 9 8 7 13 66,7 100,0 100,0 85,7 76,9 

Druga kazniva dejanja  2    0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 4 15 10 9 15 75,0 93,3 100,0 88,9 80,0 
 

 

 
 

   

Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Odvzem mladoletne osebe 3    4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Nasilje v družini 7 6 5 7 6 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 

Zanemarjanje mladoletne osebe 
in surovo ravnanje 1  1 1 2 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Neplačevanje preživnine 23 1 4 1 2 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skupaj 34 7 10 9 14 91,2 100,0 100,0 88,9 100,0 
 

 

 
 

 

   

Kazniva dejanja zoper premoženje 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Poškodovanje tuje stvari 15 18 17 21 25 20,0 22,2 29,4 14,3 36,0 

Velika tatvina 116 139 77 65 78 2,6 10,1 2,6 6,2 1,3 

Tatvina 120 111 89 129 104 16,7 13,5 19,1 10,1 7,7 

Rop 1 3    0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 

Zatajitev 6 7 7 14 18 50,0 28,6 28,6 50,0 33,3 

Goljufija 26 26 9 20 14 80,8 96,2 88,9 60,0 64,3 

Druga kazniva dejanja 5 8 5 6 1 60,0 75,0 60,0 50,0 0,0 

Skupaj 289 312 204 255 240 18,3 21,5 18,1 16,5 13,8 
 

 

 
 

 

   

Iskana in najdena vozila 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število iskanih vozil Število najdenih vozil 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Kolo z motorjem 1    1      

Motorno kolo 1  4  1     1 

Osebni avtomobil 3 6 2 1  3 4 2 1  

Priklopno vozilo 1     1     

Traktor  2     1    

Skupaj 6 8 6 1 2 4 5 2 1 1 
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Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 
 

  

   

Vrsta kaznivega 
dejanja 

Število kaznivih dejanj Materialna škoda [v 1.000 EUR] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Ponarejanje denarja 9 20 21 24 20 0 1 2 1 1 

Uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega 
sredstva 

1 5 4 10 11 1 2 1 2 4 

Poslovna goljufija 8 8 4 4 4 69 69 38 24 44 

Ponareditev ali uničenje 
poslovnih listin  1 1  2  0 0  0 

Goljufija  2   1  4   0 

Poneverba in 
neupravičena uporaba 
tujega premoženja 

 1   1  8   23 

Zloraba položaja ali 
zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti 

1 3   1 37 0   0 

Druga kazniva dejanja 27 20 17 12 8 505 32 7 5 17 

Skupaj 46 60 47 50 48 612 116 47 32 88 
 

 

 
 

 

   

Najpogostejša druga kazniva dejanja gospodarske kriminalitete po številu 
 

  

   

Vrsta kaznivega 
dejanja 

Število kaznivih dejanj Materialna škoda [v 1.000 EUR] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Napad na informacijski 
sistem 1  4 2 5 0  1 1 17 

Velika tatvina 5 7 4 2 2 5 22 2 0 0 

Tatvina 2 1  2 1 0 2  1 1 
 

 

   

Najpogostejša druga kazniva dejanja gospodarske kriminalitete po materialni škodi 
 

  

   

Vrsta kaznivega 
dejanja 

Število kaznivih dejanj Materialna škoda [v 1.000 EUR] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Napad na informacijski 
sistem 1  4 2 5 0  1 1 17 

Tatvina 2 1  2 1 0 2  1 1 

Velika tatvina 5 7 4 2 2 5 22 2 0 0 
 

 

 
 

 
 

 
  

Kazniva dejanja korupcijske kriminalitete 
 

  

Vrsta kaznivega dejanja 

Število 
kaznivih 
dejanj 

2009 2014 

Jemanje podkupnine  1 

Dajanje podkupnine  1 

Sprejemanje koristi za nezakonito 
posredovanje 1  

Skupaj 1 2 
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Najpogostejša kazniva dejanja organizirane kriminalitete 
 

  

Vrsta kaznivega dejanja 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Delež 
preiskanih 
kaznivih 
dejanj [v 

%] 

2016 2016 

Velika tatvina 2 0,0 

Skupaj 2 0,0 
 

 

 

 

   

Najpogostejša kazniva dejanja mladoletniške kriminalitete 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Huda telesna poškodba    1 1 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Lahka telesna poškodba  3 1  1 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

Tatvina 1    1 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Druga kazniva dejanja 1 14 12 6  100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Skupaj 2 17 13 7 3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

 
 

 

   

Kazniva dejanja računalniške kriminalitete 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Napad na informacijski sistem 1  4 2 5 0,0 0,0 25,0 50,0 20,0 

Zloraba osebnih podatkov 2 2 3 1  50,0 50,0 66,7 0,0 0,0 

Skupaj 3 2 7 3 5 33,3 50,0 42,9 33,3 20,0 
 

 

 
 

 
 

 
   

Zloraba prepovedanih drog 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih 

dejanj [v %] 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predhod 

 19 11 7 0,0 94,7 100,0 100,0 

Omogočanje uživanja prepovedanih 
drog ali nedovoljenih snovi v športu 1 1  3 100,0 100,0 0,0 100,0 

Skupaj 1 20 11 10 100,0 95,0 100,0 100,0 
 

 

 
 

 
 

   

 

Kazniva dejanja povezana z orožjem 
 

 

   

Vrsta kaznivega dejanja 

Število 
kaznivih 
dejanj 

Delež 
preiskanih 
kaznivih 
dejanj [v 

%] 

2015 2015 

Nedovoljena proizvodnja in promet 
orožja ali eksploziva 1 100,0 

Skupaj 1 100,0 
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Oblike ogrožanja varnosti 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Grožnja 4 5 10 14 8 100,0 100,0 80,0 71,4 100,0 

Izsiljevanje 3 1 1 3 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Povzročitev splošne nevarnosti 1  2  5 100,0 0,0 100,0 0,0 80,0 

Protipraven odvzem prostosti 1 1  1  100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Samovoljnost 1  1  1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Skupaj 10 7 14 18 15 100,0 100,0 78,6 61,1 86,7 
 

 

 
 

 
 

 
   

Druge oblike kriminalitete 
 

  

   

Vrsta kaznivega dejanja 
Število kaznivih dejanj Delež preiskanih kaznivih dejanj [v 

%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Ponarejanje denarja 9 20 21 24 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 9 20 21 24 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 
 

 
 

 

Zaključni dokumenti obravnavanih kaznivih dejanj 
 

 

 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kazenska ovadba 288 286 340 312 228 201 230 162 174 184 

Poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe 44 75 51 100 109 103 87 60 46 59 

Poročilo (148/7 zkp; 148/10 zkpe) 118 106 87 52 32 34 25 26 28 24 

Skrajšan postopek - kazenska ovadba    28 179 125 127 108 189 180 
  
 

 
 

 

 

Preiskovalna dejanja pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 

 

Vrsta dejanja 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število ogledov kraja kaznivega 
dejanja 182 132 191 149 199 202 152 89 61 46 

Število hišnih preiskav 18 4 13 1 1 8 1 5 1 1 

Število osebnih preiskav 2 1 1  1      

Število zasegov predmetov 52 62 61 59 62 64 57 78 54 56 

Število policijskih zaslišanj 1 3 1 2 1 4 14 15 3 1 
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Zasežene prepovedane droge 
 

  

   

Prepovedana droga Enota 
mere 

Leto 

2014 2015 2016 2017 2018 

Amfetamin 
Grami 1,0 1,0 5,2 3,0  

Tablete  7,0 10,0   

Ekstazi 
Grami   1,0 1,0  

Tablete   39,0   

Heroin Grami   1,0   

Kokain Grami    0,1  

Konoplja - rastlina Kosi 44,0 58,1 46,9 219,0 46,8 

Konoplja - rastlina (marihuana) Grami  2,0    

Konoplja - smola (hašiš) 
Grami   0,5   

Mililitri   1,0   

Nedovoljene snovi v športu Grami 2,0     
 

 

 
 

 
 
 

 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 
   

  

 

 
 

 

 

Kršitve predpisov o javnem redu 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
 

    

 
Število kršitev 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zakon o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi 
drogami 

6 12 6 12 8 33 14 37 19 12 

Zakon o zaščiti živali 16 17 32 19 12 10 7 14 10 12 

Zakon o javnih zbiranjih 12 28 10 15 25 26 13 7 4 11 

Zakon o osebni izkaznici 7 11 13 1 1 8 9 7 3 5 

Zakon o orožju 1 3 5 1 2 4 3 4 1 2 

Zakon o omejevanju porabe 
alkohola 8 7 2 3  3    2 

Zakon o gostinstvu 15 12 5 26 5 23 20 8 6 2 

Zakon o prijavi prebivališča 3 20 11 13 2 3 3 13 7 1 

Zakon o zasebnem varovanju  1    3 1 5  1 

Zakon o vodah          1 

Drugi predpisi 20 19 11 20 4 14 9 12 7  

Skupaj 88 130 95 110 59 127 79 107 57 49 
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Kršitve predpisov o javnem redu, po enotah 
 

  

Enota, ki je kršitev 
obravnavala 

Število kršitev 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 307 397 422 308 210 266 194 211 142 136 

Skupaj 307 397 422 308 210 266 194 211 142 136 
 

 

 
 

 

  

Kršitve predpisov Zakona o varstvu javnega red in miru, po enotah 
 

  

Enota, ki je kršitev 
obravnavala 

Število kršitev 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 219 267 327 198 151 139 115 104 85 87 

Skupaj 219 267 327 198 151 139 115 104 85 87 
 

 

  

Kršitve drugih predpisov o javnem redu, po enotah 
 

  

Enota, ki je kršitev 
obravnavala 

Število kršitev 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 88 130 95 110 59 127 79 107 57 49 

Skupaj 88 130 95 110 59 127 79 107 57 49 
 

 

 
 

 

    

 

Spol kršiteljev predpisov o javnem redu 
 

  

    

 

 

  

    

Spol 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Moški 230 299 329 232 148 185 146 152 113 95 

Ženski 40 31 61 33 33 27 26 32 19 22 

Neznan 37 67 32 43 29 54 22 27 10 18 
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Starost kršiteljev predpisov o javnem redu 
 

    

 

 

  

    

Starost 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

14-17 8 18 10 12 12 10 15 9 10 7 

18-24 52 62 85 70 34 58 43 42 21 27 

25-34 77 79 69 47 35 44 22 56 24 24 

35-44 37 45 61 37 26 38 36 27 22 29 

45-54 63 80 117 49 54 31 29 24 32 16 

55-64 24 33 25 26 17 22 17 16 13 10 

Nad 65 9 13 23 24 3 9 10 9 10 4 

Neznana 37 67 32 43 29 54 22 28 10 18 
 

 

 
 

    

 

Državljanstvo kršiteljev predpisov o javnem redu 
 

  

    

 

 

  

    

Državljanstvo 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Slovensko 271 337 388 273 177 221 167 161 129 104 

EU 7 5 1 2 7 6 10 25 7 18 

Tretjih držav 3 5 8 7 6 2 7 4  2 

Neznano 26 50 25 26 20 37 10 21 6 11 
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Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru 
 

  

 
Število kršitev 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Druge kršitve 16 16 16 7 8 7 21 26 9 12 

Izzivanje ali spodbujanje k 
pretepu (6/1 zjrm-1) 35 33 24 27 22 17 6 14 16 11 

Motenje nočnega miru s 
hrupom (8/1 zjrm-1) 3  2 1 1 1 2  1 1 

Nasilje v družini (6/4 zjrm-
1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 
6/3 zjrm-1) 

28 30 32 22 15 16 9 7 13 16 

Nedostojno vedenje do 
uradne osebe (7/2 zjrm-1) 33 37 48 18 15 12 12 4 8 11 

Neupoštevanje odredbe 
uradne osebe (22/1 zjrm-
1) 

23 29 42 13 15 9 6 3 8 3 

Povzročanje hrupa z 
akustičnimi aparati (8/2 
zjrm-1) 

9 6 12 7 2 5 10 5 1 2 

Prenočevanje na javnem 
kraju (10 zjrm-1) 1 3 4 1  6 2 3 2  

Prepiranje, vpitje ali 
nedostojno vedenje (7/1 
zjrm-1) 

53 68 113 68 46 37 38 21 17 21 

Prepoved zadrževanja 
mlajšim od 16 let v gost. 
obr. na prir. 

 1        1 

Pretepanje (6/3 zjrm-1) 4 16 13 10 4 14  2 2  

Udarjanje (6/2 zjrm-1) 6 19 15 16 20 13 6 18 6 7 

Vandalizem (16 zjrm-1) 7 3 5 8 2 2 3 1 2 2 

Vsiljivo ali žaljivo 
nadlegovanje z beračenjem 
na javnem kraju (9 zjrm-1) 

 6 1  1      

Vzbujanje nestrponosti (20 
ZJRM-1) 1          

Skupaj 219 267 327 198 151 139 115 104 85 87 
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Kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

    

 

Kraj kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru 
 

  

    

 

 

  

    

Leto 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cesta, ulica, trg 94 98 154 70 68 54 53 36 31 22 

Stanovanje 56 57 49 51 29 33 25 16 18 27 

Gostinski objekt 39 59 55 48 24 28 12 16 11 18 

Javni shod, prireditev 6 18 9 6 15 5 2 7 2 3 

Drug kraj 24 35 60 23 15 19 23 29 23 17 

Skupaj 219 267 327 198 151 139 115 104 85 87 
  
 

 
 

 

Zaseženo orožje 
 

 

Vrsta orožja Merska 
enota 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bomba Kosi   4        

Drugo orožje Kosi       1   1 

Hladno orožje Kosi   1 2 4 29  1 0 3 

Lovsko strelivo Kosi   3        

Manevrski naboji Kosi   3        

Minsko eksplozivno sredstvo Kosi      25     

Ostro strelivo Kosi  30 125    881 15   

Pištola Kosi  1     2    

Plinsko orožje Kosi 1          

Puška Kosi     1      

Vžigalnik Kosi          1 

Zračno orožje Kosi  1  1       
  
 

 

 
 

Ukrepi policistov zaradi prekrškov 
 

 

Vrsta ukrepa 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pridržane osebe           

pridržane s privedbo [110/2 čl. 
ZP-1] 1      1  1  

pridržane do streznitve [109/2 
čl. ZP-1] 21 30 34 9 11 6 4  3 3 

Opravljene preiskave           

Hišne  1 3 1     1  

Osebne    1   1    

Privedbe z odredbo           

Število privedb na zahtevo 
sodišča 20 13 18 8 11 8 6 8 4 5 

Število privedb na zahtevo 
ostalih pooblaščenih služb 1 1 2 2 0 2 0 1 0 0 

Število privedb na zahtevo 
upravnih organov 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 

Število priveb na zahtevo 
inšpekcijskih služb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi ukrepi           

Neuspešne hišne preiskave 2 1  1 1 2     
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Intervencije 416 383 427 332 254 279 87 49 54 50 

Prepovedi približevanja 5 9 2 10 5 3 2 3 7 1 

Prepoved udeležbe na športnih 
prireditvah          1 
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Nesreče in drugi dogodki 
 

  

Vrsta Dogodka 
Število dogodkov 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gorska nesreča 10 8  6 5 5 1 2 4 19 

Požari 12 7 15 23 14 8 21 27 27 18 

Nesreča na smučišču  7 3 12 2 7 18 6 6 13 

Nesreča pri 
športu,rekreaciji         1 3 

Delovna nesreča 2 6  2 4 1 6 6 11 2 

Nesreča na žičnici          2 

Utopitev    1 2 1    2 

Iskalna akcija 8 2 5 6 10 7 3 5 5 2 

Onesnaženje okolja 1 2 1 2 1    1 1 

Nesr.na morju,jezeru,reki    1      1 

Samomor 5 1 3 8 6 5 4 6 4 1 

Dogodek na železnici 1 1  1       

Nesr.z zrač.plovilom 1 4 1 2    2 3  

Skupaj 40 38 28 64 44 34 53 54 62 64 
 

 

 
 

 

    

 

 

Pomoč policije drugim upravičencem (policijska asistenca) 
 

  

    

 

 

  

    

 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zdravstvene ustanove 4 6 26 10 9 5 1 3 6 8 

Sodišča    1  1   2  

Inšpekcijske službe     1    3  

Centri za socilano delo  2   3      

Ostali upravičenci   1    1 1   

Skupaj 4 8 27 11 13 6 2 4 11 8 
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Množične kršitve javnega reda 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

    

 

Sodelovanje policije pri varovanju javnih zbiranj 
 

  

    

 

 

  

    

Vrsta sodelovanja 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Javne prireditve 281 7 0 0 0 274 221 170 149 199 

Javni shodi 0 0 0 0 0 1 5 12 13 0 

Skupaj 281 7 0 0 0 275 226 182 162 199 
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

 
   

 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

  

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa, po enotah 
 

  

Enota, ki je kršitev 
obravnavala 

Število kršitev 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 1.552 1.512 1.462 654 706 730 696 565 772 657 

Skupaj 1.552 1.512 1.462 654 706 730 696 565 772 657 
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Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa 
 

  

     

  

 

  

     

 

 
Število kršitev 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zakon o del. času in obv. počitkih mob. del. ter 
o zapis. opremi v cestnih prev. 3  8  5   

Zakon o pravilih cestnega prometa 669 728 820 750 557 700 647 

Zakon o motornih vozilih 38 35 55 58 43 42 44 

Zakon o voznikih 30 28 24 36 16 20 23 

Zakon o cestah 4 5 10 13 6 2 13 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 2      1 

Skupaj 746 796 917 857 627 764 728 
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Najpogostejši ukrepi pri nadzoru cestnega prometa 
 

 

Vrsta ukrepa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število odrejenih alkotestov           

- skupaj 1.041 1.833 1.666 874 816 984 818 1.192 1.658 2.164 

- pozitiven 113 110 125 53 69 66 76 77 93 60 

- negativen 924 1.721 1.536 817 746 917 736 1.110 1.564 2.101 

- odklonjen 4 2 5 4 1 1 5 3  3 

Število odrejenih strokovnih pregledov 
zaradi alkohola           

- skupaj 8 7 11 9 5 12 4 15 11 14 

- pozitiven 6 3 4 6 2 6 2 8 5 10 

- negativen   3 2  2 1 4 4 1 

- odklonjen  1 1 1  1  1 1  

Število odrejenih etilometrov           

- skupaj   5        

- pozitiven   2        

- negativen   3        

Število odrejenih strokovnih pregledov 
zaradi prepovedanih drog           

- skupaj 5  2 3 4 3 3 10 7 13 

- pozitiven (kri/slina) 1    2 1 2 4 3 5 

- negativen (kri/slina) 2  1 1 1 1 1 4 2 4 

- odklonjen (kri/slina) 1   2    1   

- pozitiven (urin)    1 2 2 2 3 3 5 

- negativen (urin)       1 4 2 4 

- odklonjen (urin)    1       

Število pridržanih do iztreznitve           

- skupaj    13 4 2 2 3 5  

- po ZPrCP    10 3 1 2 3 4  

- po ZP1    3 1 1   1  

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja 
(22. člen ZPrCP)           

 66 53 71 23 31 37 34 26 50 23 

Število zasegov motornih vozil           

- skupaj 2 2 16 8 5 14 20 8 14 14 

- po ZPrCP - koles z motorjem, 
motornih koles  1 2   1   2 2 

- po ZPrCP - ostalih motornih vozil 2 1 14 8 5 2 15 8 4 12 

- po ZP1 - koles z motorjem, 
motornih koles      8 5  8  

- po ZP1 - ostalih motornih vozil      3     
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Število odrejenih alkotestov, etilometrov ter strokovnih pregledov zaradi alkohola in prepovednih drog 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

   

 

Število začasnih odvzemov vozniških dovoljenj in zasegov motornih vozil ter privedb na 
oddelka za prekrške na okrajnih sodiščih in pridržanj 
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Prometne nesreče (enota storitve) 
 

  

   

Vrsta prometne nesreče 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S Smrtnim izidom 3 2 1 5  1 1   2 

S telesnimi poškodbami 29 18 36 45 40 34 40 50 61 40 

Z materialno škodo 75 99 93 73 73 92 120 101 77 90 

Vse nesreče 107 119 130 123 113 127 161 151 138 132 
 

 

   

Prometne nesreče (enota obravnave) 
 

  

   

Vrsta prometne nesreče 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S Smrtnim izidom 2 1         

S telesnimi poškodbami 29 18 28 39 39 35 32 41 55 36 

Z materialno škodo 80 100 91 72 69 90 108 93 70 91 

Vse nesreče 111 119 119 111 108 125 140 134 125 127 
 

 

 
 

 

   

 

Mrtvi in poškodovani v prometnih nesrečah (enota storitve) 
 

 

   

 

 

 

   

 

Mrtvi in poškodovani v prometnih nesrečah (enota obravnave) 
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Prometne nesreče (enota storitve) 
 

  

Območje, na katerem se je 
zgodila prometna nesreča 

Število prometnih nesreč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 107 119 130 123 113 127 161 151 138 132 

Skupaj 107 119 130 123 113 127 161 151 138 132 
 

 

  

Prometne nesreče (enota obravnave) 
 

  

Enota obravnave 
Število prometnih nesreč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PP Bled 111 119 119 111 108 125 140 134 125 127 

Skupaj 111 119 119 111 108 125 140 134 125 127 
 

 

 
 

 

   

Mrtvi v prometnih nesrečah (enota storitve) 
 

   

Območje, na katerem se je 
zgodila prometna nesreča 

Število mrtvih 

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2018 

PP Bled 3 2 1 5 1 1 2 

Skupaj 3 2 1 5 1 1 2 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Mrtvi v prometnih nesrečah (enota obravnave) 
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Enota obravnave 
Število mrtvih 

2009 2010 

PP Bled 2 1 

Skupaj 2 1 
 

  

 
 

 

   

 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč (enota storitve) 
 

 

   

 

 

 

   

 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč (enota obravnave) 
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Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč (enota storitve) 
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Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč (enota obravnave) 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

   

 

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na vrsto ceste (enota storitve) 
 

 

   

 

 

 

   

 

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na vrsto ceste (enota obravnave) 
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Mrtvi v prometnih nesrečah glede na vzrok prometne nesreče (enota storitve) 
 

 

   

 

 

 

   

 

Mrtvi v prometnih nesrečah glede na vzrok prometne nesreče (enota obravnave) 
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Vrsta umrlih udeležencev v prometnih nesrečah (enota storitve) 
 

 

   

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vrsta umrlih udeležencev v prometnih nesrečah (enota obravnave) 
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Prometne nesreče s pobegom (enota storitve) 
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Prometne nesreče s pobegom (enota obravnave) 
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Področja preventivnega in policijskega dela v skupnosti 
 

 

Subjekt 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kriminaliteta 21 29 30 11 13 6 8 4 6 4 

Javni red in mir 43 44 40 12 23 17 13 8 10 17 

Prometna varnost 62 76 51 48 51 33 22 20 35 21 

Mejne zadeve  2         

Drugo   17 14 9 9 7 3 6 7 

Skupaj 126 151 138 85 96 65 50 35 57 49 
    

   

   

 

POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI 

 

Preventivne dejavnosti 
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Preventivno in policijsko delo v skupnosti po subjektih 
 

 

Subjekt 
Leto 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fizična oseba - otrok 28 49 39 28 29 18 23 15 18 22 

Osnovna šola 24 20 41 27 28 27 13 11 25 15 

Turistično podjetje 7 4 4 1  2 1  1 4 

Fizična oseba - odrasli 13 22 24 7 11 7 7 5 4 3 

Državno podjetje 2   2 2 1 1  1 2 

Lokalna skupnost - občina 6 5 7 5 13 4  1 1 2 

Zasebno podjetje 5 2 5 1 3     1 

Druga društva 9 7 4 3  1   1  

Državni organ 3 6  3   1  2  

Fizična oseba - starejši občan 1 3     1    

Gostinski lokal 1 3 1 1 1  1    

Javni shod ali javna prireditev 1 1         

Lokalna akcijska skupina 2 1         

Medij [radio, televizija, časopis, revija, 
internet] 14 11 3        

Posvetovalno telo za varnost 
državljanov 2          

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 2 1 1  2 1     

Verska skupnost 3 7 1 2  2  1 1  

Vzgojno-varstveni zavod 2 3 4 1 3  1  1  

Zasebna varnostna agencija 1  1        

Denarna ustanova  4  2  1 1    

Tuj varnostni organ  2   1      

Kulturna ustanova   1        

Srednja šola   1        

Trgovina   1  1      

Dom za starejše občane    1 1 1     

Samostojni podjetnik    1       

Fizična oseba - starši     1   1 2  

Lokalna skupnost - mestna občina        1   

Skupaj 126 151 138 85 96 65 50 35 57 49 
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c) JZ Osnovna šola Gorje, 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LETNO POROČILO 
 

OSNOVNE ŠOLE GORJE 
 

ZA LETO 2018 
 
 
 
 
 

 
Poslovno poročilo pripravila: Mojca Brejc 

 
 

 

  
Računovodsko poročilo pripravila: Ljudmila Zupan 

 
 

 
 

M.P. 

 
 
 
 
 
 

Št.: 6006-1/2019/2 
Zgornje Gorje, 25. februar 2019 
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1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE GORJE – SPLOŠNI DEL 
Poročilo ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Gorje 
 
Osnovna šola Gorje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Gorje, dne 3. 3. 2010, 
z odlokom št. 039-2/2010-1. Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Gorje, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju s sklepom pod št. reg.: 1633/92. 
  
Šola je na podlagi odločb ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 608-01-207/2001 in 6033-
398/2010/18 z dnem 26. 11. 2001 in 5. 2. 2015 vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja za izvajanje javno veljavnih programov: vzgojno-izobraževalni program osnovne 
šole in program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce. 
 
Dejavnosti so načrtovane v skladu z normativi in s standardi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije, razširjen obseg je bil dogovorjen pri sprejetju Letnega delovnega načrta za šolsko 
leto 2017/2018 in posredovan ustanovitelju, tj. Občini Gorje. 
 
Zavod izvaja javno službo v okviru dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter 
drugih dejavnosti, ki so navedene v 5. členu odloka o ustanovitvi. 
Dejavnosti, povezane z izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa, projekte, prodajo malic in kosil 
učencem štejemo kot javno službo. 
V tržno dejavnost štejemo prodajo proizvodov in storitev malic in kosil za zaposlene oz. druge odjemalce 
in oddajanje šolskih prostorov v uporabo in prodajo drugih storitev, s katerimi konkuriramo na trgu. 
 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost je potekala v skladu s programom, predmetniki in učnimi načrti osnovne 
šole in vrtca.  
 
Zavod vodi ravnateljica, pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnica za 
program osnovne šole in pomočnica za program vrtca. Opravljata naloge, ki jima jih določi ravnateljica, 
in so opisane v aktu o sistemizaciji. 
 

1.1 Program osnovna šola 
Šola je izvajala v šolskem letu 2017/2018 program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z obveznim 
A-predmetnikom ter dodatni in dopolnilni pouk. Delo je potekalo v 15 rednih oddelkih od prvega do 
devetega razreda in 3oddelkih podaljšanega bivanja. 
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni pouk. Ta se je 
izvajal pri slovenskem in angleškem jeziku, matematiki, biologiji, fiziki in kemiji. V 1., 2., 3. in 4. razredu 
se je dodatni pouk izvajal predvsem pri matematiki in slovenskem jeziku.  
Dopolnilni pouk je organizirala šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli izvajamo 
dopolnilni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike, kemije in fizike. 
Šola je izvajala pouk 14obveznih izbirnih predmetov v 14 skupinah v 7., 8. in 9. razredu in pouk 5 
neobveznih izbirnih predmetov v 9 skupinah. V šolskem letu2017/2018 so si učenci izbral dve oz. tri ure 
obveznega izbirnega predmeta iz sklopa naravoslovnih oz. družboslovnih skupin. Učenci prve, druge in 
tretje triade so obiskovali tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov. V šolskem letu 2017/2018 so tretjič 
izbirali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik prvošolci. Učenci četrtega in petega razreda so obiskovali 
šport, nemščino, umetnost in računalništvo. 
Računalništvo je na šoli že več let področje, ki mu posvečamo posebno skrb. Učenci so vključeni v 
računalniško opismenjevanje pri izvajanju kurikuluma od 1. do 9. r.  
Učenci so bili vključeni v interesne dejavnosti s področja računalništva. Za pripravo seminarskih nalog oz. 
gradiva za učne ure lahko učenci pod nadzorom mentorjev samostojno pripravijo gradivo v računalniški 
učilnici, ki je z računalniki dobro opremljena, vendar prostor meri le 23 m2. 
V šoli je bilo organizirano 37 skupin interesnih dejavnosti, ki so jih vodili učitelji.  
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Šola je v letu 2017/2018 organizirala šole v naravi in naravoslovne tabore: 
 

• v lastni organizaciji:  

• 5. razred: poletna (5 dni) na Belvederu nad Izolo z vsebino: učenje plavanja, potapljanje, igre 
ob in na vodi, 

• 7. razred: športni teden, tečaj smučarskega teka na Rudnem polju (5 dni) 

• v okviru CŠOD: 

• 3. razred: naravoslovni tabor v domu Škorpijon (3 dni),  

• 4. razred: športni teden, tečaj smučarskega teka v domu Trilobit (5 dni), 

• 6. razred: športni teden v domu Bohinj (5 dni), šola alpskega smučanja, 

• 8. razred: športni teden v domu Planica (5 dni), pohodništvo, kolesarjenje. 
 
Realizacija pouka na ravni šole je bila v šolskem letu 2017/2018 99%, realizacija programa dopolnilnega 
in dodatnega pouka 100 %.  Realizacija izvedbe interesnih dejavnosti je bila 85 %.  
 

1.1.1. Nekaj dosežkov v letu 2017/2018 
Učni uspeh ob koncu leta je 98 %. Razred ponavlja en prvošolec, en četrtošolec in en osmošolec. 
Trije učenci: Nik Šterk, Teja Trpin in Anuša Mira Pintar so imeli vseh devet let šolanja povprečje 4,5 ali več. 
Dobili so priznanje odličnosti. Sprejel jih je tudi župan Peter Torkar. Ta generacija devetošolcev je bila 
najmanjša v zadnjih letih, štela je 20 učencev. 
Tudi v šolskem letu 2017/2018 so se učenci udeležili številnih tekmovanj, kjer so se z vrstniki pomerili v 
znanju, sodelovali na likovnih in literarnih natečajih ter se udeležili športnih tekmovanj in sodelovali pri 
interesnih dejavnostih na šoli. 
 
Učenci se na tekmovanja iz znanja pripravljajo v okviru rednega pouka in pri urah dodatnega pouka pod 
mentorstvom učiteljev.  
Ta tekmovanja so organizirana na treh ravneh. Najboljši na šolskem tekmovanju si prislužijo bronasto 
priznanje, na regijskem srebrno priznanje in na državnem nivoju zlato priznanje. Z vrstniki so se pomerili 
v znanju matematike, slovenščine, angleščine, fizike, biologije, kemije, zgodovine in geografije. 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo na tekmovanjih doseženih več vidnih uspehov učencev. 
Učenci so sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko, angleško 
bralno značko, na tekmovanju Računanje je igra, na tekmovanju za čiste zobe, na športnem tekmovanju 
Zlati sonček in Krpanova športna značka, na natečajih Unesco, Rdeči križ, Groharjeva likovna kolonija, 
likovne delavnice Poslikava panjskih končnic, natečaj Planica in otroci, natečajih Ekošole. Učenci drugega 
razreda devetletne osnovne šole so se udeležili 20-urnega obveznega tečaja plavanja. Petošolci so 25-
urni tečaj plavanja opravili v šoli v naravi. 
 
Učenci so se udeležili več kot 20 različnih tekmovanj. Poleg številnih bronastih priznanj, osvojenih na 
šolskih tekmovanjih, so prejeli šestnajst srebrnih priznanj (mat, tja, bio,kem, geo, fiz, zgo).  
Imeli smo osem zlatih bralcev, ki so knjige brali vsa leta šolanja. 
V šolskem letu 2017/2018 so se učenci udeležili številnih tekmovanj v različnih športnih panogah na 
različnih ravneh. Od tega deset v državnem oziroma regijskem merilu. Odličnih rezultatov in uvrstitev je 
veliko. Šola je že 22. leto organizator Šolskega pokljuškega maraton, ki je bil letos izveden v Planici in ga 
vodi Nenad Pilipovič. 
 

1.2 Program predšolske vzgoje 
1.2.1 Temeljne naloge vrtcev 
Pri načrtovanju LDN smo se zavedali temeljnih nalog vrtca, ki so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in 
duševnih sposobnosti. 
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Pri delu smo upoštevali otrokov razvoj v določenem starostnem obdobju, njegovo osebnost in družinsko 
okolje, dejstvo, da je otrokov razvoj dinamičen in poteka nepretrgano; vse to pa zaradi razvoja 
potencialnih sposobnosti in spretnosti posameznika. 
Metode dela in vsebine dela so bile prilagojene razvojni stopnji otrok v skupini. 
 

1.2.2 Kurikulum 
Kurikulum vključuje vse dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči in zajema celoto vzgoje, 
nege in dejavnikov okolja, ki jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. Kurikulum za delo v vrtcu je enoten za 
vso državo.  
 
Dokument vsebuje: cilje vzgoje in izobraževanja, načela za uresničevanje ciljev, značilnosti otroka v vrtcu, 
njegove dejavnosti, odnosi z drugimi, socialno učenje, sodelovanje s starši. 
Področja dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika, 
področje moralne vzgoje, okoljske vzgoje, prometa so opredeljena kot medpodročne dejavnosti, vpete v 
celotno dogajanje vzgojnega procesa. 
 
Pri vsakodnevnem delu smo upoštevali posameznika in njegove posebnosti, ga navajali na sodelovanje z 
vrstniki in odraslimi, ga navajali na prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, na spoštovanje drugih in 
na varovanje naravne in kulturne dediščine. 
 
Vzgojiteljice so skupaj s pomočnicami vzgojiteljic svoje delo načrtovale tematsko in projektno. Tema, 
projekt ali načrtovane vsebine so sredstvo za dosego zastavljenih ciljev in razvojnih nalog, ki izhajajo iz 
kurikuluma. Strokovni delavki sta načrtovali in izvajali strokovno delo na podlagi poznavanja razvojnih 
potreb, zakonitosti v razvoju predšolskega otroka, razvojnih profilov in razvojnih nalog ob upoštevanju 
ciljev in načel kurikuluma ter vsakodnevno delo prilagajali otrokom v skupini, ki sta jo vodili. 
Ena glavnih nalog strokovnih delavcev je bila tudi evalvacija in refleksija lastnega dela, ki vključuje 
spremljanje razvoja otrok v skupini ter kritično analizo lastnih postopkov in doseženih rezultatov. 
Ovrednotil se je se vsak posamezni načrt. 
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice sta neposredno spremljali vzgojno delo v posameznih oddelkih v 
obliki hospitacij, ki imajo tudi namen svetovanja v istih oddelkih, v katerih sta izvajali hospitacijo.  
Pri delu s posameznimi otroki je sodelovala tudi svetovalna delavka vrtca Barbara Zalokar z individualnim 
delom z otrokom ali s svetovanjem strokovnim delavkam in staršem. Za individualno delo z otrokom je 
imela privolitev staršev. 
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1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
ORGANIZIRANOST 
NAZIV: Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje  
SKRAJŠANO IME: OŠ Gorje (ni vpisano v sodnem registru) 
SEDEŽ: Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje  
Matična številka: 5087317000  
Številka proračunskega uporabnika: 64424  
 00386 4 5745 130  00386 4 5769 100 
E-pošta: solagorje@osgorje.si 
Internetni naslov: http://www.osgorje.si 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Predstavitev odgovornih oseb 
 

Ravnateljica Mojca Brejc 

Pomočnica ravnateljice za osnovno šolo Tatjana Pintar 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Marjeta Šilc 

Predsednica Sveta šole Alenka Zupan 

 
FINANČNO POSLOVANJE 
 

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Gorje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
Zavod Osnovna šola Gorje pridobiva sredstva za delo: 

• iz javnih sredstev, 

• sredstev ustanovitelja, 

• plačil staršev, 

• sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 

• donacij, prispevkov sponzorjev in 

• iz drugih virov. 
V koledarskem letu 2018 je Osnovna šola Gorje poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med 
prihodki in odhodki.  
 
 
 
 

 

RAVNATELJICA 
 

SVET ŠOLE 

• RAČUNOVODJA  

• TAJNIK VI 

• KNJIGOVODKIN
JA 

• HIŠNIK 

• ŠOFER 

• ČISTILKE 

• KUHARJI 

POMOČNICA 

RAVNATELJICE 

UČITELJSKI ZBOR 

• UČITELJI 

• SVETOVALNA 
DELAVKA 

• KNJIŽNIČARKA 

POMOČNICA 

RAVNATELJICE 

VZGOJITELJSKI ZBOR 

• VZGOJITELJI 

• POMOČNIKI 
VZGOJITELJEV 

• SVETOVALNA 
DELAVKA 
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PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETIH 2017 IN 2018 ZA PROGRAM 
OSNOVNA ŠOLA  
    LETO 2018 LETO 2017 INDEKS 

    1 2   

          

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.455.882 1.420.256 103 

          

1.1. Prihodki iz proračuna 1.316.137 1.288.590 102 

  Dotacija iz republiškega proračuna-MIZŠ 1.184.265 1.156.953 102 

  

Dotacija iz Agencije za kmetijske trge, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 3.080 2.017 153 

  Dotacija iz občinskega proračuna-občina 128.792 129.620 99 

          

1.1. Lastni prihodki 139.745 131.666 106 

  Prihodki od prodaje blaga in storitev 139.118 129.881 107 

  Prihodki od financiranja 0 0 0 

  Drugi prihodki 628 1.715 37 

  Prevrednotovalni prihodki 0 70 0 

          

II. SKUPAJ ODHODKI 1.448.128 1.420.055 102 

          

2.1. Stroški materiala 145.486 142.134 102 

  Stroški materiala za opravljanje dej. 90.259 92.051 98 

  Električna energija 13.489 13.868 97 

  Stroški ogrevanja 21.004 12.406 169 

  Strokovna literatura 1.583 1.524 104 

  Pisarniški material 1.014 1.321 77 

  Stroški čistil in material za osebno higieno 9.185 10.516 87 

  Stroški material za pouk 8.953 10.447 86 

          

2.2. Stroški storitev 150.018 157.687 95 

  Stroški storitev opravljanja dejavnosti 45.317 43.235 105 

  Stroški tekočega vzdrževanja 51.432 65.032 79 

  Stroški zavarovanja  5.624 4.877 115 

  Stroški izobraževanja, svetovanja, 
zdravstvenih storitev 

      

  11.320 10.311 110 

  Komunalne storitve 11.134 10.617 105 

  Stroški prevoznih storitev 17.179 16.009 107 

  Pogodbe o delu, avtorski honorar 657 269 244 

  Storitve v zvezi z delom (dnevnice,       

   terenski dodatek, kilometrine, ...) 6.046 5.922 102 

  Stroški plačilnega prometa 200 131 153 

  Stroški reprezentance 1.108 1.285 86 

          

2.3. Stroški amortizacije 10.806 8.532 127 

  Amortizacija opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

      

  80.300 77.526 104 

  Amortizacija knjig 5.790 2.413 240 
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  Amortizacija drobnega inventarja 5.016 6.119 82 

  Zmanjšana amortizacija -80.300 -77.526 104 

          

2.4. Stroški  dela 1.141.571 1.111.623 103 

  Stroški plač 875.817 850.349 103 

  Nadomestila plač do 30 dni         9.501 13.714 69 

  Prispevki na plače 143.530 140.402 102 

  Premija KDPZ 15.706 6.394 246 

  Regres za letni dopust 34.841 32.262 108 

  Odpravnine 4.974 13.521 37 

  Jubilejne nagrade 2.368 982 241 

  Solidarnostne pomoči 0 0 0 

  Prehrana med delom 28.844 26.221 110 

  Prevoz na delo 25.991 27.777 94 

          

2.5. Drugi stroški 52 79 66 

2.6. Finančni odhodki 0 0 0 

2.7. Drugi in prevrednotovalni odhodki 195 1 22686 

          

  POSLOVNI IZID       

  PRIHODKI  1.455.882 1.420.256 103 

  ODHODKI 1.448.128 1.420.055 102 

  
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 7.754 201 / 

  
PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 0 0 / 

  

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH 
LET, NAMENJEN POKRITJU 
ODHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 0 0   

 

PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE, 
MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT TER LASTNIH 
PRIHODKOV V LETU 2018 V EUR ZA PROGRAM OSNOVNA ŠOLA 
Dotacija državnega proračuna znaša 1.184.265 EUR in je sestavljena iz prihodkov za pokrivanje 
programsko odvisnih stroškov, prihodkov za pokrivanje stroškov dela zaposlenih delavcev in prihodkov 
regresirane prehrane učencev. Vzroki za višje nakazilo sredstev so predvsem zaradi napredovanj v plačne 
razrede, zaradi višjega regresa za letni dopust, zaradi zvišanja premij dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in zaradi spremembe števila prejemnikov subvencije regresa za prehrano. 
 V višini 2.954 EUR smo iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja dobili nakazana sredstva za 
projekt Shema šolskega sadja ter mleka in mlečnih izdelkov iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa sredstva za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka v višini 126 EUR še pričakujemo.  
Dotacija občinskega proračuna je bila v letu 2018 128.792 EUR. Razlika med podatkom v preglednici pod 
1.1. in podatkom v preglednici prejetih sredstev je v tem, da so v prvi preglednici prikazani prihodki, v 
drugi preglednici pa prejeta sredstva. Razlika prihaja predvsem pri sredstvih, prejetih za investicijsko 
vzdrževanje in modernizacijo učnih pripomočkov, ker se sredstva za nabavljena osnovna sredstva knjižijo 
takoj na 98 – sredstva prejeta v upravljanje, sredstva na nakup drobnega inventarja do 500 EUR in 
investicijsko vzdrževanje pa na prihodke. Sredstva za šolo v naravi so knjižena tudi na pasivnih časovnih 
razmejitvah in jih bomo porabili v marcu 2019.      
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Financiranje dejavnosti je potekalo redno in v dogovorjeni višini s strani ustanovitelja Občine Gorje, s 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pa ravno tako.  
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 138.112 EUR so prihodki prehrane (malice, kosila), 
uporabnine šolskih prostorov, namenskih donacij v denarju in materialu, prihodki od Šolskega 
pokljuškega maratona, prihodki od zbiranja starega papirja in tonerjev, prihodki zaračunani drugim 
šolam, in prihodki nadstandardnega programa učencev. Prihodki so odvisni od organiziranosti 
programov. Sem pa štejemo tudi prihodke od prodaje električne energije, ki so nakazani v višini 1.006 
EUR in so namenjeni pokritju dela materialnih stroškov, ki nam jih sicer pokriva Občina Gorje. 
Prihodkov od financiranja v letu 2018 ne izkazujemo.  
Drugi prihodki v višini 628 EUR so prihodki prejetih odškodnin zavarovalnice in izravnave z analitičnimi 
evidencami.  
 
Stroški materiala in storitev so dejanski stroški, ki so nastali v letu 2018 za izvedbo načrtovanega 
programa in znašajo 295.504 EUR.  
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z 
zakonodajo (Ur. l. RS št. 120/07 in 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) po predpisanih 
amortizacijskih stopnjah. Glede na višino nabave osnovnih sredstev in virov sredstev je zmanjšana tudi 
amortizacija v breme sredstev upravljanja.  
Knjige šolske knjižnice, učbeniki v učbeniškem skladu in drobni inventar se ob nabavi in prenosu v 
uporabo takoj 100% odpišejo.  
Stroški dela v višini 1.141.571 EUR so bili izplačani v skladu z navodili MIZŠ oziroma potrjeno sistemizacijo 
delovnih mest, v skladu s kadrovskim načrtom in programom za izračun sredstev za plače KPIS, po 
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in s predpisano zakonodajo za javne uslužbence.  
 
Drugi stroški v višini 52 EUR predstavljajo plačano nagrado dijaku za obvezno šolsko prakso. Finančnih 
odhodkov ne izkazujemo, 195 EUR pa je drugih odhodkov, ki predstavljajo izravnave z analitičnimi 
evidencami ter odhodke iz prejšnjih obdobij. 
 
Namenska sredstva, ki so vezana na šolsko leto 2018/19 in ne na koledarsko leto, so izkazana na pasivnih 
časovnih razmejitvah in se prenesejo v naslednje obdobje za enake namene. 
 
V letu 2017 je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), objavljen v Ur. l. RS št. 88/2016. Ker za leto 2018 ni bilo med vlado 
in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjenega nobenega posebnega dogovora glede ukrepov 
na področju plač in povračil stroškov, še vedno veljajo nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je potrebno 
upoštevati (npr. plačna lestvica, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, napredovanje v višji plačni 
razred in višji naziv, nadomestilo plače za čas odsotnosti zaradi bolezni ali nesreče izven dela, povračila 
stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja). 
Višina rednih dotacij s strani MIZŠ pa je odvisna od števila oddelkov in učencev, kar je potem razvidno 
tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani preglednice. 
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PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE V LETU 2018 V 
EUR 

Namen ZAHTEVKI PO POGODBI NAKAZANI ZAHTEVKI RAZLIKA 

 1 2 1–2 

        

Stanje 1.1.2018 4.345 4.345 0 

    

Sredstva za materialne stroške 64.876 58.719 6.157 

Sredstva za investicijsko 
vzdrževanje 59.874 59.636 238 

Sredstva za šolo v naravi 2.500 2.500 0 

Sredstva za dodatne programe 4.866 4.866 0 

Sredstva za šolske prevoze 10.547 9.586 961 

Sredstva za modernizacijo 
učnih pripomočkov 4.694 4.694 0 

Sredstva za sofinanciranje 
programa športa 9.003 9.003 0 

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA 160.705 153.349 7.356 

    

Stanje 31.12.2018 7.356 0 7.356 

 
Nakazani zahtevki občinskega proračuna v letu 2018 so 153.349 EUR.  
Tekoči materialni stroški so bili za leto 2018 nakazani v višini 58.719 EUR.  
Za investicijsko vzdrževalna dela smo v letu 2018 od Občine Gorje prejeli sredstva v višini 59.636 EUR. Za 
sofinanciranje šol v naravi smo prejeli 2.500 EUR, za izvajanje dodatnih programov  4.866 EUR, za 
modernizacijo učnih pripomočkov smo prejeli  4.694 EUR in za sofinanciranje programa športa 9.003 EUR.  
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov (elektrika, komunala, telefon, 
ogrevanje, varovanje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje …) za sofinanciranje dodatnih programov 
(testiranje nadarjenih učencev, tekmovanja in prireditve za učence, sodelovanje z drugimi šolami ter za 
projekta Z Zgledom učimo ter za Ustvarjalnice) ter šol v naravi, za nakup osnovnih sredstev, drobnega 
inventarja in vzdrževalna dela. V letu 2018 smo poleg rednih vzdrževalnih del imeli kar nekaj stroškov z 
vzdrževanjem elektrarne na strehi telovadnice in sicer se je zamenjal razsmernik (4.032 EUR), uredili smo 
odtoke meteornih voda (1.539 EUR), obnovili smo tlak v spodnjih učilnicah (13.945 EUR) in na novo 
imamo vgrajeno dvigalo za potrebe kuhinje (23.704 EUR). Seznam računov je bil priložen k zahtevkom.   
Po stanju 31. 12. 2018 v glavni knjigi izkazujemo odprto, vendar nezapadlo terjatev do ustanovitelja za 
pokrivanje stroškov, in sicer zahtevek za mesec december 2018 v  višini 7.356 EUR. Nakazan bo v januarju 
2019. 
Občina pokriva tudi dejanske stroške šolskega kombija za prevoz učencev iz oddaljenih vasi, kjer ni 
mogoče organizirati javnega prevoza in ni mogoče zagotoviti varne poti v šolo. 
Poleg tega smo od občine v trajno uporabo za potrebe izvedbe kolesarskega izpita za učence 5. razreda 
in tekmovanja Kaj veš o prometu prejeli še kolo Scott Aspect 670 S 2018 v vrednosti 421 EUR. 
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NABAVA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2018 

NAZIV VRSTA OSNOVNIH SREDSTEV ZNESEK V EUR 

Računalniška oprema  Prenosni računalniki 
Projektor 
Računalniki za učilnico računalništva 
Računalnik za knjižnico 

2.852 
925 

5.929 
576 

Ostala oprema Premični oder 
Dvigalo za kuhinjo 

4.369 
23.704 

Opredmetena OS do  
500 EUR 

Učila za pouk, inventar za kuhinjo, oprema za učilnice, 
oprema za šport, orodje, idr. 

5.437 

Knjige                            Knjige za knjižnico  
Učbeniki iz učbeniškega sklada 

1.787 
4.003 

S K U P A J   49.582 

 
VIRI SREDSTEV V EUR 

Sredstva ustanovitelja Prenosni računalniki 
Projektor 
Računalniki za učilnico računalništva, knjižnico 
Premični oder 
Dvigalo za potrebe kuhinje 
Ostali DI (stojalo za skiroje, projektorja, garderobne 
omarice,  oprema za učilnico, oprema za šport …) 
Kolo Scott Aspect 670 S 2018 

1.811 
462 

3.164 
4.369 

23.704 
 

                  3.383 
                     421 

Projekt SIO 2020 Prenosna računalnika 
Projektor 
Računalniki za učilnico računalništva 

1.041 
462 

2.965 

Sredstva MIZŠ  Knjige   
Učbeniki iz učbeniškega sklada 
Orodje in pripomočki za delo 
Računalnik za knjižnico 

1.787 
4.003 

635 
377  

Donacije Bralna hiška 
Prenosni zvočnik 
Igrače 

142 
300 
108              

Druga sred. (lastna) Inventar za kuhinjo 448           

S K U P A J  49.582 

  

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETIH 2017 IN 2018 ZA PROGRAM VRTEC 
    LETO 2018 LETO 2017 INDEKS 

    1 2   

          

I. SKUPAJ PRIHODKI 597.870 569.992 105 

          

1.1. Prihodki iz proračuna 457.123 433.453 105 

  Dotacija iz republiškega proračuna-MIZŠ 26.154 22.905 114 

  Dotacija iz občinskega proračuna-Gorje 375.856 366.756 102 

  Dotacija iz občinskega pror.-druge občine 55.058 43.729 126 

  
Dotacija iz Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 56 63 89 

          

1.1. Lastni prihodki 140.747 136.539 103 
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  Prihodki od prodaje blaga in storitev 140.746 134.486 105 

  Prihodki od financiranja 0 0 0 

  Drugi prihodki 1 2.053 0 

          

II. SKUPAJ ODHODKI 588.980 581.767 101 

          

2.1. Stroški materiala 75.039 75.215 100 

  Stroški materiala za opravljanje dej. 59.188 59.157 100 

  Električna energija 3.114 2.726 114 

  Stroški ogrevanja 6.257 5.895 106 

  Strokovna literatura 737 749 99 

  Pisarniški material 159 99 160 

  Stroški čistil in material za osebno higieno 5.583 6.589 85 

          

2.2. Stroški storitev 30.973 44.805 69 

  Stroški storitev opravljanja dejavnosti 10.477 11.090 94 

  Stroški tekočega vzdrževanja 7.325 17.587 42 

  Stroški zavarovanja  1.266 1.555 81 

  Stroški izobraževanja, svetovanja, 
zdravstvenih storitev 

      

  3.937 6.049 65 

  Komunalne storitve 4.671 3.783 123 

  Stroški prevoznih storitev 1.776 2.024 88 

  Pogodbe o delu, avtorski honorar,štud.delo 0 1.510 0 

  Storitve v zvezi z delom (dnevnice,       

   terenski dodatek, kilometrine, ...) 574 930 62 

  Stroški plačilnega prometa 59 62 96 

  Stroški reprezentance 887 216 411 

          

2.3. Stroški amortizacije 4.825 11.534 42 

  Amortizacija opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

      

  10.812 11.034 98 

  Amortizacija knjig 360 449 80 

  Amortizacija drobnega inventarja 4.464 11.086 40 

  Zmanjšana amortizacija -10.812 -11.034 98 

          

2.4. Stroški  dela 478.144 449.931 106 

  Stroški plač 335.661 325.958 103 

  Nadomestila plač do 30 dni         14.784 17.457 85 

  Prispevki na plače 57.643 56.055 103 

  Premija KDPZ 8.871 3.491 254 

  Regres za letni dopust 19.771 18.945 104 

  Odpravnine 11.858 0 0 

  Jubilejne nagrade 1.386 1.213 114 

  Solidarnostne pomoči 693 693 100 

  Prehrana med delom 15.873 15.676 101 

  Prevoz na delo 11.604 10.445 111 

2.5. Drugi stroški 0 88 0 

2.6. Finančni odhodki 0 0 0 

2.7. Drugi odhodki 0 194 0 
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  POSLOVNI IZID       

  PRIHODKI 597.870 569.992 105 

  ODHODKI 588.980 581.767 101 

  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 8.890 -11.775 / 

  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   11.775 / 

 
PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE, MIZŠ IN 
LASTNIH PRIHODKOV V LETU 2018  V EUR 
V skladu z normativi in standardi se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil 
staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, in sicer v višini, ki je staršem določena 
kot plačilo za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci. Dotacija državnega proračuna je v letu 
2018 znašala 26.154 EUR.  
Iz proračuna občine Gorje in iz drugih občin, se vrtcu zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno 
programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja tista občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno 
prebivališče. Iz proračuna občine Gorje se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje,  sredstva 
za investicije v nepremičnine in opremo ter sredstva za pokrivanje stroškov potrebnih za izvajanje 
programa predšolske vzgoje, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. 
Dotacija občinskega proračuna je bila v letu 2018 375.856 EUR. Razlika med podatkom v preglednici pod 
1.1. in podatkom v preglednici prejetih sredstev je v tem, da so v prvi preglednici prikazani prihodki, v 
drugi preglednici pa prejeta sredstva v letu 2018. Razlika prihaja predvsem pri sredstvih, prejetih za 
investicijsko vzdrževanje, ker se sredstva za nabavljena osnovna sredstva knjižijo takoj na 98 – sredstva 
prejeta v upravljanje, sredstva na nakup drobnega inventarja do 500 EUR in investicijsko vzdrževanje pa 
na prihodke. Dotacije drugih občin so znašale 55.058 EUR. 
Financiranje dejavnosti je potekalo redno in v dogovorjeni višini tako s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport kot tudi Občine Gorje ter ostalih občin. 
Dotacija Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa za izvedbo tradicionalnega slovenskega 
zajtrka znaša 56 EUR. Nakazilo teh sredstev bo izvedeno v februarju 2019. 
  
Ker smo dolžni enkrat letno uskladiti cene po elementih, ki jih določa Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 
93/15) smo že za del šolskega leta 2017/18 v mesecu aprilu 2018 pripravili nov predlog cen programov 
na osnovi zakonsko povišanih stroškov dela, stroški materiala, storitev in živil so ostali nespremenjeni. 
Cena dnevnih programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje je od  
1. 5. 2018 dalje spremenjena in po Sklepu Občine Gorje tako znaša: 
 

1. Starostno obdobje  492,61 EUR 

2. Starostno obdobje 356,46 EUR 

Kombinirani oddelek 356,46 EUR 

 
Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 140.746 EUR so prihodki prehrane (malice, kosila), prihodki 
od donacij (zbiranje starega papirja in tonerjev), prihodki izvajanja rednega programa in prihodki od 
zaračunanega ogrevanja knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica – enota Gorje. Prihodki so odvisni 
od organiziranosti programov. 
Prihodkov od financiranja v letu 2018 ne izkazujemo, drugi prihodki v višini 1 EUR pa so prihodki od 
izravnav z analitičnimi evidencami.  
 
Stroški materiala in storitev so dejanski stroški, ki so nastali v letu 2018 za izvedbo načrtovanega 
programa in znašajo 106.012 EUR.  
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v skladu z 
zakonodajo (Ur. l. RS št. 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) po predpisanih amortizacijskih 
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stopnjah. Glede na višino nabave osnovnih sredstev in virov sredstev je zmanjšana tudi amortizacija v 
breme sredstev upravljanja ter v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 
Drobni inventar se ob nabavi in prenosu v uporabo takoj 100 % odpiše.  
Stroški dela v višini 478.144 EUR so bili izplačani v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest s strani 
ustanovitelja, z navodili MIZKŠ, po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in s predpisano 
zakonodajo za javne uslužbence.  
Drugih stroškov, finančnih in drugih odhodkov pa v letu 2018 ne izkazujemo. 
Namenska sredstva, ki so vezana na šolsko leto 2018/19 in ne na koledarsko leto, so izkazana na pasivnih 
časovnih razmejitvah in se prenesejo v naslednje obdobje za enake namene. 
 
V letu 2017 je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), objavljen v Ur. l. RS št. 88/2016. Ker za leto 2018 ni bilo med vlado 
in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjenega nobenega posebnega dogovora glede ukrepov 
na področju plač in povračil stroškov, še vedno veljajo nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je potrebno 
upoštevati (npr. plačna lestvica, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, napredovanje v višji plačni 
razred in višji naziv, nadomestilo plače za čas odsotnosti zaradi bolezni ali nesreče izven dela, povračila 
stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja). 
Vse omenjene spremembe vplivajo na stroške dela kot enega najpomembnejših elementov cene 
programa. Na ta element pa vplivajo tudi krajše in daljše odsotnosti delavk v vrtcu. 
 

PREGLED PREJETIH FINANČNIH SREDSTEV OD USTANOVITELJA OBČINE GORJE V LETU 2018 V 
EUR 

Namen 

ZAHTEVKI / 
RAČUNI  PO 
POGODBI 

NAKAZANI ZAHTEVKI 
/ RAČUNI   RAZLIKA 

 1 2 1–2 

Stanje 1. 1. 2018- 
zahtevki/računi 2018 29.901 29.901 0 

    

Sredstva za oskrbnine 351.858 322.170 29.688 

Sredstva za vzdrževanje in 
obnovo vrtcev 10.512 10.512 0 

Sredstva za dodatne programe 5.929 5.929 0 

Sredstva za sofinanciranje 
strokovnih delavcev v vrtcu 19.114 18.389 725 

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA V 
2018 417.314 386.901 30.413 

Stanje 31.12.2018 30.413 0 30.413 

 
Nakazani zahtevki občinskega proračuna so znašali 386.901 EUR, razlika v znesku 30.413 EUR bo nakazana 
v januarju 2019. 
Sredstva za oskrbnine so bila nakazana v višini 351.359 EUR, to je nakazan račun za december 2017 v 
višini 29.189 EUR in računi od januarja do novembra 2018 v višini 322.170 EUR. Račun za december 2018 
v višini 29.688 EUR  bo nakazan v januarju 2019. 
Za investicijsko vzdrževalna dela in posodobitev opreme smo v letu 2018 od Občine Gorje prejeli sredstva 
v višini 10.512 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja in za 
načrtovana investicijsko vzdrževalna dela.   
Sredstva za dodatne programe, to je tečaj smučanja, plavanja in drsanja, smo dobili nakazana v višini 
5.929 EUR.  
Sredstva za sofinanciranje strokovnih delavcev v vrtcu, ki vključujejo stroške računalničarja, stroške 
učiteljice za dodatno strokovno pomoč, stroške nadomeščanja odsotnih delavk in stroške odpravnin smo 
dobili nakazana v višini 19.101 EUR, od tega 712 EUR za leto 2017 in 18.389 EUR za zahtevke od januarja 
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do novembra 2018. Zahtevek za mesec december 2018 v višini 725 EUR  bo nakazan v mesecu januarju 
2019. Vsi računi so bili priloženi k zahtevkom.   
Po stanju 31. 12. 2018 v glavni knjigi  izkazujemo odprto, vendar nezapadlo terjatev do ustanovitelja za 
pokrivanje stroškov, ki so vključeni v ceno oskrbnine in stroškov za sofinanciranje strokovnih delavcev v 
višini 30.413 EUR.   
 

NABAVA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2018  

NAZIV VRSTA OSNOVNIH SREDSTEV ZNESEK V EUR 

Oprema Stopniščni bukov ročaj  
Lesena vrtna uta 
Previjalna miza s stopnicami in blazino 

617 
4.335 

543 

Opredmetena OS 
do 500 EUR 

Oprema za igralnice in zunanje igrišče, didaktični pripomočki, 
orodje, sesalec, slinčki 

 
4.464 

Knjige Knjige 360 

S K U P A J  10.319   

 
VIRI SREDSTEV V EUR 

Sredstva ustanovitelja Stopniščni bukov ročaj  
Lesena vrtna uta 
Previjalna miza s stopnicami in blazino 
Omare dvojne globoke za igralnico 

617 
4.335 

543 
761 

Druga sred. (iz sredstev 
oskrbnin) 

Ostali DI (oprema za igralnice, didaktični pripomočki, 
sesalec, slinčki                      
Knjige 

 
3.703 

360         

S K U P A J  10.319 

 

2. POSLOVNO POROČILO – posebni del 
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Osnovne šole Gorje za leto 2017  
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osnovne 
šole in vrtca 
 

Zakon o osnovni šoli 

Zakon o vrtcih 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o zavodih 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli 

Pravilnik o dokumentaciji OŠ 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu 

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje 

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ 

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil 
staršev 

Zakon o delovnih razmerjih 
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Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Zakon o uravnoteženju javnih financ 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 

Zakon o javnih financah 

Zakon o računovodstvu 

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov 

Navedeni so le najpomembnejši zakoni. 
 

2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma 
področnih strategij in nacionalnih programov 
1. zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev otrokom, učencem in strokovnih delavcem ter drugim 

zaposlenim v zavodu, 
2. spodbujati dobre medsebojne odnose med otroci, učenci, zaposlenimi v zavodu  in starši, 
3. vzgojni načrt, 
4. povečati  sodelovanje v različnih projektih, predvsem pa večje povezovanje  

med šolami in vrtci znotraj in zunaj Slovenije, 
5. odgovoren in izobražen človek s pozitivno samopodobo, 
6. zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom, 
7. zagotavljanje varnega okolja za vzgojo in izobraževanje v šoli in vrtci. 

 

2.2 Letni cilji iz letnega programa dela Osnovne šole Gorje za leto 2017/2018 
 
Prednostne naloge: 

- projekt Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, 
- Ekošola, 
- Projekt 8 krogov odličnosti 
- uporaba IKT pri pouku, 
- branje in bralna pismenost. 

 
Delo in življenje na šoli usmerjata vizija in poslanstvo naše šole: 
Odgovoren in izobražen človek s pozitivno samopodobo, ki zna gojiti kvalitetne medsebojne odnose in se 
dejavno vključuje v demokratično družbo. 
Na šoli smo tudi v šolskem letu 2017/2018 nadaljevali z izvajanjem koncepta odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci v osnovni šoli.  
Postopek evidentiranja nadarjenih učencev je bil izpeljan v mesecu januarju 2018 v sodelovanju z RUZ 
predhodnega in letošnjega razreda. V postopek evidentiranja nadarjenih učencev je bilo v šolskem letu 
2017/2018 vključenih deset učencev. Rezultati testiranj učencev so shranjeni v osebnih mapah. S 
postopkom in rezultati testiranja so bili na individualnih razgovorih v mesecu marcu 2018 seznanjeni 
razredničarka, učenci in njihovi starši. Starši se strinjajo, da se njihovi otroci vključijo v nadaljevanje 
spremljanja razvoja in dela nadarjenih otrok.  
Za identificirane nadarjene učence pripravimo poseben program, ki smo ga poimenovali Ustvarjalnice. V 
šolskem letu 2017/2018 je bilo vključenih 17 učencev od 5. do 9. razreda. 
Test sposobnosti in test ustvarjalnosti lahko opravlja le psiholog, ker pa tega kadra na naši šoli nimamo 
zaposlenega, nam te storitve izvede psihologinja iz šole v Bohinjski Bistrici. Izvedba testiranja bremeni 
šolo. Sredstva za izvedbo namenja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, morebitno razliko 
pokrijemo iz sredstev, ki jih v proračunu šoli zagotavlja Občina Gorje. 
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Preglednica 1: Pregled števila učencev v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Število oddelkov 14 15 15 

Število učencev 252 258 265 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je število in učencev v rahlem vzponu. 
 

2.2.1 Uspeh po razredih 
Preglednica 2: Kazalniki učinkovitosti – uspeh po razredih v % 

OŠ Gorje – razredi 2017/2018 

                        1.  97 % 

2.  100 % 

3.  100 % 

4.  97 % 

5.  95 % 

6.  100 % 

7.  100 % 

8.  93 % 

9.  100 % 

 
Preglednica 2 prikazuje povprečen uspeh razredov v šolskem letu 2016/2017. Uspeh je bil 98% in je za 1,2 
% nižji kot v preteklemu letu. 
 

2.2.2 Druge dejavnost in projekti 
Izvedli smo še niz aktivnosti, ki so vsebinsko bogatile redni program šole in prispevale h kvalitetnejši 
uspešnosti učencev, boljšemu počutju, k boljšim medsebojnim odnosom in celostnemu razvoju mlade 
osebnosti. Dejavnosti smo organizirali sami na šoli ali v sodelovanju z zunanjimi institucijami in 
strokovnjaki. 

1. V tednu otroka smo pripravili otroški parlament. 
2. Učenci in učiteljice iz oddelkov podaljšanega bivanja so pripravili razstave v knjižnici v Zgornjih 

Gorjah. 
3. Izvedli smo preventivni dan za učence 7. razreda v sodelovanju CSD Radovljica. 
4. Sodelovali smo s TNP. 
5. Tradicionalni slovenski zajtrk smo pripravili 17. novembra 2017. Poudarek smo dali domači, 

lokalno pridelani hrani. 
6. Sodelovali smo v aktivnosti ob dnevu mobilnosti. 
7. Sodelovali smo na prireditvah v organizaciji Občine Gorje (recitacije za 1. november, 

Prešernov dan, občinski praznik, dan državnosti, Revovca). 
8. V okviru projekta Rastem s knjigo so učenci 7. r. obiskali knjižnico A. T. Linharta. 
9. Več razstav na panojih v šolski avli ob različnih spominskih dnevih z izdelki učencev, ki so jih  

ustvarili ob rednem pouku ali v okviru drugih dejavnosti. 
10. Devetošolci in osmošolci so s pomočjo razredničark organizirali šolske plese. 
11. Organizirali Decembrske delavnice za učence in starše, učenci so izdelovali priložnostna 

darila. 
12. Zbiralna akcija papirja je bila tudi v tem letu uspešna. V aprilu smo zbrali 16860 kg in v oktobru  

18441 kg. Del denarja (472€) smo prispevali za Šolski sklad, drugi del pa ostane oddelčni 
skupnosti. 

13. Učenci so urejali zeliščni vrt. Udeležili so se tekmovanja v konstruktorstvu in tehnologiji 
obdelav. 
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14. Učenci so sodelovali v likovnih natečajih Torkarjeva likovna kolonija, Planica in otroci, Likovni 
Extempore grad Strmol in se udeležili tretjega Unesco festivala Jezikajmo na Bledu. 

 

2.2.3 Tekmovanja: 
Z učenci smo se udeležili spodaj naštetih tekmovanj iz znanja. Pri tem so sodelovali učenke in učenci od 1. 
do 9. razreda, učitelji, mentorji, starši in zunanji sodelavci. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2.2.4 Druge strokovne naloge: 
• merjenje, spremljanje sposobnosti in morfoloških značilnosti učencev od 1. do 9. razreda v okviru 

programa športne vzgoje, 

• športni program Zlati sonček za učence 2. do 3. razreda, 

• športni program Krpan za učence 4. in 6. razreda, 

• sodelovanje na likovnih, literarnih in glasbenih natečajih za vse učence, 

• program zdravstvene vzgoje za učence in starše s poudarkom na preventivnih aktivnostih in vsebinah: 
ohranimo zdrave zobe, šola dobre drže, bolezni umazanih rok in las, zdrava prehrana, zasvojenosti 
vseh vrst, 

• strokovna predavanja za starše in delavce šole v okviru Šole za starše in programa pedagoškega 
usposabljanja, 

- spodbujanje branja in povečanje priljubljenosti branja za vse učenke in učence. 
 

2.2.5 Knjižnica 
Knjižnica je po velikosti sicer premajhna, vendar sodobno opremljena. V njej si učenci izposojajo knjige, 
učitelji in ostali zaposleni pa tudi ostalo knjižnično gradivo. Knjižnica je polnopravna članica sistema 
COBISS. 
 
Preglednica 3: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva. Stanje na 31. 12. 2017. 

  Leto 2018 

Tiskano gradivo  

Monografske publikacije  7215 

Serijske publikacije      20 

  

Elektronski viri      71 

  

SKUPAJ   6790 

 

19. Ohranimo zdrave zobe, od 1. do 5. razreda 

20. naravoslovno tekmovanje Kresnička 

21. športna tekmovanja v okviru pouka in panog ŠŠD 

22. iz znanja matematike za Vegovo priznanje, od 1. do 9. razreda 

23. iz znanja zgodovine, 8. in 9. razred 

24. iz znanja geografije, 8. in 9. razred 

25. iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje, od 2. do 9. 
razreda 

26. iz znanja fizike za Stefanovo priznanje, 8. in 9. razred  

27. iz znanja kemije za Preglovo priznanje, 8. in 9. razred 

28. iz znanja angleškega jezika, 8. in 9. razred 

29. iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, 8. in 9. razred 

30. Kaj veš o prometu 

31. Vesela šola 

32. šolsko področno tekmovanje Mladina in gore 
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Poleg zgoraj navedenega gradiva knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad, v katerem si učbenike izposojajo 
vsi učenci šole. 
Preglednica 4: Pregled učbeniškega sklada v EUR 

Učbeniški sklad OŠ Gorje Leto Leto Leto 

 2016 2017 2018 

Začetna stanja 297,36 76,36 252,43 

Skupaj zbrana sredstva brez začetnih stanj 6.922,24 5.091,20 5.140,00 

Porabljena sredstva za nakup novih učbenikov 7.143,53 4479,64 4.002,63 

Nagrada skrbnika učbeniškega sklada 0,00 435,20 438,00 

Za druga učna gradiva 0,00 0,00 0,00 

Skupaj porabljena sredstva 7.143,53 4914,84 4440,63 

Ostanek sredstev 76,07 252,43 951,80 

Preglednica 4 prikazuje stanje učbeniškega sklada na dan 31. 12. posameznega leta.  
 

2.2.6 Šolski sklad 
Na šoli imamo od leta 2003 ustanovljen Šolski sklad. Tudi naša šola se kot javni zavod vedno pogosteje 
srečuje s problemi financiranja različnih dejavnosti, ki niso sestavina obveznega programa.  
 
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov (zbiranje odpadnega 
papirja, Decembrske delavnice). 
Upravni odbor sklada je sprejel program zbiranja in porabe sredstev sklada. 
 
Sredstva sklada namenjamo za: 

• nadarjenim učencem za udeležbo na raziskovalnih taborih, 

• za pomoč pri plačilu udeležbe šole v naravi, 

• za nakup pripomočkov za pouk, ki omogočajo nadstandardni pouk, 

• za nakup opreme, ki na naši šoli izboljšuje izvajanje najrazličnejših dejavnosti, 

• za material pri urejanju šolske okolice. 
V letu 2018 smo porabili sredstva za: 

• delna plačila v šoli v naravi za 17 otrok v višini 590,91 EUR,   

• delno kritje stroškov avtobusnega prevoza 25,94 EUR, 

• za material za novoletne delavnice 266,57 EUR,   

• za nakup igrač za 1. in 2. triado 107,71 EUR,  

• za nakup prenosnega zvočnika v višini 299,99 EUR, 

• izdelava bralne hiške v višini 142,59 EUR, 

• nakup pripomočkov za učilnico gospodinjstva v višini 249,04. 
Skupni izdatki so znašali 1.682,75 EUR. 
  
Zbiranje sredstev: 

• papirna akcija 582,04 EUR,  

• prostovoljni prispevki staršev na novoletnih delavnicah 773,28 EUR, 

• donacije fizičnih oseb 80,00 EUR, 

• nakazilo donacij od dohodnine 511,76 EUR, 

• nakazilo – odpadni tonerji 6,15 EUR, 
 
Skupni prihodki so bili 1953,23 EUR 
 
Stanje na računu 31. 12. 2018 znaša 2.530,77 EUR. 
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2.3 Letni cilji iz letnega programa dela Enote Vrtec Gorje za leto 2017/2018 
2.3.1 Osem krogov odličnosti  
Projekt je najbolj namenjen strokovnim delavkam, ki z delom na sebi vplivajo na boljše odnose v vrtcu.  Ko 
se spremeni delovanje v posameznikih, se izboljšajo odnosi do sebe, sodelavcev, otrok in do institucije.  
V starejši skupini so  sledili krogu To je to.  Razvili so zelo dobre medsebojne odnose in se intenzivneje 
povezali tudi s starši. 
Nekaj strokovnih delavk se je udeležilo seminarja Čarobni otroci. Pridobljeno znanje jim je pomagalo 
otroke učiti prijaznosti, pravilne komunikacije, osnovnega bontona in samostojnosti. Pri sebi so opazile, 
da so mirnejše, bolj razumevajoče in znajo upoštevati otrokovo individualnost. Trudile so se otrokom 
ponuditi vzpodbudno okolje za njihov razvoj ter jih vodile k temu, da postanejo samozavestni, odločni in 
samostojni otroci. Skušale so biti čim bolj pozitivne, predane, saj so tako pridobile otroke k sodelovanju. 
Skrbele so za uravnoteženost vsebin, programa in svojega delovanja. Pri svojem delu so bile fleksibilne, 
odgovorne, samostojne, suverene, samozavestne in na ta način upoštevale vidik integritete.  
 

2.3.2 Gibamo se in ustvarjamo 
Cilji:   

1. omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
2. doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 
3. povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,  
4. razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike,  
5. usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 
6. razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja oči – roka, ravnotežje, 
7. negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti 

v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe. 
Gibanje je naš stalni spremljevalec. Otrokom pri vseh dejavnostih in področjih  omogočamo gibanje kot 
spremljevalno dejavnost. Tudi na področju umetnosti je gibanje vedno prisotno.   
 
Glavna nit lanskega šolskega leta je bila gibalno-ustvarjalni vrtiljak. Skozi gibanje in ustvarjalnost smo 
obeležili dan mobilnosti, v gozdu so otroci s svojimi telesi in gibanjem uprizorili avto in avtobus, pozimi so 
lahko ustvarjali s snegom. Velikokrat so poslušali instrumentalno glasbo, preko katere so se lahko izrazili. 
Uživali so v plesu robotov, v baletu in v plesu v parih, ko so plesali valček. Plesne gibe so pokazali svojim 
staršem na spomladanskem srečanju in zaplesali tudi z njimi. 
 

2.3.3 Gibamo se in smo zdravi 
Naš namen je omogočiti otrokom bivanje v okolju, kjer lahko sami gradijo svojo igro v naravi in s predmeti, 
ki jih najdejo v naravi, sami ali v družbi prijateljev iz skupine. 
 
Cilji: 

1. Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.  
2. Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje.  
3. Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti . 
4. Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje itn.).  
5. Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in 

nog), ravnotežje. 
 

Strokovne delavke so preko celega leta otrokom pripravljale spodbudna okolja za gibanje – različne 
poligone, omogočile gibanje na prostem, na plezalih, toboganih, guganje, vožnjo s poganjalčki, skiroji, 
vlečenje, potiskanje različnih vozil, prenašanje različnih sredstev, igro z žogami različnih velikosti in 
struktur, metanje, brcanje, kotaljenje, lovljenje, plezanje, plazenje po različnih površinah, hojo in tek po 
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različnih površinah – travnik, gozdna, poljska pot, asfalt, v hrib in s hriba, po ravnini, po kamniti poti, po 
zasneženi površini … Gibalno so otroci skozi leto zelo napredovali in skušali ozavestiti, da tudi  z 
gibanjem skrbijo za zdravje. Obeležili so dan brez avtomobila, v tednu Simbioza giba so se po Gorjah 
sprehodili s starimi starši. Otroci so se preizkusili v jesenskih gibalnih igrah, sodelovali so v množičnem 
teku za otroke na 100 m. Poligon za gibanje jim predstavlja bližnja in daljna okolica vrtca.  
V zimskem času so imeli prave male olimpijske igre, kjer so bili vključeni različni zimski športi – drsanje, 
tek na smučeh, hokej, sankanje, skoki, Šlik, šlak, šlok (elastika). Glavno vodilo je bil športni duh, ki so ga 
povzeli iz zgodbe Foksi in športni duh. Otroci in tudi starši so se zabavali in se sproščeno vključili v dane 
igre.  
Obiskovali so škratkovo hišico, kjer so v okolici drevesa, ki jim omogočajo raziskovanje in igro. Projekt 
Gibamo se in smo zdravi, se je odlično dopolnjeval, oziroma je nadgrajeval projekt Zdravje v vrtcu, saj je 
gibanje izrednega pomena za vzdrževanje dobre telesne kondicije in dobrega počutja.   
 
ZDRAVJE V VRTCU 
V projektu sta sodelovali dve skupin. Obravnavali so temo Dobili bomo dojenčka, ogledali so si film o 
pravilnem umivanju rok, brali so slikanice in se pogovarjali o vsebini filma Ostal bom zdrav. Pogovarjali so 
se o zdravi prehrani, o sadju, zelenjavi, pitju vode. Oblikovali so plastelin v obliko sadja in zelenjave, stiskali 
in pili so pomarančni in limonini sok, pripravili so sadno kupo, igrali so se igro v kotičkih Dom in Zdravnik. 
Obiskovala jih je zobna asistentka, pogovarjali so se o umivanju zob. Obiskala jih je otrokova mamica, ki je 
zobozdravnica. Preko zgodbe so se seznanili z mikrobi, bacili ter spoznali mikroskop. Opazovali so klopa, 
uši in kostno tkivo ter nato risali s svinčnikom. Ogledali so si film o dihanju, opazovali lastni dih in izdih v 
mirovanju in po intenzivnem teku. Iz vrečke in slamice so izdelali model pljuč. Izvedli so eksperiment 
kihanja in različne eksperimente o bacilih. Obeležili so svetovni dan gibanja in odšli na daljši sprehod. 
 

2.3.4 Eko vrtec kot način življenja 
Doseženi cilji delovanja ekovrtca: 

- razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 
- neposredno doživljanje narave in pridobivanje veščin preprostega vrtnarjenja, 
- otrok išče, opazuje, raziskuje in neguje rastline v okolju in se uči iz lastnih izkušenj, 
- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju opravil, 
- spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja, 
- otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij, 
- medgeneracijsko sodelovanje. 

 
Ozaveščanje – star papir zbiram 
V sklopu Ekoprojekta je sodelovala ena skupina – papir so uporabili za igro in razgibavanje celega telesa 
ter ga nato odnesli v zabojnik. 
Spoznavajmo talni živ žav okrog nas  
Projekt opazovanja in beleženja opazovanih živali so v skupini prvega starostnega obdobja izvajali od aprila 
2018 do konca junija 2018. Od konca oktobra 2017 do aprila 2018 so tudi pridno skrbeli za ptice, jih vestno 
hranili in opazovali.  
Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje  
Realizirane vsebine: zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen, ustvarjanje in raziskovanje, 
kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET, učenje pravilnega 
zbiranja – iztisnemo zrak, zapremo s pokrovčkom šele nato vržemo v zaboj, zbiranje je potekalo od 22. 3. 
do 22. 4. 2018, sodelovanje s Komunalo Bled in s starši, sajenje semen v plastenke, plastenka kot igrača 
(kegelj).  
Voda  
Realizirane vsebine: pravilno umivanje rok – zgodba o traktorju, pojavnost vode glede na letne čase, 
temperaturo okolja, pogovor o tem, kdo potrebuje vodo za življenje, iskanje različnih oblik voda v našem 
okolju, igra z vodo (pretakanje, sproščanje), otroci ugotavljajo, kje vse uporabljamo vodo, spodbujanje 
pitja vode, skrbijo za vrtiček in ga zalivajo, pomaga nam tudi dež. 
Ločevanje odpadkov  
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Realizirane vsebine: ločevanje odpadkov v različne koše, kontejnerje, igra z odpadnim materialom (tulci, 
pokrovčki, škatle), ustvarjanje z odpadnim materialom (tulci, pokrovčki, škatle), igra spomin – Odpad je 
zaklad.  
Šolska vrtilnica  
Realizirane vsebine: pogovor o vrtu, kaj bomo posadili (ogled vsebin vrečk s semeni in poimenovanje), 
naredimo načrt za vrt, sajenje fižola v plastične lončke, sajenje različnih semen zelenjave in cvetlic v 
tetrapake, skrb za rast semen, presajanje sadik v vrtiček, skrb za zalivanje in urejanje vrta, opazovanje 
sprememb na vrtu, nabiranje pridelkov. 
Ugašanje in izklapljanje električne opreme, ko je v ustanovi ne uporabljajo (projektorji, računalniki, 
interaktivne table, zasloni)  
S svojim zgledom je ena od vzgojiteljic spodbudila tudi ostale zaposlene, da so ugašali opremo, ko je niso 
več potrebovali; otroci so skozi opazovanje odraslih tudi sami opozarjali na prižgane aparature in luči.  
Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš  
Starši so pridno nosili izrabljene tonerje in kartuše v pripravljene zabojnike ter bili vzor otrokom, ki jih 

posnemajo.  

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju 
Skrb za sočloveka – Zbiramo svinčnike za otroke iz Afrike 
Obisk gospe Jane, ki je predstavila življenje otrok v Afriki, potem pa so otroci zbirali svinčnike, barvice, 
radirke in šilčke zanje. Odziv je bil lep. 
Sodelovanje s starši 
V vseh skupinah se strokovne delavke trudijo za čim boljši stik s starši, kar pomembno vpliva na uspešno 
delo. Starše obveščajo o poteku vrtčevskega dneva v osebnih kontaktih, prek e-Asistenta in oglasnih desk.  
Sodelovanje s starimi starši 
Pridružili so se otrokom na sprehodu po Gorjah in na spomladanski akciji čiščenja igrišča in okolice 
škratkove hišice. 
Skrb za sovrstnika 
Otroke so strokovne delavke navajale, da pomagajo drug drugemu in tudi prosijo sovrstnike za pomoč, ko 
jo potrebujejo.  Vzgojiteljice ugotavljajo, da bi morale več časa nameniti opazovanju otrok pri igri in 
dejavnostih, da bi si zabeležile otrokovo skrb za druge.  
Skrb za rastline 
V igralnicah so v skupinah imeli posejane različne rastline, za katere so skrbeli jih opazovali pri rasti, starejši 
so risale spremembe, ki so se zgodile v nekaj dneh (kreša, božično žito, aloe vera, fižol in druge). 
Skrb za lepe medsebojne odnose 
V vrtcu smo se trudili za dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju. 
Skrb za dobro duševno in telesno počutje otrok in sebe 
Vsakodnevno smo skrbeli za otroke, za njihovo telesno in duševno dobro počutje. Poleg tega smo 
ozaveščali tudi skrb zase in za svoje dobro počutje.  
Znanje in modrost 
Znanje in modrost sodita med temeljna vodila stabilne in srečne družbe. Predstavljata zmožnost, da 
najdemo takšne rešitve življenjskih nalog in problemov, ki so v okviru danih možnosti najboljše za nas in 
za druge. 
Spoznavanje poklicev – posnemanje dejavnosti 
Skozi celo leto so imeli otroci možnost opazovati ljudi različnih poklicev pri njihovem delu. Opazovali so 
hišnika, kuharico, perice in pobliže spoznali delo zobozdravnice, medicinske sestre in glasbenice.  
Učenje preko lastne aktivnosti in čutil 
Odhodi v gozd so bili vsakič nekaj posebnega. V spoznavanje gozda so otroci vključili vsa čutila, veliko so 
tipali, vohali, poslušali, najbolje od vsega pa je bilo okušati slastne gozdne jagode.  
 
Izobraževanje  
Strokovne delavke so pohvalile seminar Čarobni otroci, novo znanje so s pridom uporabljale pri delu z 
otroki. V tem šolskem letu je bilo predvidenih manj izobraževanj na ravni vrtca, kot prejšnja leta, zato je v 
poročilih omenjen primanjkljaj pri nekaterih strokovnih delavkah. 
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2.3.5 Sklad vrtca 
V letu 2018 smo namenili sredstva za ogled muzejskih hiš na Stari Savi 82,00 EUR in za udeležbo na 
delavnicah Zvočne pravljice 320,00 EUR. 
 
Skupni izdatki so znašali 402,00 EUR.  
 
Zbiranje sredstev: 

- papirna akcija 220,38 EUR,  
- nakazilo donacij od dohodnine159,04 EUR, 
- donacija ploharjev 100,00 EUR, 
- odpadni tonerji 4,97 EUR. 

 
Skupni prihodki so bili 484,39 EUR. 
 
Stanje na računu 31. 12. 2018 znaša 801,35 EUR. 
 

2.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Prejeta sredstva v letu 2018 na programu predšolska vzgoja niso zadoščala za pokritje vseh nastalih 
stroškov v obračunskem obdobju. Del prihodkov, nakazanih za šolsko leto 2018/2019, pa je izkazanih na 
pasivnih časovnih razmejitvah. 
Naloge načrtujemo, izvajamo in na koncu ovrednotimo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti ter lastne in 
tuje izkušnje. Menimo, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi racionalno in gospodarno, v kar nas sili 
tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva, vedno več. 
 

2.4.1 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 
Sociala: 
Otroci in učenci vrtca oziroma šole prejemajo malico in kosilo. V šoli se morajo na kosilo posebej naročiti. 
Ob koncu šolskega leta 2016/2017 je 167 učencev imelo subvencionirano malico. Subvencijo kosila iz 
sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je imelo 47 učencev. 
V šolskem letu 2017/2018 smo 17 učencem delno subvencionirali ŠN iz sredstev šolskega sklada. 
 
S sodelovanjem policije smo organizirali predavanje o varnosti v cestnem prometu za prvošolce. 
Sodelovali smo tudi s CSD Radovljica pri izvajanju preventivnega programa Pravice otrok, odkrivajmo in 
preprečujmo vse vrste zlorabljanja otrok. 
 
Varstvo okolja: 
Varstvu okolja se posvečamo pri načrtovanju dela šole. Varčevanje z energijo, vodo, skrb za zmanjševanje 
odpadkov so teme, ki jim iz leta v leto posvečamo večjo pozornost. V letu 2018 smo v šoli zbrali 32 ton 
starega papirja in kartona. 
 
Regionalni razvoj: 
Z RZZZ smo izvedli anketiranje o poklicnih namerah učencev 9. razreda. Starši lahko nasvete o poklicnem 
usmerjanju pridobijo tudi preko svetovalk RZZZ.   
 
Urejanje prostora: 
V letu2017/2018 smo večkrat očistili okolico šole. Poskrbeli smo tudi za ureditev dreves in grmičevja. V 
spomladanski čistilni akciji, ki smo jo izvedli v okolici šole, so sodelovali učenci in delavci šole. 
Ta naloga nas čaka tudi v naslednjih letih. Zunanja ureditev šole, dovozi, igrišča in zelenice so planirani v 
naslednjih letih. 
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2.5 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko, ter poročilo 
o investicijskih vlaganjih 
 
2.5.1 Kadri 
OŠ Gorje si prizadeva zagotavljati učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in prostorske 
razmere. Vedno to ni možno. Učiteljica dodatne strokovne pomoči že peto leto svoje delo opravlja v 
zasilnih razmerah v prostoru na vrhu stopnišča telovadnice. To je le začasna rešitev.  
 
Preglednica 3: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2018 po izobrazbi 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Skupaj 

0 2 0 6 15 10 28 3 0 64 

 
Preglednica 4: Število učiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2018 

Naziv  UČITELJI 

brez naziva  5 

mentor  5 

svetovalec 20 

svetnik 2 

skupaj učitelji  32 

 
Preglednica 5: Število vzgojiteljev po nazivu na dan 31. 12. 2018 

Naziv  VZGOJITELJI 

pomočnik vzgojitelja 10 

vzgojitelj brez naziva   0 

vzgojitelj mentor  3 

vzgojitelj svetovalec 5 

vzgojitelj svetnik  0 

skupaj vzgojitelji  18 

 
Preglednica 6: Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2018 

Delovno mesto  število 

strokovni delavci  50 

administrativni delavci  3 

tehnični delavci  11 

skupaj vsi delavci  64 

 

2.5.2 Investicije in investicijska vlaganja 
 
Prostori 
OŠ Gorje si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. Primanjkuje 
nam ustreznih prostorov.  
Že vrsto let si prizadevamo za posodobitev prostorov. Izvedba programa je v starih prostorih šole otežena 
in tako tudi manj kvalitetna. Že od izgradnje telovadnice leta 2003 si prizadevamo za dokončanje obnove, 
to je druge faze adaptacije šole. Nujno bi bilo pridobiti dodatne tri učilnice nad telovadnico. V vrtcu je 
nujna ureditev garderobe, zelo majhni so prostori za pralnico, likalnico in prostor za sezonsko shrambo. 
Potrebovali bi tovorno dvigalo. Treba je pridobiti nove prostore za vrtec. 
 
Zunanja ureditev 
Pomanjkanje parkirnih prostorov je še vedno pereč problem. Obnova stopnišča do glavnega vhod v šolo 
in celotna zunanja ureditev bo v naslednjem obdobju nujno potrebna. Potrebno bo urediti prostor za 
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shranjevanje koles učencev, prostor za varno vstopanje in izstopanje otrok iz šolskega kombija, urediti 
dovoz do šole in dograditi nadstrešek za oba kombija. 

 
3. RAČUNOVODSKO POROČILO (priloženi obrazci): 
3.1 Bilanca stanja 
3.2 Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 
3.2.1 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

3.3 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
3.3.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

3.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka 
3.4.1 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

3.5 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
3.6 Pojasnila k izkazom 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za leto 
2018 
 
Zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda osnovne šole so: Zakon o 
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanja, Odlok občine o ustanovitvi, Zakon o 
računovodstvu, računovodski standardi, davčni in drugi predpisi ter druga spremljajoča zakonodaja. Naša 
osnovna dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS. št. 69/07,34/94, in 3/95 ) je M/85.200 
osnovnošolsko izobraževanje, katero od 1. 9. 2010 dopolnjujemo tudi s predšolsko vzgojo M/85.100.   
 
1. Od Ministrstva za šolstvo in šport nismo prejeli sodil o razmejevanju prihodkov in odhodkov na 
dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Sodila smo oblikovali sami. Prihodki 
zavoda se ločeno prikazujejo za javno službo in posebej za tržno dejavnost. To razmerje ločevanja 
prihodkov iz javne službe in tržne dejavnosti v celotnih prihodkih se uporablja tudi kot sodilo pri delitvi 
odhodkov. Tako je delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih enak deležu odhodkov od 
tržne dejavnosti v celotnih odhodkih in znaša za leto 2018 1,3597 %. 
 
Prihodki, ki se štejejo za izvajanje tržne dejavnosti, so predvsem prodaja blaga in storitev (malice in kosila 
za zaposlene oziroma druge odjemalce), oddajanje šolskih prostorov v uporabo ter ostale storitve, ki niso 
osnovna dejavnost šole. Vsi ostali prihodki so prihodki javne službe. 
 
2. Dolgoročnih rezervacij nimamo oblikovanih. 
 
3. V bilanci stanja izkazujemo na kontu 985 kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v skupnem 
znesku 44.427 EUR. Na kontu 98590 izkazujemo nerazporejeni presežek prihodkov za vrtec v višini 30.246 
EUR. Po potrebi bodo sredstva razporejena v letu 2019. Na kontu 9859 pa za program šola izkazujemo 
nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.181 EUR. Nerazporejene presežke bomo v letu 
2019 porabili v dogovoru z ustanoviteljem Občino Gorje. V izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov za leto 2018 pa izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v znesku 16.644 EUR, od tega 
presežek prihodkov programa šola 7.754 EUR in presežek prihodkov programa vrtec 8.890 EUR.  
 
Del prihodkov, nakazanih za šolsko leto 2018/2019, je izkazanih na pasivnih časovnih razmejitvah v višini 
30.114 EUR (neporabljena sredstva za šolo v naravi, učbeniški sklad, šolski sklad, vrtčevski sklad, papirna 
akcija učencev ter sredstva ostalih projektov Göttingen, ISF Winter games Lake Placid 2019, itd.).  
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Aktivne časovne razmejitve v višini 6.198 EUR predstavljajo nezaračunane prihodke namenjene 
pokrivanju že nastalih stroškov v letu 2018 (projekt Shema šolskega sadja, Tradicionalni slovenski zajtrk), 
ter kratkoročno odložene stroške (vnaprej plačane naročnine, vnaprej plačane stroške za projekte, ki se 
bodo realizirali v letu 2019). 
 
4. Zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje nimamo. Na kontu 310 izkazujemo zaloge 
materiala v skladišču kuhinja – šola in vrtec v višini 1.455 EUR. Količinske enote zalog materiala se začetno 
vrednotijo po nabavni ceni, ob prenosu materiala v porabo pa uporabljamo metodo FIFO. 
 
5. Kratkoročne terjatve do kupcev v skupnem znesku 34.183 EUR sestavljajo terjatve do učencev za šolsko 
prehrano in nadstandardne programe v višini 14.894 EUR, terjatve za oskrbnine v višini 14.224 EUR, 
terjatve delavcev za šolsko prehrano in terjatve uporabnikov šolskih prostorov v višini 3.048 EUR. Terjatve 
se v večji meri nanašajo na mesec december 2018, nekaj pa tudi še na pretekle mesece. Finančna 
disciplina na področju plačevanja šolskih in vrtčevskih obveznosti je v pretežni meri zadovoljiva zaradi 
sprotne izterjave tekočih dolgov. Trije neplačniki oskrbnin s skupno višino dolga 1.885 EUR so predlagani 
v izvršbo. Terjatve še niso poplačane. Tudi en dolžnik iz šole s skupno višino dolga 132 EUR je bil predlagan 
v izvršbo. Tudi ta terjatev še ni bila poplačana. Pri dveh dolžnikih smo terjatve prijavili v stečajno maso, 
ker so dolžniki šli v osebni stečaj. Najemniki šolskih prostorov so večinoma redni plačniki.  
 
Kratkoročne terjatve do MIZŠ v skupnem znesku 96.572 EUR so terjatve z naslova stroškov dela za mesec 
december 2018 v višini 91.088 EUR, terjatve za subvencijo za šolsko prehrano za mesec december s 
poračunom 2018 v višini 3.442 EUR, terjatve za sredstva upravičencev do brezplačnega vrtca za mesec 
december 2018 v višini 2.042 EUR. Vse terjatve bodo poravnane v januarju 2019.  
 
Kratkoročne terjatve do ustanovitelja v višini 37.769 EUR so terjatve za zahtevke za stroške dela 
računalnikarja in učiteljico dodatne strokovne pomoči za mesec december 2018 v višini 725 EUR, za izdan 
račun za pokrivanje razlike v ceni oskrbnin za mesec december 2018 v višini 29.688 EUR in zahtevek za 
mesec december 2018 za pokrivanje stroškov redne dejavnosti zavoda v višini 7.356 EUR.   
Terjatve bodo nakazane v januarju 2019. 
 
Kratkoročne terjatve do drugih občin v višini 5.789 EUR predstavljajo terjatve za pokrivanje razlike v ceni 
oskrbnin. Nanašajo se na meseca november in december 2018 in bodo nakazane v januarju in februarju 
2019.  
 
Ostale kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 104 EUR pa predstavljajo 
terjatev za ogrevanje knjižnice Antona Tomaža Linharta, enota Gorje za mesec december 2018. Terjatev 
bo poravnana v januarju 2019. 
 
Druge kratkoročne terjatve v višini 1.764 EUR predstavljajo terjatve za izplačana nadomestila plač za nego 
in invalidnine v mesecih oktober, november in december 2018, poravnana v januarju 2019.  
 
6. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 44.686 EUR se nanašajo pretežno na mesec december 
in so plačljive v letu 2019, obveznosti do zaposlenih v višini 113.542 EUR pa predstavljajo obračunane 
bruto plače, povračila stroškov v zvezi z delom za mesec december 2018, izplačane januarja 2019. 
 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.815 EUR predstavljajo obračunane prispevke za socialno 
varnost delodajalca. Nanašajo se na mesec december 2018, plačane v januarju 2019. 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 231 EUR in do posrednih 
uporabnikov proračuna občine v višini 2.647 EUR se nanašajo na mesec december 2018 in so poravnane 
v januarju 2019. 
Na kratkoročnih obveznostih za prejete predujme v višini 86 EUR izkazujemo preplačila položnic za šolsko 
prehrano in nadstandardne programe.   
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7. Vire sredstev za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2018 prejeli 
od ustanovitelja Občine Gorje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, iz donacij, projekta SIO 
2020, nekaj pa smo jih prispevali sami. Nabava opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je 
razvidna iz predhodne preglednice v poslovnem poročilu, prav tako višina prejetih sredstev. 
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva vodimo v knjigah po načelu nabavne vrednosti.  
 
8. Stanje denarnih sredstev na računih in kratkoročnih terjatev prostih denarnih sredstev v višini 68.793 
EUR sestavljajo sredstva, zbrana v letu 2018, ki se bodo namensko porabila za izvajanje programa 
šolskega leta 2018/2019. 
 
9. Zunaj bilančnih evidenc ne izkazujemo. 
 
10. Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev nad vrednostjo 500 EUR je bila 
obračunana v skladu z zakonodajo ( Ur. l. RS, št. 120/07 , 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 
Opredmetena osnovna sredstva pod vrednostjo 500 EUR oziroma t. i. drobni inventar z življenjsko dobo 
nad 1 letom se 100 % odpiše takoj ob nabavi, enako tudi knjige šolske knjižnice in učbeniki iz učbeniškega 
sklada. 
Oprema v vrednosti 248.443 EUR, ki je že v celoti odpisana (NV = 0,00 EUR), se še vedno uporablja. 
Amortizacija osnovnih sredstev se je v višini 1.885 EUR pokrila v breme dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev – prejete donacije, preostanek v višini 87.991 EUR pa v breme obveznosti sredstev prejetih v 
upravljanje, in v višini 815 EUR v breme sredstev, prejetih iz projekta SIO 2020. Amortizacija drobnega 
inventarja v višini 15.630 EUR pa se je pokrivala iz tekočih prihodkov. 
 
12. Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog materiala, denarnih sredstev, terjatev in 
obveznosti je bil opravljen v mesecu novembru, decembru 2018 ter v januarju 2019 po stanju na dan 31. 
12. 2018. Inventuro so opravljali delavci na podlagi odločb o imenovanju.  
 
Popis sredstev je potekal brez posebnosti. Na podlagi usklajenih inventurnih stanj smo na predlog 
centralne inventurne komisije in potrditvijo predloga ustanovitelja v letu 2018 odpisali osnovna sredstva 
v višini 13.002 EUR (učilo za tehniko, igralo, računalniki, prenosniki in projektorji), drobni inventar pa v 
višini 2.582 EUR (učila, oprema učilnic in igralnic, tiskalniki, sesalnik, voziček, oprema kuhinje). Sredstva 
so se odpisala, ker so bila dotrajana, zlomljena, pokvarjena, strgana, razbita in ne omogočajo več varnega 
pouka. Popravila projektorjev in računalnikov bi predstavljala večji strošek od vrednosti le-teh.  
 
Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na obveznostih za sredstva 
prejeta v upravljanje znaša po stanju 31. 12. 2018 1.798.373 EUR, in sicer za dejavnost šole 1.737.335 
EUR in za dejavnost vrtca 61.038 EUR. Na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah pa izkazujemo 
vrednost stroja za pomivanje, ki je bil kupljen iz odstopljenih prispevkov zaposlenih invalidov in vrednost 
gozdne hiške v višini 2.010 EUR ter vrednost stojala z reflektorji in piana Kawai v višini 1.401 EUR.  
 
13. Presežek po fiskalnem pravilu je dejanski presežek izračunan po 71. členu Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  (Uradni list RS, št. 71/17, v nadaljnjem besedilu 
ZIPRS1819) in po 9. i. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah. Izračuna se 
tako, da se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane kratkoročne obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena financiranju izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na 
kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije. 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018 
izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.467 EUR. To je izkaz v katerem so zajeti vsi prejemki 
in izdatki v letu 2018, in ni primerljiv s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov.   
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Izračun presežka po fiskalnem pravilu:  
                                                                                                                                                                      v EUR 

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku (AOP 485)                  1.467 

Neplačane kratkoročne obveznosti (podatki iz Bilance stanja AOP 034)       -208.120 

Neplačane dolgoročne obveznosti (podatki iz Bilance stanja AOP 054, 055) 0 

Presežek po fiskalnem pravilu -206.653 

 
Ker je izračun presežka po fiskalnem pravilu negativen, ga na kontih skupine 985 (presežek prihodkov nad 
odhodki) ne knjižimo. 
 

4. FINANČNI PLAN ZA LETO 2019 
 
V Uradnem listu RS št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017 je bil objavljen Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), ki v 58. člena določa pripravo finančnih načrtov 
uporabnikov proračuna.  Dokler ne prejmemo izhodišč za načrtovanje v skladu z drugim odstavkom 58. 
člena ZIPRS1819, realnega finančnega načrta za 2019 ne moremo pripraviti. V tem času za nas velja 
začasno financiranje.  
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d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
 

Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in 

posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem 

prebivalcem na svojem območju. 

 

Te temeljne naloge splošne knjižnice opredeljujeta tako Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 87/2001 

z dne 8. 11. 2001 ter spremembe in dopolnitve Ul. RS št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015 ) kot  Manifest 

o splošnoizobraževalnih knjižnicah (sprejet na 10. seji Mednarodnega sveta za Splošni 

informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994, v sodelovanju z Mednarodno federacijo knjižničarskih 

združenj IFLA) in jih, vezane na informacijsko pismenost, izobraževanje in kulturo, navajata: 

• oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti dalje; 

• podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na vseh 

stopnjah; 

• nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti; 

• spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini; 

• gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in inovacij; 

• zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, glasbene ...) 

umetnosti; 

• pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur; 

• podpiranje ustno se prenašajočih tradicij; 

• zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti ali 

pomembnih zanjo; 

• nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in interesnim 

skupinam; 

• pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega 

opismenjevanja; 

• podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin, po 

potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti. 

 

To so tudi osnovne naloge Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki deluje na območju 

občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V svojem sestavu ima 11 enot, osrednja knjižnica pa je 

knjižnica v Radovljici. V občini Radovljica poleg matične osrednje delujejo še knjižnice: Begunje, 

Brezje, Kropa in Lesce; v občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled in Zasip; v občini Bohinj 

knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Stara Fužina in v občini Gorje knjižnica Gorje.  

 

Na poslovanje Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v letu 2018 je v veliki meri vplivala selitev in 

sicer: 

• datum otvoritve je bil 26.4.2018 (najprej 13.4.2018),  

• gradivo, ki je bilo izposojeno od 12.2.2018 (zaradi načrtovanega zaprtja 5.3.2018) pa vse 

do 17.3.2018, je imelo rok vrnitve 7.5.2018,  

• knjižnica je bila zaprta od 19.3.2018 do 26.4.2018. 

 

Selitev je vplivala tudi na poslovanje gorjanske knjižnice:  

• bilo je manj bibliopedagoških ur,  

• gradivo v potujoči knjižnici zaradi selitve, ko je bila matična knjižnica zaprta, ni bilo 

dosegljivo. 
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Program knjižnice 

 

• Izposoja knjižničnega gradiva  

Izposoja knjižničnega gradiva na območju Občine Gorje je praktično ostala na enakem nivoju oz. 

se je rahlo zvišala za 0,09% (leta 2017 se je rahlo znižala za 0,3%), kar v absolutnih številkah 

pomeni  +30 enot (leta 2017: -101 enot).  

 

Celotni fond knjižnice na območju Občine Gorje  se je izposodil 2,56-krat (v letu 2017: 2,58, 

standard 3x),  vsak prebivalec Občine Gorje si je izposodil 12,15  izvodov gradiva: 11,05 knjig; 

0,48 revij in časopisov; 0,62 drugo: zgoščenke, filmi; (v letu 2017: 12,00  izvodov gradiva: 10,94 

knjig; 0,37 revij in časopisov; 0,69  drugo: zgoščenke, filmi).  

 

Večino knjižničnega gradiva bralci odnesejo domov: 80% (v letu 2016: 83%), le nekaj  je izposoje 

knjižničnega gradiva v knjižnici: 20% (v letu 2017: 17%).  

 

Po področjih prevladuje izposoja leposlovja, sledijo umetnost in šport, splošno – znanost, 

kultura…, uporabne vede, naravne vede, sociologija in pravo, filozofija, psihologija, zemljepis, 

zgodovina,  ...  

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga 1, tabela: izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK). 

 

• Prirast knjižničnega gradiva 

Knjižnica je za nakup knjižničnega gradiva pridobiva namenska sredstva od občin ter od 

Ministrstva za kulturo. Vsa sredstva, namenjena za nakup knjižničnega gradiva, je knjižnica za to 

tudi v celoti porabila. 

Prirast v Občini Gorje je bil 855 enot (791 kupljenih in 64 podarjenih enot). (letu 2017 je pridobila 

874 enot: 874 kupljenih in 69 podarjenih enot), kar predstavlja zmanjšanje za 6,66% oz. 61 enot 

gradiva (v letu 2017 zmanjšanje za 14,79% oz. 159 enot gradiva enot gradiva). V to kvoto je 

vključen tudi pripadajoči del (8,3%) t. i. potujoče knjižnice.  

 

Razlog: zaradi zmanjšanja sredstev za nakup. za 6,04%. Podrobnejša razlaga je v poglavju 

Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice, odhodki, knjižnično gradivo. 

 

Prirast je 0,31 enote na prebivalca (v letu 2017: 0,33). Prirast knjižničnega gradiva na 1.000 

prebivalcev: 308,00 enot (v letu 2015: 326,33), (standard: 275 enot na 1000 prebivalcev).  

 

Zaradi odpisa 216 enot ali 1,58% glede na zalogo (v letu 2017: 169 enot ali 1,29% ),  standard  je 

5%) se je zaloga knjižničnega gradiva povečala  za 627 enot oz. za 5% (v letu 2016: 387 enot oz. 

za 3%). 

 

Podrobnejši pregled prikazujeta prilogi 1, tabeli: porast po načinu nabave ter temeljna zaloga 

knjižničnega gradiva.  

 

E-knjige (podatki niso zajeti v ostali del prirasta): V letu 2018 smo (skupaj z osnovnim paketom) 

pridobili 358 licenc (in enako število naslovov) e-knjig (364 v letu 2017), vseh licenc e-knjig na 

dan 31.12. 2018 je bilo 1.038 (899 v letu 2017). Od tega je bilo 11 licenc/naslovov iz območnostnih 

sredstev OOK Kranj. Izposoja e-knjig se je v knjižnici povečala za 68% (v letu 2017: 782 izposoj, 

v letu 2018: 1.321 izposoj), na slovenski ravni pa za 48% (v letu 2017: 51.088 izposoj, v letu 2018: 

75.742 izposoj) – podatki BIBLOS-a. 
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• Obiskovalci v knjižnici 

V Knjižnici Gorje je bilo 12.984 obiskovalcev (v letu 2017: 12.562): izposoja na dom (50%), 

prireditve (29%), izposoja v knjižnici (10%), obiskovalci za informacije (10%), uporaba 

računalnikov (1%); glede na starost pa je bilo 54% odraslih ter 46% mladine. Vsak prebivalec 

Občine Gorje je obiskal knjižnico 4,68 krat (v letu 2016: 4,48 krat).  

 

Podrobnejši pregled omogoča prilogi 1, tabela: obiskovalci v knjižnici. 

 

• Prireditve v knjižnici (januar - maj, oktober - december): 

Knjižnica v svojih enotah izvaja redni program, in sicer: 

prireditve: 

Knjižnica A. T. Linharta v Radovljici: 

o za odrasle: 

o torkovi večeri ob 19.30 (predavanja, potopisi, predstavitve knjig, srečanje z 

literarnimi ustvarjalci ...) 

o vsako 3. sredo v mesecu ob 09.00 Bralni klub  

o za otroke: 

o četrtkovi popoldnevi ob 17.00 (pravljične ure, lutkovne in gledališke 

predstave, srečanje s pisatelji, kvizi, obiski junakov iz risanih serij, izdelave 

različnih predmetov, slikanje na svilo, predstavitev folklornih skupin …)  

 

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled: 

o za odrasle: 

o vsak 3. četrtek v mesecu ob 19.30 predavanje, predstavitev društev in 

literarnih del ... 

o za otroke:  

o vsak  petek v mesecu ob 17.00 pravljične ure 

Knjižnica Bohinjska Bistrica: 

o za otroke: 

o vsako sredo v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava ter 

pravljična ura ali ustvarjalna delavnica 

o za odrasle: 

o ciklus predavanj z domoznansko vsebino, enkrat mesečno 

o  

Knjižnica Gorje: 

o za otroke: 

o vsak tretji torek v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava  

 

razstave: 

o razstave (posameznih vrtcev in šol, društev; razstave o preteklosti domačih 

krajev in ljudi; domoznanske razstave)  

 

spodbujanje branja: 

o »Mislice« 

o »Knjižnica – vesolje zakladov« 

o »Superknjiga 

o »Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev« 

o »Ta veseli knjižni svet« 

o »Z nahrbtnikom v knjižnico« 

o »bibliopedagoške ure na šolah v razredih (kvizi, kulturni dnevi …) in v 

vrtcih ter v knjižnici; 
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o ogledi knjižnic - bibliopedagoške ure v knjižnici za vrtce  ter osnovne in 

srednje šole in skupine odraslih; 

o predavanja za starše (v okviru roditeljskih sestankov na posameznih šolah 

in v vrtcih) in vzgojiteljice: 

i. O pomenu branja  

ii. Pravljice, ki so staršem/vzgojiteljicam (lahko) v pomoč 

iii. Kvalitetno preživljanje prostega časa 

o Sodelovanje s CUDV Radovljica: pravljične urice in kvizi 

o »Črkoznalček« - projekt, ki poteka v vrtcu Lesce  

o »Berem s knjižničarko«  

o  »Bralni klub« 

o »Rastem s knjigo«  

o »Knjige na počitnicah«  

o »Poletno branje« 

o »Muzeji na obisku« 

o »Pravljični kovček« 

o »Spoznavajmo EU« 

o  »Knjiga presenečenja« 

o »Zlata hruška« 

o »Vitrina ustvarjalnosti« 

o  »Knjižničarji ocenjujemo« 

o »Poletavci in Najpoletavci« 

o »Zmoremo – čez ovire do oviranih« 

o  »Bralni klub za starejše Narcise«, ki potekata v Knjižnici Lesce 

o »Knjiga, moja prijateljica«, ki poteka v Domu J. Benedika Radovljica 

o e-knjige: omogočili izposojo e-knjig preko portala BIBLOS 

o »Branje na daljavo« - projekt, ki poteka skupaj z Društvom Slovencev 

Republike Srbske »Triglav« iz Banja Luke ter učiteljico dopolnilnega 

pouka slovenskega jezika v Berlinu 

o Medgeneracijsko branje 

o Zbistrimo um 

o Beremo s tačkami  

o Jogica za dojenčke 

o Pravljične jogice za otroke 

o Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu 

o »Branje za lepe sanje«  

 

domoznanstvo: 

- domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica in je označeno v lokalnem 

katalogu 

 

Podrobnejši pregled omogoča priloga Prireditve v knjižnici – pregled 2018. 

 

V programsko in finančno poročilo so zajete  tudi  otroške prireditve, ki jih v skladu z 

dogovorom organizira knjižnica. Podrobnejši pregled omogoča priloga: Prireditve – pregled po 

posameznih občinah.   

 

Vseh prireditev in aktivnosti je bilo 147 (v letu 2017: 159), obiskovalcev pa 3.767 (v letu 2017: 

4.011); 86 % mladine ter 14 % odraslih. Število prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje 

branja kot tudi obisk sta se znižala: aktivnosti za 6 % in obisk za 9% (v letu 2017 sta se povečala: 

aktivnosti za 8 % in obisk za 14%). 
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Manjše število aktivnosti in posledično manjše število obiskovalcev je posledica: 

- selitve: bilo je manj bibliopedagoških ur, 

- vseh aktivnosti ne izvajamo vsako leto (npr.: biblopedagoških ur oz. števila razstav), oz. 

jih ne izvajamo v enakem časovnem obdobju: obiski šol oz. vrtcev, kjer se prilagajamo 

učnemu procesu, so lahko v enem šolskem letu, vendar v dveh koledarskih letih). 

 

Podrobnejši pregled omogočajo priloga 1, tabela prireditve ter priloge: Prireditve – pregled po 

posameznih občinah, Bibliopedagoške ure v knjižnici – po občinah in  »Z nahrbtnikom v 

knjižnico« - po občinah. 

 

• Posebnosti v letu 2018 

• prostor: 

o selitev (od 19.3. 2018  do 26.4.2018), otvoritev (26.4.2018) in delovanje 

nove knjižnice v Radovljici; 

o nadaljevanje aktivnosti za novo knjižnico Bled, 

o popravilo polic  (Bohinjska Bistrica);   

• oprema:  

1. nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

a. računalniki: Bled (2), Bohinj (5), Gorje (1). Radovljica (14);  

b. monitorji : Radovljica (10); 

c. čitalci črtne kode: Bled (2), Bohinj (1), Radovljica (1); 

d. usmerjevalnik in APC (brezprekinitveno napajanje : Bled (1), Gorje (1); 

e. RFID delovna postaja: Bohinj (1); 

- nakup ostale opreme:  

o knjigobežnica: Bohinj (1), 

o aktivna oprema, potrebna za nemoteno delovanje nove knjižnice Radovljica: 

▪ projektor: 4,  

▪ projekcijska platna: 4, 

▪ kontrola dostopa,:  

▪ omrežna oprema, 

o fotoaparat: Radovljica (1), 

• priprava na novo knjižnico BLED: 

o opremljanje zaloge in tekočega prirasta z RFID nalepkami; 

• ukinitev poletnega odpiralnega časa v radovljiški knjižnici; 

• imeli smo številne organizirane oglede nove knjižnice; 

• imeli smo inšpekcijski nadzor Zavoda RS za zaposlovanje – spremljanje programa 

javnih del; 

• spodbujanje branja: ohranili smo akcije preteklih let, razen tistih, ki so vezane na 

posamezne datume in so potekale v času selitve (Noč knjige, Noč z Andersenom 

…) in dodali tri nove: 

o Lego robotika: delavnica za otroke, starejše od 8 let; sestavljanje robotov iz 

lego kock, programiranje … 
o Skodelica kave: v letu 2018 smo se spominjali stoletnice 

Cankarjeve smrti. V septembru smo izvedli bralno akcijo 

Skodelica kave: člani so si izposodili vsaj eno Cankarjevo delo, ga 

prebrali in si izpisali najljubši citat. Citate smo zbirali ves mesec 

september, bralce pa nagradili s kuponom za kavo. Akcija je 

potekala v vseh štirih občinah. 

o S knjigo na potep: natečaj je trajal od 26. aprila do 31. avgusta 2018. Namen 

natečaja: mlade privabiti v (novo) knjižnico. Ciljna skupina so bili 

osnovnošolci (zadnja triada OŠ) in srednješolci. Sodelujoči je z objavo 
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fotografije na družabnem omrežju Facebook ali Instagram in  značko 

»knjiznicaradovljica« sodeloval v nagradnem natečaju; sodelujoči je lahko 

fotografiral poljubno knjigo v novi knjižnici, prostor, (bralni) kotiček, 

knjižne police ali pa zunanjo podobo nove knjižnice. Pet najbolj izvirnih 

fotografij smo nagradili z atraktivnimi nagradami. Nagrajene fotografije 

smo razstavili v prostorih knjižnice. 

• predstavili smo nekaj odmevnih razstav in prireditev: 

o Pogled na center Radovljice – včeraj, danes, jutri; arhitektka Bea Avguštin 

je v svoji magistrski nalogi raziskovala centralno območje Radovljice, ki 

leži na stičišču stare srednjeveške Radovljice, Predtrga in nove Radovljice 

in je začela nastajati  dvajsetega stoletja; v predavanju je predstavila tudi 

vizijo razvoja tega prostora. 

o Pogorje Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila; domačin iz 

Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih se je lotil zbiranja 

zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti vaščanov iz 

naselij okoli Jelovice ter zbrane podatke in posebnosti zapisal v knjigi, z 

namenom zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v 

pozabo, da so dostopne tudi zanamcem. 

o Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice: arhitekturna razstava o nastajanju 

Vurnikovega trga in Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 

o Stare analogne fotografske kamere – razstava: fotograf in mentor mladine, 

častni član Fotografskega društva Radovljica, prejemnik najvišje 

fotografske nagrade  plakete Janeza Puharja FZ Slovenije, Ivan Pipan (1923 

– 2017). 

o Vurnikov trg s Knjižnico A. T. Linharta Radovljica: Fotografi FD 

Radovljica so sledili gradnji Vurnikovega trga skozi vse faze nastajajočega 

trga. In dočakali so  otvoritev nove stavbe knjižnice A. T. Linharta ter prihod 

zadnje knjige. Vse to so zabeležili in prenesli na fotografski papir. 

o Preko reke, na biciklju – literarni večer; v sodelovanju s KUD Casa de 

Kamna, smo predstavili roman Preko reke, na bicilku in njeno avtorico, 

prof. in raziskovalko na humanističnem oddelku tržaške univerze. 

o Kot bi Luna padla na Zemljo  - literarni večer, predstavitev biografij ene 

največjih slovenskih igralk 20. stoletja, domačinke z Bohinjske Bele, izpod 

peresa Tadeja Goloba. 

o Preseganje smrti- literarni večer, predstavitev avtorice Natalije Šimunović, 

domačinke z Zgoše, in njenih del. 

• Ko knjiga spregovori …kratek film o zgodovini in razvoju knjižničarstva v 

Radovljici; film je delo mladih domačinov, ki ustvarjajo pod imenom SOOS 

Production; 

• KUD Sodobnost International – Andreju Jalnu je bila podeljena nagrada »Sončnica 

na rami 2018« za dosežke na področju dviga bralne kulture; 

• v knjižnici v Bohinjski Bistrici smo v sodelovanju z Mijo Ogrin, arheologinjo in 

muzealko (ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinja) uvedli 

ciklus predavanj za odrasle z domoznansko tematiko; 

• prispevki na naši domoznanski strani (projekti, domoznanstvo): 29 sodelujočih 

avtorjev, 486 objavljenih člankov; najplodovitejši avtor je M. Prosen: 415 

poljudnih znanstvenih člankov M. Prosena z astronomsko tematiko; članke je uredil 

in opremil mag. Jure Sinobad, ki je hkrati sproti sestavljal tudi Bibliografijo 

Marijana Prosena (2010-2018), ki je v celoti objavljena na DZ strani;  

• Noč z Andersenom zaradi selitve v knjižnici zaradi selitve ni potekala, bili pa smo 

gostje na OŠ Janša, ki jo je izvedla; 



 

197 

• 20. november - dan slovenskih splošnih knjižnic: vseslovenska slovesnost je 

potekala v novi radovljiški knjižnici; 

• Knjižni sejem gre v mesto: v času slovenskega knjižnega sejma smo gostili Ferija 

Lainščka;  

• udeležili smo se mednarodne konference Knjižnica  - prostor znanja novodobne 

družbe  (Library for Education of Smart Society, Kleipeda, Litva, 28.5 – 3.6.2018), 

predstavili smo projekt Zmoremo – čez ovire do oviranih ter Ustvari novo zgodbo 

– motivacija za branje in ustvarjalnost – predstavitev različnih projektov za 

spodbujanje branja; 

• udeležili smo se 36. mednarodne konferenci IBBY z naslovom Vzhod sreča zahod ob 

knjigah in pravljicah za otroke (East meet West around Children's Books and Fairy tales) , 

Atene, Grčija, od 30.8. do 1.9.2018; predstavili smo plakat, skupaj z dr. Aksinjo 

Kermauner, z naslovom Inkluzivna knjižnica – prostor za vse (Inclusive Library – There's 

Room for All);  

• udeležili smo se mednarodne konference 1.Forum kuratorjev knjižnic Kitajske in držav 

Srednje in Vzhodne Evrope (1st China – CEEC Curator’s Forum of Libraries Union, 

Hangzhou, Kitajska, 19.10. -22.10.2018); 

• v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto smo gostovali z bibliopedagoško uro Zmoremo, čez 

ovitre do oviranih v okviru obeležitve mednarodnega dne bele palice (15.oktober);  

• sodelovali smo na 28. dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD) Naša 

dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost, na Bledu. V Knjižnici B. 

Kumerdeja Bled smo pripravili pripovedka Vilinsko jezero (1. do 3. 

razred) in: Zabavno po Bledu (4. in 5. razred). Ob tej priložnosti so bile 

ves mesec razstavljene knjige o Bledu, kajti knjižnico so obiskali tudi 

učenci višjih razredov. Izvedli smo še javno prireditev Vilinsko jezero v 

Festivalni dvorani na Bledu. V času DEKD smo gostili Muzeje radovljiške 

občine. Obiskala nas je čebelica Cvetka iz Čebelarskega muzeja v 

Radovljici. 

• sodelovali smo pri projektu  Nacionalni mesec skupnega branja (september 2018), 

ki ga je organizirala Bralna značka Slovenije - ZPMS; 

• sodelovali smo pri projektu S knjigo v svet, ki ga organizira  Društvo Bralna značka 

Slovenije – ZPMS vsako leto 17. septembra ter gostili prvošolčke OŠ A. T. Linharta 

in A. Janše, ko so slavnostno prejeli slikanico; gosta sta bila pisatelje Peter Svetina 

in Slavko Pregelj; 

• sodelovali smo na Evropski vasi 2018 na Linhartovem trgu v Radovljici s 

predstavitvijo zbirke EU: Priznani evropski pravljičarji in njihova dela; 

• sodelovali smo z Ministrstvom za kulturo  in Triglavskim narodnim parkom ter v 

okviru festivala Brati gore pripravili pravljico in ustvarjalno delavnico Štirje srčni 

možje; 

• sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve 

na Venerini poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Grajske pravljice; 

• OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so 

pravljice doma«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo 

pripravili ustvarjalno delavnico  240 let prvega vzpona na Triglav. 

• V sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili: 

o Hospickafe v blejski knjižnici: gostji voditeljice Mance Ogorevc so bili 

Natalija Šimunović, glasbenica in pisateljica, Rajko Podgornik, gojitelj 

bonsajev in ultramaratonec, in Miha Podgornik, ultramartonec; 

o Premagovanje najtežjih izzivov - gostji voditeljice Mance Ogorevc sta  bila 

Eva in Miro Pogačar, v radovljiški knjižnici; 
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o Srčnost in moč – vira poguma - gostji voditeljice Vesne Podlogar sta bila 

mag. Miran Rems, dr. med., kirurg in gorski reševalec, in Tomaž Rotar, dr. 

dent. med in alpinist, v radovljiški knjižnici; 

o predstavitev knjige Poseben dan avtorice Anne-Dauphine Julliand z gostjo 

dr. Majdo Medvešček v knjižnici v Lescah; 

• Branje na daljavo – spodbujanju branja v slovenskem jeziku, ki je potekal v Banja 

Luki, so se pridružili še učenci dopolnilnega pouka iz Berlina; 

• Knjige na počitnicah – v letu 2108 so »šle« knjige in revije na 18 lokacij; 

• v novi knjižnici so potekali tudi: 

o dan odprtih vrat v akciji Skupnosti Občin Slovenije – Občine Radovljica: 

Dan odprtih vrat v občinah (februar); 

o Glasova preja, kjer je bil gost diplomat, pravnik, profesor in gorenjski rojak 

dr. Ernest Petrič; svojo razgibano poklicno pot je povzel v knjigi Spomini 

in spoznanja (september); 

o letna skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije  (oktober); 

o prvi izobraževalni dan Društva bibliotekarjev Gorenjske (november); 

o seja Državnega sveta (december) 

• nova zaposlitev v Knjižnici Bohinjska Bistrica (november 2018); 

• porodniške odsotnosti: ena delavka se je vrnila (april), v času porodniške odsotnosti 

smo jo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas ; 

• daljša bolniška odsotnost (marec – november 2018): v času bolniške odsotnosti, ki 

jo refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje smo jo nadomestili z zaposlitvijo za 

določen čas; 

• pomagala nam je ena  prostovoljka; 

v okviru pilotnega projekta SEM (socialna vključenost, enakopravnost, možnost za vse): 

spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje (OŠ A. 

Janša in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport) je bila na usposabljanju, 4 ure tedensko, 

oseba s posebnimi potrebami.  

 

Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice 

 

Finančno poslovanje je razvidno iz priloge 2. Poudarim naj, da so bila vsa sredstva, ki so jih 

nakazale občine in Ministrstvo za kulturo, namenska sredstva in smo jih kot take tudi porabili.  

 

19. Prihodki 2018 

Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljata v skladu z obstoječo 

zakonodajo: 

• občina kot ustanovitelj za knjige, tekoče vzdrževanje, materialne stroške ter plače 

zaposlenih, 

• pristojno ministrstvo (v nadaljnjem besedilu MIK) za knjige. 

Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem članarin in zamudnin ter z drugimi 

izvenproračunskimi prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene knjige. Vsi 

prihodki so ustvarjeni v okviru javne službe. 

 

Struktura prihodkov je naslednja: 

o 87,51 % občina (leto 2017: 87,35 %) 

o  5,67 % MIK (leto 2017: 5,89 %) 

o  6,67 % knjižnica (leto 2017: 6,73 %) 

o  0,15 % drugo (leto 2017: 6,73 %) 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 
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Primerjava s preteklim letom: prihodki so se zvišali za 2,29% (v letu 2017 so se zvišali za 

0,41%) %).   

 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 

 

20. Odhodki 2018 

Sredstva, ki jih je knjižnica prejela oz. ustvarila od poslovanja javne službe za redno dejavnost in 

jih prikazuje priloga 2, tabela: prihodek, je knjižnica porabila in sicer  je struktura porabe 

naslednja: 

• 22,12 % za nakup knjižničnega gradiva (leto 2017: 23,40 %) 

• 20,11 % za materialne stroške in tekoče vzdrževanje (leto 2017: 24,17 %) 

• 56,25 % plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) (leto 2017: 51,96 %) 

•   1,48 % ostanek dohodka (leto 2017: 0,45 %) 

•   0,04% davek od dohodka pravnih oseb (leto 2017: 0,02%) 

 

Primerjava s preteklim letom: odhodki so se znižali za 1,22 % (leto 2017 so se znižali za 0,63 %).  

 

Zvišanje je posledica: 

- zvišanja sredstev za plače za 10,73%.  

 

• Knjižno in neknjižno gradivo 

Nekaj nad 22% vseh odhodkov predstavljajo sredstva, ki jih je knjižnica namenila za nakup 

knjižničnega gradiva (knjige, revije, časopisi, filmi, zgoščenke in CD-ROM-i). Sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva so glede na vir strukturirana: 

• 50,42 % občina (leto 2017: 47,97 %) 

• 25,64 % MIK (leto 2017: 25,17 %) 

• 23,95 % knjižnica (leto 2017: 26,86 %) 

 

Primerjava s preteklim letom: nakup knjižničnega gradiva se je znižal za 3,29 (v letu 2017 se je 

povečal za 1,46 %  ).  

 

V sladu s sklepom Knjižničnega sveta smo presežek prihodkov nad odhodki porabili za nakup 

knjižničnega gradiva v letu 2018. Teh sredstev je bilo manj kot v letu 2017. Zaradi tega se je nakup 

knjižničnega gradiva dejansko zmanjšal za 6,04% in so sredstva za nakup knjižničnega gradiva so 

glede na vir strukturirana: 

- 49,43 % občine (2017: 45,69 % )  

- 25,14 % MIK  (leto 2017: 23,98 %)  

- 23,48 knjižnica (leto 2017: 25,58 %)  

-   1,96% nakup po ZR (leto 2017: 4,75%) 

 

• Materialni stroški 

Malo nad 24% vseh stroškov predstavljajo materialni stroški. Glede na vir so sredstva 

strukturirana:  

- 100 % občina (leto 2017: 100%) 

-     0 % knjižnica (leto 2017: 0%)  

 

Materialni stroški so se zvišali za 0,78 % ( v letu 2017: so se zvišali za 0,78 %). 

 

• Plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) 
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Skoraj 52 % vseh odhodkov predstavljajo plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) in sicer 

za: 

• delavce, ki opravljajo skupne storitve (ključ za delitev stroškov je število 

prebivalcev, kar pomeni 53% Občina Radovljica, 24,7% Občina Bled, 15% Občina 

Bohinj in 8,3% Občina Gorje): ravnateljica (1), računovodkinja (1), bibliotekar – 

računalničar (1);  obdelava knjig (1), nabava (0,5), potujoče knjižnice (0,5), nabava 

in obdelava serijskih publikacij (0,25), priprava programa, (0,1), skupaj: 5,35;  

• redno zaposleni (0,5), ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje (stroške zanje krije Občina 

Gorje 100%);  

 

Primerjava s preteklim letom: plače so se zvišale za  10,73 % (v letu 2017 so se zmanjšale za 0,78 

%  ). 

 

Razlogi: v letu 2018 so bili odpravljeni nekateri varčevalni ukrepi (napredovanje v plačne razrede 

in nazive, višji regresi …); ker presegamo kvoto zaposlenih glede zaposlovanja invalidov - 

plačujemo VZI (Vzajemni prispevek za zaposlovanje invalidov - v letu 2017 od 1.junija dalje, v 

letu 2018 vse leto); vrnitev delavke s porodniškega dopusta  

 

Kot osnova služijo določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju za leto 2018 (ZUPPJS1718) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 

ukrepov v javnem sektorju za leto 2018.   

 

21. Ostanek prihodkov nad odhodki konec leta 2018 

Ostanek dohodka leta 2018 je znašal 827,85€ oz. 1,48 % (v letu 2017: 246,10 € oz. 0,45 %). 

Ostanek dohodka bo porabljen v skladu s sklepom knjižničnega sveta in po sprejetju poročila na 

seji občinskega sveta oz. drugega pristojnega organa s strani občine za: 

- nakup knjižničnega gradiva; 

- nakup osnovnih sredstev in opreme; 

- posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 

- (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo, Javno agencijo za 

knjigo oz. drugo; 

- sodelovanje v mednarodnih projektih. 

 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: stroški. 

 

22. Investicije 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v skladu z Zakonom o javnih naročilih in 

Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti izvedla:  

2. nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

a. računalniki: Gorje (1);  

b. usmerjevalnik in APC (brezprekinitveno napajanje) : Gorje (1); 

 

Viri financiranja:  

- 97,45 % občine (2017: 100% )  

-   2,55 % knjižnica (leto 2017: 0%)  

 

V letu 2016, 2017 in 2018 ni bilo na razpisa Ministrstva za kulturo za računalniško in 

komunikacijsko opremo. To pomeni, da je opremo nujno potrebno postopno nadomeščati, 

posodabljati, kajti vse naenkrat ni mogoče (najstarejši računalnik je iz leta 2014) . V knjižnici 

imamo 4 računalnike (leto 2017: 4). 
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23. Sklep 

• knjižnica je poslovala uspešno in racionalno, tako da je ob upoštevanju finančnih tokov lahko 

ustvarila določena rezervna sredstva, ki jih bo potrebovala za svoj razvoj; 

- število izposojenih enot je v tem letu praktično ostalo na enakem nivoju oz. se je rahlo 

zvišalo za 0,09%, pričakujemo, da bo izposoja ostala na enakem nivoju oz. se bo rahlo 

dvignila   (razlogi: cena posameznega izvoda, veliko novitet, padec kupne moči); 

- v knjižnici je čedalje bolj v ospredju vloga knjižnice kot informacijskega in družabnega  

središča, kar pomeni, da knjižnica posreduje informacije iz različnih medijev,  

- vse to pa v praksi pomeni, da knjižnici primanjkuje: 

- kadra (zadnje povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev je bilo leta 

2006); 

- odprtosti – odprta vsak dan v tednu (5x); 

- komunikacijske opreme.  

 

Sodobna knjižnica, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, mora imeti predvsem dovolj 

prostora, kadrov in potrebne, zlasti komunikacijske, opreme in bogato knjižnično gradivo.  

 

 

 

                                                                           Direktorica Knjižnice 

                                                                        A. T. Linharta Radovljica 

 

                                                                         Božena Kolman Finžgar 

 

 

 

Priloge: 

- priloga 1:Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 2018 v številkah – za Občino Gorje 

- priloga 2: Finančno poročilo  

- priloga 3: Prireditve v knjižnici – pregled za leto 2018 

- priloge 4: 

o Bibliopedagoške ure v knjižnici  

o »Z nahrbtnikom v knjižnico«  

o Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih  

- priloga 5: Zaposleni – stanje na dan 31.12.2018 
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Priloga 1:Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 
2018 v številkah – za Občino Gorje 
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Priloga 2: Finančno poročilo 
 

(primerjava z istim lanskim obdobjem) za knjižnico v Občini Gorje: 
PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 
 
I. PRIHODKI 2017 2018 INDEKS   %  

. Občina Gorje 47.470,72      48.646,10      102,48       87,51    

. Ministrstvo RS za kulturo 3.201,00     3.153,00        98,50         5,67    

.članarina, zamudnina, drugo 3.655,50     3.708,65      101,45         6,67    

. Drugi prihodki 16,60             81,18     489,04         0,15    

SKUPAJ PRIHODKI 54.343,82    55.588,93    102,29    100,00    

         

II. ODHODKI 2017 2018 INDEKS   %  

1. pisarniški in splošni material        512,80           406,13        79,20     

2. str. mat.za oprav. Dejavnosti        183,43           379,69      206,99     

3. energija in ogrevanje     1.929,96       1.939,03      100,47     

4. material za obdelavo knj. gradiva     2.186,16           340,46        15,57     

5. material za prireditve      543,12           298,99        55,05     

skupaj stroški materiala (1 - 5) 5.355,47    3.364,30    62,82     

6. splošne storitve 1.669,39    1.278,47    76,58     

7. komunal. ,Komunikac., poštne stor. 1.457,80    1.471,21    100,92     

8. tekoče vzdrževanje, zavarovanje, 422,58    460,07    108,87     

9. najemnine poslovnih prostorov in opreme 123,72    101,37    81,94     

10. podjemne  pogodbe 2.020,32    1.676,65    82,99     

11. čiščenje 256,08    289,73    113,14     

12. strokovno izobraževanje 453,90    400,27    88,18     

13. prireditve  1.096,01    1.894,76    172,88     

14. drugi operativni odhodki 280,49    243,82    86,93     

skupaj stroški storitev (6-14 ) 7.780,29    7.816,35    100,46     

         %  

SKUPAJ  STROŠKI 13.135,76    11.180,65    85,12    20,11    

         

15. Knjižnično gradivo 12.715,58    12.297,85    96,71     %  

SKUPAJ KNJIŽNIČNO GRADIVO  12.715,58    12.297,85    96,71    22,12    

16. plače in nadomestila 21.685,11    24.318,63    112,14     

17. prispevki na plače 3.491,25    3.915,42    112,15     

18. regresi, jubiljene nagrade 1.140,56    828,18    72,61     

19. potni str. in prehrana med delom 1.367,31    1.088,04    79,58     

20. pokojninske premije 223,34    527,64    236,25     

21.prisp. Za VZI 327,39    587,53    179,46     %  

Skupaj stroški dela (16- 22) 
    

28.234,96    
    

31.265,44    
    

110,73    
56,25 

CELOTNI ODHODKI ( 1- 20) 
    

54.086,30    
    

54.743,94    
    

101,22    
  

POSLOVNI IZID:        

I. PRIHODKI 54.343,82    55.588,93    102,29     

II. ODHODKI 54.086,30    54.743,94    101,22     
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PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD ODHODKI I - 
II 

257,52    844,99    328,13     

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI II - 
I 

      % 

DDPO - davek 19 % 11,42    17,14    150,09    0,04    

Presežek prihodkov nad odhodki 246,10    827,85    336,39    1,48    

        100,00    

poraba presežka po ZR:        

za opremo -      13,08       

za knjižnično gradivo 635,00    246,00       

 
 



 

206 

Priloga 3: Prireditve v knjižnici – pregled za leto 2018 
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Priloga 4: Bibliopedagoške ure v knjižnici, »Z 
nahrbtnikom v knjižnico«, Bibliopedagoške ure na 

šolah in v vrtcih 
 

Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 

2018 

 

Vsako leto od oktobra do maja knjižnica pripravi pester program, namenjen tako odraslim kot 

otrokom. Program redno poteka v štirih enotah, v ostalih pa priložnostno. Obseg programa je 

pogojen s prostorskimi zmožnostmi posamezne enote: v knjižnici v Radovljici imamo posebno 

dvorano in ločeno pravljično sobo, na Bledu »razdremo« čitalnico, prinesemo stole …  V 

Bohinjski Bistrici z lutkovnimi prireditvami gostujemo v dvorani kulturnega doma, pravljice, 

delavnice … pa potekajo v dvoranici nove knjižnice. V Gorjah, kjer je knjižnica premajhna, pa 

gostujemo v Gorjanskem domu.  

 

Matična enota v Radovljici 

V letu 2018 je na izvajanje programa močno vplivala selitev v novo knjižnico, saj programa za 

otroke nismo izvajali marca in aprila, programa za odrasle pa marca, aprila in maja (v maju zardi 

dvigala, ki še ni imel vzpostavljenega posebnega režima). 

Za otroke smo rezervirali četrtkove popoldneve, ko si lahko ogledajo lutkovno, gledališko ali 

drugačno predstavo, prisluhnejo pravljici, spoznajo pisatelja, se udeležijo delavnice… Začetek je 

vedno ob 17. uri.   

Za odrasle smo rezervirali torkove večere, ko ob 19.30 prisluhnejo predavanju, potopisu, 

literarnemu večeru…  

Vsako tretjo sredo v mesecu se ob 9.00 v Bralnem klubu (za odrasle) pogovarjamo o izbrani knjigi. 

V sezoni 2014/2015 smo brali slovenske avtorje, 2015/2016  avstralsko literaturo, v sezoni 

2016/2017 indijsko, v sezoni 2017/2018 italijansko in v sezoni 2018/2019 grško. 

V oktobru in novembru smo imeli tudi petkov program z začetkom ob 17.00. 

 

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 

Za prireditve smo rezervirali četrtkove večere in petkove popoldneve– vsak tretji četrtek za odrasle 

in vse petke v mesecu. Otroci lahko ob 17. uri, petek popoldne, prisluhnejo pravljici, si ogledajo 

lutkovno ali gledališko predstavo, se udeležijo delavnice … Odrasli pa ob četrtkih, ob 19.30, 

prisluhnejo predavanju, potopisu, literarnemu večeru …  
 

Knjižnica Bohinjska Bistrica 

Za otroke smo rezervirali sredine popoldneve – vsako sredo v mesecu si lahko ogledajo lutkovno, 

gledališko ali drugačno predstavo v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana; ostale srede pa 

prisluhnejo pravljici, se udeležijo delavnice… v knjižnici. Začetek je vedno ob 17. uri. V letu 2018 

smo uvedli tudi ciklus predavanj za odrasle z domoznansko tematiko. 

 

Knjižnica Gorje 

Za prireditve smo rezervirali torkove popoldneve – vsak tretji torek v mesecu. Otroci lahko ob 17. 

uri prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo … v Gorjanskem domu. 

 

V okviru teh prireditev si prizadevamo uvrstiti v program čim več »domoznanskih« predstavitev. 
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RAZSTAVE V KNJIŽNICI 

 

Poleg prireditev pripravljamo še priložnostne razstave, s katerimi opozorimo na posamezne 

pomembne dneve (mednarodni teden otroka, mednarodni dan knjig za otroke - 2. april; svetovni 

dan knjige – 23. april in slovenski dnevi knjige; svetovni in slovenski dan poezije 21. marec, 

kulturni prazniki, dan slovenskih splošnih knjižnic 20. november, teden vseživljenjskega učenja 

…), z veseljem pripravimo razstave v sodelovanju z vrtcem, šolo, društvom …, kajti pokukati v 

njihov ustvarjalni svet je posebno doživetje in privoščimo ga širšemu krogu. Razstave redno 

potekajo v knjižnicah v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kropi, na Bledu, v Bohinjski Bistrici in 

Srednji vasi ter v Gorjah, v ostalih knjižnicah pa občasno. 

 

Fotografije z razstav so dosegljive na www.rad.sik.si/galerija. 

 

Ljubo doma  smo naslovili razstave z domoznansko tematiko, ki potekajo septembra. V 

septembru 2018 smo tako pripravili razstave:. 

• Razstava o Blažu Kumerdeju (1738—1805), slovenskem razsvetljencu, pedagogu, 

prevajalcu in jezikoslovcu, v sodelovanju Muzejev radovljiške občine – Mestnega muzeja 

Radovljica, Občine Bled in Zavoda za kulturo Bled. Ob 280-letnici rojstva Blaža 

Kumerdeja se razstava vrača v blejsko knjižnico, ki se po njem imenuje.  

• Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice: arhitekturna razstava o nastajanju Vurnikovega 

trga in Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. 

• Stare analogne fotografske kamere: fotograf in mentor mladine, častni član Fotografskega 

društva Radovljica, prejemnik najvišje fotografske nagrade  plakete Janeza Puharja FZ 

Slovenije, Ivan Pipan (1923 – 2017). 

• Vurnikov trg s Knjižnico A. T. Linharta Radovljica: Fotografi FD Radovljica so sledili 

gradnji Vurnikovega trga skozi vse faze nastajajočega trga. In dočakali so  so otvoritev 

nove stavbe knjižnice A. T. Linharta ter prihod zadnje knjige. Vse to so zabeležili in 

prenesli na fotografski papir. 

• 240 letnica vzpona na Triglav: praznovanju častitljivega jubileja  se pridružuje knjižnica s 

priložnostno razstavo. 

 

Sodelovali smo na TKD in DEKD 2018, ki je potekal na Bledu pod naslovom »Naša dediščina: 

Kjer preteklost sreča prihodnost«. Tokrat je bila otvoritvena slovesnost organizirana na Bledu. V 

Knjižnici B. Kumerdeja Bled smo pripravili pripovedka Vilinsko jezero (1. do 3. razred) in: 

Zabavno po Bledu (4. in 5. razred). Ob tej priložnosti so bile ves mesec razstavljene knjige o Bledu, 

kajti knjižnico so obiskali tudi učenci višjih razredov. Izvedli smo še javno prireditev Vilinsko 

jezero v Festivalni dvorani na Bledu.  

V času DEKD smo gostili Muzeje radovljiške občine. Obiskala nas je čebelica Cvetka iz 

Čebelarskega muzeja v Radovljici. V knjižnico (Radovljica, Bled in Bohinjska Bistrica) je priletela 

na obisk z muzejskim kovčkom, v katerem je imela veliko zanimivih predmetov. Pokazala jih je 

mladim obiskovalcem in jim razložila, za kaj se uporabljajo. Prebrali smo tudi knjigo Iz dnevnika 

čebelice Medke. 

Vitrina ustvarjalnosti smo naslovili razstave različnih izdelkov iz različnih materialov, ki jih 

ustvarjajo spretne roke. To so različni drobni predmeti (nakit, pletenine, izdelki iz blaga, filca, 

polstene volne, stekla …). Razstave potekajo na Bledu in čisto zares v vitrinah. Začetek 2011. 

 

Obrazi Bleda: v vitrinah, po dogovoru pa tudi kot prireditev. V Obrazih Bleda se lahko predstavijo 

“navadni” prebivalci Bleda in okolice, ki niso slavni in javnosti zelo znani oz. so pozabljeni, se v 

medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, niso politiki, s svojim delom in 

rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo poseben pečat. Začetek 

2013. 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
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DOMOZNANSTVO 

 

Bibliografski domoznanski zapisi Bleda 

Bibliografski zapisi knjižnega in neknjižnega gradiva na temo Bleda in njegovih prebivalcev, ki 

ga hrani knjižnica. Gradivo je dostopno v fizični obliki ali on-line, letni pregled je objavljen tudi 

v vsakokratnih Razgledih Muzejskega društva Bled. Več na domači strani knjižnice 

www.rad.sik.si. 

 

Domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica, je označeno v lokalnem katalogu. 

Število izvodov tega gradiva je  že preseglo številko 8.500.  Obsega pa: 

• knjige, cd-ji, dvd-ji … : 

o o posameznih krajih;  

o v katerih so leposlovni zapisi o naših krajih ali pa se zgodba tam dogaja; 

o ki so jih napisali avtorji iz naših krajev; 

o ki opisujejo umetnike, znanstvenike, špornike, rodbine … iz naših krajev; 

• članke: označene imamo tudi domoznanske članke, število presega 800.  

Več na naši domači strani: www.rad.sik.si, v rubriki razno: Iskanje domoznanskega gradiva) 

 

Spremljanje domoznansko pomembnih člankov (press cliping) v nekaterih časopisih (Delo, 

Dnevnik, Gorenjski glas, Nedelo) od 1.7.2013 dalje.   

 

Vitrina ustvarjalnosti (začetek 2011) in Obrazi Bleda (začetek 2013) ravno tako spadata v okvir 

domoznanskih dejavnosti. (Več pri Razstavah). 

Prispevki na naši domoznanski strani: na naši domači strani (projekti, domoznanstvo) že vrsto 

let objavljajo številni avtorji. Sodelujočih avtorjev je 29, vseh objavljenih člankov pa 486. 

Najplodovitejši avtor je prof. Marijan Prosen: v sedmih letih, kar sodelujemo z njim (lani je bil še 

posebej plodovit), se je na naši DZ spletni strani nabralo kar 415 poljudnih znanstvenih člankov 

M. Prosena z astronomsko tematiko (stanje 31. 12. 2018). Članke je uredil in opremil mag. Jure 

Sinobad, ki je hkrati sproti sestavljal tudi Bibliografijo Marijana Prosena (2010-2018), ki je v celoti 

objavljena na naši DZ strani. Prosenove članke po njegovih besedah na naši spletni strani pridno 

berejo poznavalci in ljubitelji astronomije iz vse Slovenije, tudi učitelji in srednješolski profesorji 

fizike in matematike. Začetek (najstarejši prispevek) je iz leta 2010.  

 

EVROPSKI PROJEKTI 

 

Noč z Andersenom  

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (www.rad.sik.si)  se je pridružila knjižnicam v 

Evropi, ki skupaj in na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan Hansa 

Christiana Andersena. Koordinator je Knjižnica  B. Beneše Buchlovana na Češkem 

(www.knihovnabbb.cz), sodelujemo pa knjižnice (in ponekod šole) iz Češke, Slovaške, Avstrije, 

Poljske in Slovenije.  

To je prav posebna noč- skupaj z otroki  jo preživimo v knjižnici ob delih H. C. Andersena, 

"internetnim" druženjem z otroki v drugih knjižnicah, ki sodelujejo ... in se imamo nadvse dobro. 

Praznovanje zaključimo s predstavitvijo in z zajtrkom v soboto zjutraj.« 

V letu 2017 že dvanajstič. V letu 2018 zaradi selitve Noči z Andersenom nismo izvedli, bili pa 

smo gostje na OŠ Janša, ki jo je izvedla. 

 

 

 

 

 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.knihovnabbb.cz/
http://www.knihovnabbb.cz/
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SPODBUJANJE BRANJA 

 

Akcija Knjižnica – vesolje zakladov  je namenjena spodbujanju branja – otrok naj bi knjižnico 

obiskal sedemkrat in si vsakokrat izposodil (vsaj eno) knjigo. Po sedmih obiskih ga čaka nagradica, 

na koncu pa še zaključna  prireditev (običajno je to lutkovna, igrana ali filmska predstava). Za to 

prireditev vstopnic v prosti prodaji ni, treba jo je prislužiti ali bolje »pribrati«. Z akcijo pričnemo 

1. septembra in traja vse do aprila. Akcija poteka od leta 2001 (september), vsakokrat pa se zaključi 

z zaključnimi prireditvami v maju (prva maj 2002). V šolskem letu (2001/2002) smo v okviru 

akcije KNJIŽNICA – VESOLJE ZAKLADOV izbirali tudi ime simbola naše knjižnice. Imena so 

predlagali otroci in največ predlogov je bilo za Knjižka. Knjižko zdaj »nastopa« na različnem 

gradivu, ki ga pripravlja knjižnica. 

 

Pravljični kovčki 

Kako lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s 

pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet ročnih lutk, pravljic in namigov, kako pobegniti v 

pravljični svet. Pripravili smo pet pravljičnih kovčkov z naročnimi lutkami: Petra Pana, Pepelko, 

Rdečo kapico, Tri prašičke in Žabjega Kralja. Začetek: oktober 2008. V letu 2013 smo dodali še 

štiri nove pravljične kovčke z naprstnimi lutkami: Potniki, Pikapolonica, Tigrček in Čebelica. 

Lutke je spletla Mojca Košir. Projekt smo predstavili na mednarodnem srečanju v Karlovcu 

septembra 2009; na 16. mednarodni nordijski konferenci o branju Motivacija, ustvarjalnost, več 

branja, v Reykjaviku avgusta 2012 in na 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove 

pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013. 

 

Poletavci – projekt je namenjen otrokom med 7 in 12 letom, poteka med poletnimi počitnicami, 

ko naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi to s podpisom potrdili; pridružili smo se 

Mestni knjižnici Ljubljana (nosilki bralnega projekta), Cankarjevi knjižnic Vrhnika, Knjižnici 

Litija, Logatec in Medvode (začetek poletne počitnice 2014). Poleti 2016 smo začeli tudi z 

Najpoletavci – projekt je namenjen otrokom od 13 do 16 leta, prebrali naj bi 3 knjige in njihove 

naslove ter avtorje oddali v spletnem obrazcu. 

 

Knjiga presenečenja 

Različne zanimive knjige, leposlovne in strokovne, poezijo in prozo, za odrasle, otroke in 

mladostnike, smo zavili v papir tako, da se ni dalo razbrati, katera knjiga se »skriva« v ovitku. 

Povabili smo naše obiskovalce, naj si jih izposodijo, preberejo… Tako so, odvisno od sreče, lahko  

posegli  po vrsti knjige, ki si je sicer ne bi izposodili . Začetek 3. december 2009 (trajanje: do 

konca decembra 2009), nadaljevanje 3. december 2010 (trajanje: do konca decembra 2010). V letu 

2010 smo knjigo presenečenja pripravili za otroke in mladostnike (skupine P, C, M). Enako smo 

storili tudi v decembru 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017 in 2018. 

 

Ta veseli knjižni svet 

Branje je užitek, zato smo povabili vse odrasle bralce, da »vstopijo« v Ta veseli knjižni svet in 

odkrijejo literarna dela, ki smo jih pripravili. Seznam obsega čez proznih in nekaj pesniških del. 

Izberejo si lahko katerokoli knjigo s seznama, lahko pa tudi druge naslove predlaganih avtorjev. 

Potrebno je prebrati 6 proznih in 1 pesniško delo. Projekt traja od 1. oktobra 2010 do 30. aprila 

2011, druga sezona se je začela z oktobrom 2011, tretja oktobra 2012, četrta z oktobrom 2013, 

peta z oktobrom 2014, šesta 2015, sedma 2016, osma 2017 in deveta 2018.   

 

Knjižničarji ocenjujemo 

Knjižnice in knjižničarji smo neločljivo povezani s knjigami in branjem. Beremo veliko, o knjigah 

se pogovarjamo: ne samo o vsebini, pač pa tudi o stilu, slogu, dobi, ki ji knjiga pripada, žanru, 

pisatelju … Pa ne ostane samo pri pogovoru: o knjigah nastajajo zapisi, ocene, mnenja …, ki jih 
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lahko bralci preberejo na naši domači strani www.rad.sik.si. Zdaj, začeli smo 2012, jih je že kar 

veliko in naj bi bili našim bralcem v pomoč pri odločanju, katero dobro knjigo izbrati izmed 

množice knjig.  

 

Bralni klub (na začetku Bralni krožek) – v programu Medgeneracijski center, izvajamo v 

sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica. Nekateri beremo veliko, drugi malo manj, nekateri 

potrebujemo posebno spodbudo. Beremo vse po vrsti ali posamezni žanr, poezijo, priročnike, 

kuharice … Tako zelo smo si različni. Vsi pa smo si edini: hočemo brati dobre knjige, se o njih 

pogovarjati, deliti mnenje. To in še marsikaj na srečanjih Bralnega kluba. Srečanja so namenjena 

osebam, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. S srečanji spodbujamo razvijanje 

bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih 

del in še marsikaj. Začetek: oktober 2014. 

 

Bralni klub za starejše »Narcise«, ki potekata v Knjižnici Lesce – vsaka skupina si izbere knjigo, 

knjižničarka jo predstavi in se o njej pogovarjajo. 

 

V  Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko (začetek januar 2014). 

 

V Domu Janka Benedika – Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru knjižničarke 

enkrat mesečno (začetek januar 2014). 

 

Knjige na počitnicah  

»Knjige na počitnicah« smo poimenovali ponudbo branja na malce drugačen način. Začeli smo 

avgusta 2005 na radovljiškem kopališču. Tako branje je bilo obiskovalcem kopališča v Radovljici 

tako všeč, da je konec poletja svoja vrata zaprl le letni bazen, knjige pa so še kar na počitnicah, le 

»preselile« so se v pokriti bazen.  

V letu 2006 se  je ponudba branja na malce drugačen način nadaljevala v Park hotelu na Bledu. 

Campu Šobec, Campu Danica v Bohinju in na »Grajskem kopališču« na Bledu. 

V letu 2017 so bile knjige na počitnicah na naslednjih 18 lokacijah: 

- Občina Radovljica – 7 lokacij: Kopališče Radovljica, Mladinski center Radovljica, CUDV 

Radovljica, Kamp Šobec, Kavarna kino, Vila Podvin, Life hostel Slovenia; 

- Občina Bled: 8 lokacij: Park hotel Bled, Camp Zaka, Grajsko kopališče Bled, Zdravstveni dom 

Bled, Triglavski narodni park Bled, Društvo upokojencev Bled, Kajuhov tabor Ribno, Zveza 

taborniških društev Šaleške doline in Kulturni dom Bohinjska Bela; 

- Občina Bohinj – 3 lokacije: Camp Danica, Hostel pod Voglom in koča Merjasec na Voglu. 

Projekt smo predstavili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na 

Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovom Spodbujanje 

branja na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. 

in 17. september 2010 v Karlovcu; na seminarju slovenskega jezika in kulture za dvojezične 

učitelje iz avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski konferenci v 

Talinu, Estonija, junij 2011.  

Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 

 

Poletno branje 

Pred Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici smo v prijetno senco breze postavili 

ležalnike, oblazinjene stole in stolčke ter mizice, ki vabijo k branju. V knjižnici so si bralci lahko 

izposodili dnevno časopisje, revije in knjige ter jih prebirali v prijetni senci. Poletno branje so si 

bralci lahko privoščili vsak dan v času, ko je knjižnica odprta, od 30. maja do 21. septembra. 

Začetek: 2006.  

Projekt smo predstavili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na 

Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovm Spodbujanje branja 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
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na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. 

september 2010 v Karlovcu, na seminarju slovenskega jezika in kulture za dvojezične učitelje iz 

avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski konferenci v Talinu, 

Estonija, junij 2011.  

V novi knjižnici (selitev april 2018) se Poletno branje nadaljuje na terasi knjižnice. 

Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 

 

Branje na daljavo 

Projekt je namenjen bralni vzgoji in branju v slovenskem jeziku. Sodelujemo z Društvom 

Slovencev Republike Srbske »Triglav« Banja Luka in učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine 

v Banja Luki, Slatini, Tesliću in Prijedoru. Omogočamo jim dostop do knjig in revij ter 

sodelovanja v bralni akciji spodbujanja branja Knjižnica – vesolje zakladov. Le ta je namenjena 

tako odraslim kot otrokom. Zanje smo zbirali knjige in revije, ki smo jim jih izročili v Banja Luki 

na začetku bralne akcije (november 2013). Na koncu (junij 2014) smo tistim, ki so uspešno 

zaključili bralno akcijo Knjižnica – vesolje zakladov podelili diplome. V jeseni 2016 se je 

pridružila še učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu le v bralni akciji spodbujanja 

branja Branje na daljavo (zaradi oddaljenosti brez revij in knjig). 

V decembru 2017 smo v knjižnici izvedli projekt Branje za lepe sanje. Ciljna skupina projekta 

so bili starši, predvsem mamice, ki so aktivni na družbenih omrežjih. Na naši Facebook strani smo 

tako oblikovali nagradno igro, ki je trajala dobre tri tedne (začetek decembra – konec decembra) 

in v okviru katere smo starim in novim prijateljem knjižnice želeli približati pomen večernega 

branja pravljic. To otrokom bogati besedni zaklad, jim omogoča osebnostni razvoj in spodbuja 

njihovo ljubezen do branja. Hkrati pa je glasno branje pravljic tisto, ki med starši in otrokom splete 

prav posebne čustvene vezi.  Vsak, ki je všečkal našo stran na Facebooku, delil objavo in v 

komentar zapisal prijatelja ali prijateljico, ki svojim otrokom bere pravljice, se je potegoval za eno 

izmed nagrad. Izvedli smo jo tudi v decembru 2018. 

Natečaj S knjigo na potep je trajal od 26. aprila do 31. avgusta 2018. Namen natečaja: mlade 

privabiti v (novo) knjižnico. Ciljna skupina so bili osnovnošolci (zadnja triada OŠ) in srednješolci. 

Sodelujoči je z objavo fotografije na družabnem omrežju Facebook ali Instagram in  značko 

»knjiznicaradovljica« sodeloval v nagradnem natečaju; sodelujoči je lahko fotografiral poljubno 

knjigo v novi knjižnici, prostor, (bralni) kotiček, knjižne police ali pa zunanjo podobo nove 

knjižnice. Pet najbolj izvirnih fotografij smo nagradili z atraktivnimi nagradami. Nagrajene 

fotografije smo razstavili v prostorih knjižnice. 

 

Skodelica kave 

V letu 2018 smo se spominjali stoletnice Cankarjeve smrti. V septembru smo izvedli bralno akcijo 

Skodelica kave: člani so si izposodili vsaj eno Cankarjevo delo, ga prebrali in si izpisali najljubši 

citat. Citate smo zbirali ves mesec september, bralce pa nagradili s kuponom za kavo. Akcija je 

potekala v vseh štirih občinah. 

 

Lego robotika 

Kdo ne pozna lego kock in koga ne mika, da bi vsaj enkrat v življenju pokukal v svet robotike. 

Pripravili smo delavnice za otroke, starejše od 8 let. Začetek: 2018. 

 

Bibliopedagoške ure za vrtce, osnovne in srednje šole   

 

Bibliopedagoške ure v knjižnici 

Veseli smo vseh obiskov vrtcev in šol, kjer otrokom pokažemo knjižnico (opozorimo jih na 

čitalnico, uporabniške računalnike in neknjižno gradivo), posebej jih opozorimo, kje so knjige, ki 

so namenjene njim, kako z njimi, kako jih sami poiščemo, na koncu pa jim, vse do četrtega razreda, 

povemo pravljico (tudi večjim, če to želijo). In prav radi jo poslušajo. 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
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Poseben program imamo za višje razrede osnovne šole in srednješolce. Tako smo pripravili 

naslednje bibliopedagoške ure: 

• Ročni internet: predvidoma za učence 3., 4.  in 5. razredov 

ROČNI internet je oblika BPU, pri kateri otroci iščejo odgovore na zanimiva vprašanja v 

enciklopedijah in leksikonih. Spoznajo, kako pomembna je abeceda gesel, iskanje gesla po 

prvi, drugi, tretji črki abecede. Čisto drugače, kot to naredi računalnik za nas. V 3. razredu 

iščemo odgovore v Veliki ilustrirani otroški enciklopediji. (npr. Kakšen tek je MARATON? 

ali Kdo je bil Charles DARWIN? Kako se je imenovala njegova ladja?,...)  

Za 4. in 5. razred so vprašanja težja, iščejo po različnih enciklopedijah iz priročne knjižnice, 

vedno jim damo tudi nekaj vprašanj o domačih krajih in ljudeh. (npr. Kdaj je rojena Milena 

ZUPANČIČ?  Kako globoko je BLEJSKO jezero?,... Pripravimo delovne liste za 4-5 skupin 

v razredu, vprašanj je od 6-10. Učenci delajo v skupinah, za uvod pa spoznajo našo knjižnico 

in pravila delovanja. Učimo jih skupinskega dela in sodelovanja, ker si skupina določi 

zapisnikarja, bralca vprašanj in iskalce odgovora. 

• Uporaba klasičnih in sodobnih virov: leksikonov, slovarjev, enciklopedij, domače strani: 

Zavod za statistiko, knjižnice …  kot vir podatkov (predvidoma za 6. razred); 

• S knjigo po Evropski uniji:  učenci skozi igro spoznavajo glavne značilnosti članic EU in 

njihove avtorje (predvidoma za 6. razred);  

• Blaž Kumerdej in domoznansko gradivo o Bledu: učenci spoznavajo življenje in delo 

razsvetljenca Blaža Kumerdeja, ki je bil rojen na Bledu;  predstavimo jim tudi knjižnično 

gradivo o Bledu, ki ga hranimo na domoznanskih policah v knjižnici (predvidoma za 

učence 6. razredov); 

• Rastem s knjigo: kaj vse knjižnica danes je in kaj vse ponuja, trajanje 2 uri (120 minut), 

izvajamo samo v knjižnici v Radovljici, skupni projekt Ministrstva za kulturo in 

Ministrstva za šolstvo in šport (za 7. razred in 1. letnik srednjih šol – začetek za 

srednješolce je šol. Leto 2010/2011); 

• Po Hansovih stopinjah: učenci raziskujejo novo knjižnico; težavnost in obseg sta odvisni 

od starosti učencev; čas trajanja 45 minut, primerna, zardi prilagoditev, za vse stopnje od 

1. do 9. razreda.   

 

Bibliopedagoške ure v knjižnicah ali na šolah 

Veseli smo, kadar nas povabijo v šole, v razrede. Tako smo pripravili naslednje bibliopedagoške 

ure v razredu (od 1. do 5. razreda): 

• Knjižni junaki: igralna urica s knjigami (predvidoma za 1. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci ob pravljici o deklici, ki je sovražila knjige, spoznajo, da je branje zelo zabavno. Nato 

jim razdelimo plišaste igrače in otroške knjige. Otroci povezujejo knjižne junake s knjigami. 

• Slovenski knjižni junaki (za učence 1. razredov OŠ) 

Otroci s pomočjo pravljice in oblačenja v kostume spoznajo 5  slovenskih knjižnih junakov 

(Muca Copatarica, Kekec, Kralj Matjaž, Zvezdica Zaspanka in Martin Krpan) 

• Kako ravnamo s knjigo (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci vidijo različne poškodovane knjige in dvd-je (strgane, pokracane, polite,..) 

Pogovarjamo se, kako se pravilno ravna s knjižničnim gradivom in pokažemo, kako v knjižnici 

popravljamo in zaščitimo knjige. 

• Tacek, E. Peroci (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) 

Povest Ele Peroci je ilustrirala Melita Vovk, slikarka z Bleda. Ob njenih ilustracijah učencem 

povemo zgodbo. Na koncu izdelamo psičke Tacke po tehniki origami.  

• Ljudske pravljice našega kraja so Kako je nastalo Blejsko jezero, Legenda o potopljenem 

zvonu, Babji zob. Pravljice jim povemo ob ilustracijah ali pa tudi ne. Učenci naredijo 

laboda iz papirja. BPU za 3. razred poteka v knjižnici ali na šoli. 

• H. C. Andersen (predvidoma za 3. razred oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 

45 minut) 
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• France Prešern – glede na zahtevnost oz. primernost za posamezne razrede: 

o Turjaška Rozamunda (predvidoma za 1. in 2 razred ter 4. - 5. razred oz. po 

dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut) 

o Zdravljica (predvidoma za 1. in 2. razred, trajanje 45 minut) 

o Povodni mož (predvidoma za 1. in  2. razred ter za 3., 4. in 5. razred, trajanje 45 

minut) 

o France Prešeren, ne jezi se! (namenjena je učencem 4. in 5, trajanje 45 minut)  

France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri 

bibliopedagoški uri.  

 

1. Pika Nogavička (predvidoma za 1. – 3. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci na kratko spoznajo življenje Astrid Lindgren. Nato se knjižničarka napravi v Piko 

Nogavičko in otrokom pove eno od zgodbic. Sledi igra ugibanja skritih predmetov (začetek 

2007), 

• Pravljica: glavne značilnosti, ljudske – umetne …(predvidoma za 5. razred oz. po dogovoru 

glede na učni program, trajanje 90 minut),  

• Trije prašički, Rdeča kapica, Čebela Adela, Potniki: pravljica v spremstvu lutk (za učence 

nižjih razredov osnovnih šol in vrtce, (predvidoma do 4. razreda, trajanje 45 minut)  

• Drugačnost daljne Kitajske: spodbujanje dialoga med kulturami, poudariti kulturno 

raznolikost kot vrednoto, prispevati k razumevanju različnih kultur, poudarja vlogo za 

strpnost … 

• Knjižni kvizi: (predvidoma za 4. in 5. razrede, trajanje 45 minut) za naslednja literarna 

dela: 

o Andersen: Bedak Jurček 

o Dahl: Matilda 

o Dahl: Veliki dobrodušni velikan 

o Ende: Čarobni napoj 

o Kastner: Pikica in Tonček 

o Levstik: Martin Krpan 

o Lindgren: Erazem in potepuh 

o Lindgren: Pika Nogavička 

o Nöstlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani 

o O'Dell: Otok modrih delfinov 

o Pečjak: Drejček in trije marsovčki 

o Suhodolčan: Košarkar naj bo! 

o Vandot: Kekec nad samotnim breznom 

• Kekec: (1. in 2. razred, 45 minut) Ura o Josipu Vandotu in Kekcu ter pravljica v 

spremstvu lutk; začetek 2014.  

• »Moja knjižnica je kamela« je naslov knjige, s katero učence 4. in 5. razredov popeljemo 

po svetu in predstavimo na kakšen način otroci pridejo do knjig. 

• Ste se kdaj spraševali, kako je bilo nekoč v knjižnici? »Bilo je nekoč« je ura, namenjena 4. 

in 5. razredom, kjer pokažemo, kako so pred sto leti izposojali v knjižnici in kakšne so bile 

knjižničarke takrat. Uro zaključimo z ljudskimi pravljicami. 

• Zgodbe lahko beremo na papirusu, pergamentu, papirju, bralnikih,… Različne vrste knjig 

predstavimo v bibliopedagoški uri »Kratka zgodovina knjig«., ki je namenjena 4. in 5. 

razredom. 

• »Knjige rekorderke« – bibliopedagoška ura, ki je namenjena učencem 4. in 5. razredov, 

kjer spoznajo knjižne presežke, ki jih imamo v naši knjižnici (najmanjšo, največjo, 

najdaljšo, najstarejšo, postavljanko …). Priporočimo zanimive knjige v branje in za 

zaključek povemo pravljico. 
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Bibliopedagoške ure v knjižnici Bohinjska Bistrica knjižnici Srednja vas   

Učence od  1. do 4. razreda so knjižnico obiskovali  enkrat mesečno. BPU so bile namenjene 

spoznavanju  knjižnice in branja. 

• Detektiv v knjižnici: Učenci so raziskovali knjižnico in vse, kar se v knjižnici nahaja s 

pomočjo lista, ki so ga dobili in tako so iskali čitalnico, zvočne knjige, strokovne knjige za 

otroke, revije, DVD-je idr.; s tem sem skušala učence navaditi na samostojno raziskovanje 

knjižnice. 

• Oj Triglav, moj dom: najprej so učenci slišali zgodbo J. Kajzerja Štirje srčni možje, potem 

pa so mlajši 1. in 2. razred igrali igro spomin, ki smo ga izdelali sami v knjižnici, starejši, 

3. in 4. razred, pa so iskali trojice pojmov, ki spadajo skupaj.  BPU je posvečena 240-letnici 

1. pristopa na Triglav in je obenem domoznanska tema. 

• Slovenski knjižni junaki: po kratkem uvodu o značilnostih knjižnih junakov se je eden od 

učencev preoblekel v knjižnega junaka, učenci so ga morali spoznati. Obdelali smo Martina 

Krpana, Zvezdico Zaspanko, Kekca, Muco Copatarico in Kralja Matjaža. 

• Josip Vandot in 100 let Kekca: učenci so spoznali življenje in delo  Josipa Vandota, 

ogledali smo si različne izdaje Kekca, spoznali so pojem knjižne predloge in kateri filmi o 

Kekcu so posneti. 

• Bonton v knjižnici + kviz: učencem smo razložili  pravila, ki veljajo v knjižnici, igrali so 

igro spomin in ob pomoči le-tega prav tako spoznali pravila; kasneje pa smo ob 

sestavljenem kvizu preverili, koliko pravil so si učenci zapomnili. 

• Poišči knjigo na polici: učenci so dobili list z avtorjem in naslovom knjige in jih poskušali 

samostojno poiskati na polici, z mlajšimi pa smo skupno pospravljali slikanice v korita - 

namen je učence uvajati v samostojno iskanje knjig. 

• Moja knjižnica praznuje in teden splošnih knjižnic: učenci so ob slikovnem gradivu 

spoznali zgodovino bohinjskih knjižnic). 

 

Za učence višje stopnje od 6. do 9. razreda sva izvedli bibliopedagoško uro: 

1. Te prepriča 1. stavek, da bi si izposodil knjigo ( učenci so se najprej odločili ali bi knjigo 

vzeli samo na podlagi prebranega 1. stavka; nato pa še ob predstavitvi knjige). 

 

Z nahrbtnikom v knjižnico  

Tako smo poimenovali obliko sodelovanja z vzgojiteljicami oz. učiteljicami (in s tem tudi vrtci 

oz. šolami) – le te nam sporočijo, katero tematiko bodo v prihodnje obravnavale v vrtcu oz. šoli. 

V knjižnici pripravimo knjižnično gradivo na to temo. Vzgojiteljica oz. učiteljica skupaj z otroki 

pride po pripravljeno gradivo (pri tem tudi vrnejo že prej izposojeno gradivo), ga pregledajo in 

otroci ga odnesejo v posebnih nahrbtnikih. Vse tako izposojene knjige dobijo tudi dodatne 

predmetne oznake v katalogu, da je iskanje naslednjič lažje.  

 

Zmoremo – čez ovire do oviranih; ozaveščanje polnočutnih otrok o slepih in slabovidnih 

Udeleženci spoznajo svet slepih in slabovidnih. Z uporabo v knjižnici izdelanih didaktičnih 

pripomočkov lahko udeleženci uvidijo, kaj pomeni biti slep ali slaboviden. Namen delavnice je 

videče udeležence opremiti z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta svet približati 

na čim bolj preprost način. S poznavanjem sveta slepih in slabovidnih spodbujamo njihovo 

vključevanje in sprejemanje. Predstavljamo tudi slikanice in drugo gradivo za slepe in slabovidne. 

Spoznavna delavnica je namenjena starejšim skupinam vrtcev in učencem do vključno 5. razreda 

osnovne šole. Začetek projekta: marec 2014. Več o projektu na: http://www.rad.sik.si/zmoremo-

cez-ovire-do-oviranih/ 

Projekt je bil predstavljen na 19. evropski konferenci o branju in pismenosti v Celovcu v Avstriji 

– Literacy in the new landscape of communication julija 2015; na Kulturnem bazarju v Ljubljani 

marca 2015; na konferenci o branju v Dublinu na Irskem - Literacy Association of Ireland Cumann 

http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
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Litearthachta na hÉireann septembra 2015; na 17. nordijski konferenci o branju v Turkuju na 

Finskem avgusta 2016 in na 5. mednarodni konferenci o branju in pismenosti v Moskvi v Rusiji 

aprila 2017. Dvakrat zaporedoma pa je bil projekt predstavljen še zaposlenim v vrtcih na 

Gorenjskem, ki so se ga udeležili na 17. in 18. strokovno-družabnem srečanju v Radovljici, z 

naslovom: "Skupna je mladost" maja 2016 in 2017. V letu 2018 je bil projekt predstavljen na 

konferenci: International conference of librarians “Library for Education of Smart Society”, 

Kalipeda, Litva. V mesecu oktobru 2018 je bil projekt izveden v OŠ Bohinj (za vse učence od 1.-

9. razreda) – v sklopu Evropskega dneva jezikov. Gostovanje v Knjižnici Mirana Jarca Novo 

mesto, 15. oktober 2018, Mednarodni dan bele palice (naslov: "Kaj pa slepi in slabovidni?"). 

Obisk otrok iz vrtca in OŠ. 

 

Spoznavajmo EU  

Tako smo naslovili sklop bibliopedagoških ur, v sklopu katerih otroci spoznavajo EU.  

Priznani evropski pravljičarji in njihova dela 

Otroci lahko zavrtijo kolo, kjer spoznavajo, v kateri deželi so avtorji ustvarjali, prirejali in zbirali 

pravljice. Primerna je za otroke od 1. do 5. razreda OŠ, trajanje 45 minut. Začetek 2017. 

EU – vsaka država ima svoje glavno mesto in vsako glavno mesto svojo znamenitost 

Popotovanje po različnih državah EU, na katerem spoznavamo zastave posameznih držav, njihove 

prestolnice in njih najpomembnejše znamenitosti. Poleg glavnih značilnosti vsake države se 

seznanimo s kratkimi vsebinami razstavljenih knjig tako za otroke, mladino kot odrasle. Primerna 

je za otroke od 5. do 7. razreda OŠ in za otroke od 7. do 9. razreda OŠ Janša. Trajanje: od 45 do 

90 minut, odvisno od dogovora. Začetek 2017. 

 

Beremo s knjižničarko 

Projekt Beremo s knjižničarko poteka že od šolskega leta 2005/06. Z njim smo želeli spodbuditi k 

branju nekatere učence OŠ Antona Janše šole s prilagojenim programom. Učenci vsak mesec doma 

preberejo določeno knjigo. Pri pouku slovenskega jezika se z učiteljico pogovorijo o vsebini, v 

knjižnici pa jim knjižničarka pripravi kviz in pogovor o knjigi. 

Projekt smo predstavili na:  33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), v 

London  2012, z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve; na  10. strokovnem posvetovanju 

Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z različnimi potrebami, v Ljubljani, 

septembra 2013; 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove pismenosti, v Jonkopingu 

na Švedskem avgusta 2013,  Posvetu o lahkem branju (za osebe s posebnimi potrebami, ki težko 

berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem aprila 2013, na posvetovanju Združenja 

bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem oktobra 2013. 

 

Pravljične ure za učence nižjih razredov OŠ A. Janše 

Učenci v spremstvu učiteljev vsak mesec pridejo v knjižnico na pravljično uro. Poleg tega 

sodelujejo pri reševanju nagradnega vprašanja. 

 

Sodelovanje z vrtci 

Posamezni vrtci obiščejo knjižnico 1x mesečno  v dopoldanskem času, pa tudi v času, ko je 

knjižnica sicer zaprta (jo po dogovoru odpremo) - naš cilj je, da otroci pridejo v knjižnico, si 

izposojajo knjige in doživijo knjižnico kot prijeten, prijazen prostor, kamor se in se bodo radi 

vračali. Tudi to je del spodbude branja.  

Z nahrbtnikom v knjižnico, Pravljice v spremstvu lutk, igralne urice s knjigo, pravljične urice, 

predavanja za starše o pomenu branja izvajamo tudi v vrtcih. 

Vrtci in šole svoje igrice odigrajo tudi v knjižnici v okviru prireditev za otroke. 
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Črkoznalček  

Sprva pilotski projekt, zdaj pa poteka že nekaj let redno.Poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce in 

Vrtca Lesce.  Dve skupini vrtca sta vključeni.  Otroci skozi igro in pravljico spoznavajo črke. 

Začetek projekta šolsko leto 2010/2011).  

 

Predavanja za starše in vzgojitelje 

Pripravili smo tudi posebna predavanja za starše, ki jih izvajamo na šolah in vrtcih.  

O pomenu branja:  na tem predavanjih predstavimo, kako pomembno je branje, predlagamo tudi 

nekaj strategij, če otrok noče brati …; 

Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki staršem 

pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, smrt domače živali, 

odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, zapravljanje časa, meje pri gledanju televizije … 

Kvalitetno preživljanje prostega časa:  na tem predavanjih predstavimo, kako si lahko s knjigo 

pomagamo, da prosti čas kvalitetno preživimo.  

Branje za zabavo: na tem predavanju predstavimo, kako spodbujamo otroke, da berejo in jim je 

branje v zabavo. 

Pravljice, ki so vzgojiteljicam (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki 

vzgojiteljicam pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, smrt 

domače živali, odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, odvajanje od dude, navajanje na 

kahlico, medsebojni odnosi  … 

 

Sodelovanje s CUDV Radovljica 

Biseri CUDV Radovljica – vsakoletna razstava njihovih izdelkov v decembru v radovljiški in 

blejski knjižnici. 

V CUDV Matevža Langusa potekajo Pravljične urice od leta 2013, najprej z eno skupino, nato 

z dvema. V letu 2018 so potekale januarja in februarja. 

V CUDV Matevža Langusa potekajo kvizi od leta  novembra2015 dalje. V letu 2018 so potekali 

januarja in februarja. 

 

Kvizi, superknjiga, križanke, zgibanke, nalepke … 

 

Mislice  

Mladi bralci lahko rešujejo miselne uganke. Vsak mesec jih čaka nov izziv, ki ga najdejo v svoji 

knjižnici. Če ga bodo uspešno rešili, jih z malo sreče čaka presenečenje. Začetek oktober 2015.  

 

Zbistrimo um  

Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da lahko upravljamo s časom, primerjamo 

preteklost s sedanjostjo ter s pomočjo shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo 

prihodnost. Brez spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali tako, kot da jo 

doživljamo prvič. Tako smo pripravili vaje za krepitev uma. Miselne vaje so sestavljene iz iskalnic, 

aritmetičnih ugank, dopolnjevank, rebusov, zavitih skrivalnic, številčno – črkovnih zank, 

sudokujev, križank in česa. Začetek: november 2016. 

 

Superknjiga 

Mladi bralci predlagajo svojo super knjigo, zgoščenko, DVD … in pogledajo, kaj predlagajo drugi. 

Mladi bralci svoje superknjige napišejo na glasovnice  in jih prilepijo na plakat v knjižnici. Tako 

priporočijo dobro knjigo tudi drugim bralcem. Kajti v knjižnici je veliko knjig in včasih se je res 

težko odločiti, katera je dobra. Nedvomno je najboljša tista, ki jo predlagajo vrstniki.  
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Zlate hruške 

Zlata hruška je znak za kakovostne otroške in mladinske knjige, ki ga je uvedla Pionirska knjižnica 

pri Mestni knjižnici Ljubljana. V obilici knjižne produkcije je včasih težko izbrati knjigo, ki bo 

poleg bralnih užitkov prinašala tudi poučne, likovno zanimive, humorne, aktualne, življenjske, 

domišljijske in druge razsežnosti, ki pozitivno vplivajo na otroke in mladostnike, zato je znak Zlata 

hruška zelo dobrodošlo vodilo in pomoč otrokom, mladostnikom in staršem pri izbiri kakovostnih 

knjig. Začetek: september 2012. 

 

Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev - rumene nalepke  

Številke nam govorijo, da naši bralci berejo bistveno več, kot je slovensko povprečje. V Knjižnici 

Antona Tomaža Linharta Radovljica je  izposoja 20,00 v letu 2017 ( slovensko povprečje 11,79 

izvodov na prebivalca ) - zajeti so prebivalci občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje). Ampak ni 

vse v količini, pomembna je tudi kakovost. In da bi se med knjigami lažje odločili za res 

kakovostne, smo z rumenimi nalepkami opremili knjige nagrajenih slovenskih avtorjev, na naši 

domači strani (www.rad.sik.si) pa smo dodali tudi seznam nagrad in nagrajencev. Natisnili smo 

tudi posebna bralna znamenja, da bi z njimi opozorili na te knjige naše bralce. Akcija poteka od 

leta 2007 dalje. Projekt je bil predstavljen na strokovnem posvetovanju  Knjižnica po mojem 

okusu: primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah, 18. 

november 2010 v Grosupljem.  

 

Zloženka Eno pravljico? Neeeee, raje tri!!! (razmišljanja o branju in še o čem) 

Da bo odgovor na vprašanje, kako naj otroka spodbujamo k branju, lažji, smo v knjižnici pripravili 

dve zloženki. Ena je namenjena staršem, katerih otroci šele vstopajo v svet branja, druga pa tistim 

staršem, ki se sprašujejo, kaj storiti, če otrok noče brati. Ena mogočih spodbud je tudi ta, da se 

otroci vključijo v aktivnosti za spodbujanje branja, ki potekajo v vrtcih, šolah, knjižnicah … V 

Občini Radovljica, od marca 2006 dalje,  zgibanke o branju priložijo k darilu, ki ga starši in otroci 

dobijo na sprejemu pri županu.  

 

RAZNO 
 

Srečanja 

Knjižnica naj bi bila prijeten, svetel, prijazen, topel, družaben … prostor, kamor bi obiskovalci 

radi zahajali, se pomudili malce dlje, kot je nujno potrebno, se pogovarjali, srečavali … V matični 

enoti v Radovljici poteka pouk glasbene šole M. Kolar (ponedeljek) ter »TA VESELI KLUB« 

srečanja za otroke, stare od 5 do 11 let, kjer jih čaka veliko iger, zgodb, ročnih del in vsakovrstnih 

presenečenj. 

 

Sodelovanje z drugimi inštitucijami (ki niso knjižnice, šole, vrtci, muzeji, kulturne ustanove): 

• Kresnička – krizni center za mlade v Lescah: sodelujemo pri programu njihovih gojencev. 

• »Društvo za varstvo okolja Bled«: pripravljajo predavanja v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled. 

• Ljudska univerza Radovljica:  

o Bralni klub - v okviru programa Medgeneracijskega centra poteka v 

radovljiški knjižnici; 

o v programu Medgeneracijskega centra Bled pripravljajo predavanja v 

Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled. 

• CUDV Matevža Langusa: 

o  Biseri CUDV Radovljica – vsakoletna razstava njihovih izdelkov v 

decembru v radovljiški in blejski knjižnici; 

o pravljične urice, januarja in februarja 2018; 

o Kvizi, januarja in februarja 2018; 

• V sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili: 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
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-  Hospickafe: to je druženje, na katerih se pogovarjamo o tematikah hospica: življenju 

in minevanju, rojstvu in smrti, vrednotah, sreči in nesreči, bolezni in zdravju:  

- Hospickafe v blejski knjižnici: gostji voditeljice Mance Ogorevc so bili Natalija 

Šimunović, glasbenica in pisateljica, Rajko Podgornik, gojitelj bonsajev in 

ultramaratonec, in Miha Podgornik, ultramartonec; 

- Premagovanje najtežjih izzivov - gostji voditeljice Mance Ogorevc sta Eva in Miro 

Pogačar, v radovljiški knjižnici; 

- Srčnost in moč – vira poguma - gostji voditeljice Vesne Podlogar sta bila mag. Miran 

Rems, dr. med., kirurg in gorski reševalec, in Tomaž Rotar, dr. dent. med in alpinist, v 

radovljiški knjižnici 

- predstavitev knjige Poseben dan avtorice Anne-Dauphine Julliand z gostjo dr. Majdo 

Medvešček v knjižnici v Lescah. 

• Zdravstveni dom Radovljica je pripravil predavanja: 

- Nalezljive bolezni od A do Ž 

- Preventiva raka 

• Medgeneracijsko branje: v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, Bralno značko in 

osnovnimi šolami Bled, Lesce, Radovljica ter Gorje (jeseni 2015) beremo izbrane knjige 

učitelji, učenci, starši in knjižničarji. 

• Dom Janka Benedika Radovljica:  

- izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko, 

- in predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (Knjiga, moja 

prijateljica), 

- stanovalci rešujejo Zbistrimo um – posebno mesto v domu.  ANA 

• Sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve na 

Venerini poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Pravljično urico. 

• OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so pravljice 

doma«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo pripravili ustvarjalno 

delavnico  240 let prvega vzpona na Triglav. 

• V sodelovanju s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke:  

- Beremo s tačkami :R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki 

pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne 

metode: otrok bere psu; program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda;  začetek: 

januar 2016; poteka v knjižnici v Radovljici (januarja in februarja še v stari knjižnici, 

v času selitve od marca do vključno maja v blejski knjižnici 1x na mesec, od 

septembra 2018 dalje v novi knjižnici 2x na mesec) in v knjižnici v Bohinjski Bistrici 

(2x na mesec). 

• Pisano (Petra Arula): 

- Jogica za dojenčke: Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, 

delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru; Jogica 

povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj; vadbo za dojenčke 

vodi Petra Arula. 

- Pravljična jogica za dojenčke: Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi 

umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje, petje oma, masažo, ki je prilagojena 

posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali 

otroškem svetu izvajajo na teh uricah. Za zdravje, umirjenost in boljšo 

osredotočenost. 

- Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu ob 10.00 (začetek 2016). 

• V sodelovanju s KUD Casa de Kamna smo organizirali predstavitev knjige Cecilije Prenz 

Kopušar Preko reke, na biciklu. 

• V sodelovanju smo z Ministrstvom za kulturo  in Triglavskim narodnim parkom ter v okviru 

festivala Brati gore pripravili pravljico in ustvarjalno delavnico Štirje srčni možje  
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• V sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije smo pripravili razstavo Knjigovanje: Društvo 

slovenskih pisateljev vsako leto razpiše natečaj z naslovom Moj najljubši slovenski književni 

lik in pozove vrtce in osnovne šole v Sloveniji in zamejstvu, da v šoli izdelajo ročno lutko ali 

marioneto najljubšega slovenskega knjižnega junaka. Nagrajene lutke so bile razstavljene v 

radovljiški knjižnici v decembru 2018. Na otvoritvi je sodelovala pisateljica Barbara Hanuš, 

udeležili so se je učenci OŠ A. Janše in učenci 3.razredov OŠ A. Linharta Radovljica. 

• Sodelovali smo s Fotografskim društvom Radovljica, ki je vsa leta spremljal gradnjo nove 

knjižnice, zlasti pa selitev in otvoritev; pripravili so tudi razstavo Vurnikov trg s Knjižnic A T. 

Linharta Radovljica. 

• Sodelovali smo z Območnim združenjem Rdečega križa Radovljica: 

- okrogla miza: Medgeneracijsko sožitje in soustvarjanje namesto predsodkov o staranju 

in starejših ljudeh; 

- ob prvem svetovnem dnevu oživljanja, 16. oktobrom. 

 

 

 

 

Božena Kolman Finžgar 
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OBČINA GORJE               

                  

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2018 v številkah         

                  

    temeljna zaloga knjig     
 izposojeno knjižnično 

gradivo   

knjižnica št. preb.     
indeks v 

% 
    indeks v % 

  

  2018 2017 2018 17/18 2017 2018 17/18   

                  

Gorje 2.776 9.493 10.052 106 33.688 33.718 100,09 30 

                  

potujoča   2.784 2.823 101         

                  

skupaj 2.776 12.277 12.875 105 33.688 33.718 100 30 

                  

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva             

      indeks           

  31. 12. 17 31. 12. 18 17/18           

                  

knjige 12.277 12.875 105 598,00         

časopisi, revije 36 44 122 8,00         

neknjižno gradivo 746 767 103 21,00         

                  

skupaj 13.059 13.686 105 627,00         

                  

Porast po načinu nabave               

  nakup dar skupaj           

knjige 749 61 810 94,74         

časopisi, revije 16 3 19 2,22         

neknjižno gradivo 26 0 26 3,04         

        100,00         

skupaj 791 64 855           
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Priloga 5: Zaposleni - stanje na dan 31. 12. 2018 
 

1. Skupne storitve opravljajo:  

- direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe 

- računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe 

- bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe  

- obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

- obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

- nabava, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

- potujoče knjižnice, 0,5, VII stopnja izobrazbe 

- nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe 

- priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe 

- skupaj: 5,35 

Ključ  za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 

23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje.  

 

2. Zaposleni po posameznih občinah: 

 

2.1. Občina Radovljica 

Redno zaposleni , ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in Lesce:  

- bibliotekar, (6,65) VII stopnja izobrazbe 

 višja knjižničarka,( 1)  VI stopnja izobrazbe 

 knjižničarka, (4) V stopnja izobrazbe  

 skupaj: 11,65  

Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, 

ki so na območju Občine Radovljica. 

 

2.2. Občina Bled 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bled in Zasip: 

- višja knjižničarka, 1, VI stopnja izobrazbe;  

- knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe; 

- bibliotekar, 1,5 VII stopnja;  

- skupaj: 4,5  

Njihove stroške pokriva Občina Bled  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki so 

na območju Občine Bled. 

 

2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara Fužina: 

- knjižničarka, 3,  V stopnja izobrazbe 

- čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe 

- skupaj: 3,5  

Njihove stroške pokriva občina Bohinj  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki so 

na območju Občine Bohinj. 

 

2.4. Občina Gorje 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:  

- bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe  

- skupaj: 0,5  

Stroške pokriva Občina Gorje v višini 100 %, saj delavki opravljata delo v enoti, ki je na 

območju Občine Gorje.  
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3.. Skupaj vsi redno zaposleni  

- 25,5 delavcev. 

 

 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 

 

 

 

 
 


