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POSLOVNO POROČILO 

 

VSEBINSKO POROČILO O DELU 
MESTNE KNJIŽNICE IZOLA 

I. UVOD 

1. 1. Zakonske in druge pravne podlage ter drugi predpisi in določila, ki 

opredeljujejo delovno področje knjižnice:  

- Zakon o knjižničarstvu s spremembami in dopolnitvami, URL RS,  št. 87/2001, 95/15 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS, št. 
73/03 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture s spremembami 
(ZUJIK), URL RS, št. 96/02 

-  Akt o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola, Uradne objave Občine 

Izola, št.9/17  

- Zakon o zavodih, URL RS,  št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami 

- Zakon o lokalni samoupravi, URL RS št. 72/1993 s spremembami in dopolnitvami 

- Zakon o avtorski in drugih sorodnih pravicah, URL RS 94/2004 

- Standardi za splošne knjižnice, NUK, 2005    

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS, št. 105/2003 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS, št. 29/03 
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- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Izola, 2017 

- Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva, NUK, 13.6.2003  

- Manifest o splošnih knjižnicah,  UNESCO, 1995 

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 

1. 2. Dejavnost zavoda 

Izvajanje nalog osrednje knjižnice 

Mestna knjižnica Izola med knjižnice, ki pokriva območje do 20.000  prebivalcev.  

Osrednja območna knjižnica Srečka Vilharja v Kopru izvaja za občini Izolo in Piran 

skupen projekt  Potujoča knjižnica.  Za Izolo poteka enkrat mesečno na treh 

lokacijah, in sicer v Kortah, Maliji in Šaredu. To dejavnost sofinancira občina Izola.  

Za knjižnico italijanske narodne skupnosti Domenica Lovisata strokovni delavci 

Mestne knjižnice Izola letno vnašajo v vzajemno nacionalno podatkovno bazo 

Cobiss knjižnično gradivo, ki ga za svojo knjižnico nabavlja.   

Izolska knjižnica opravlja javno službo določeno z ustanovitvenim aktom: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,  

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izposoja knjižnično gradivo, svetuje, pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, 

- izdeluje knjižnične kataloge,  podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij, 

- pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- informacijsko opismenjuje, 

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno 

dostopna na elektronskih medijih, 

- za uporabnike  s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja 

knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo), 
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- kot splošna knjižnica na narodnostno mešanem območju izvaja program 

knjižnične dejavnosti, namenjene pripadnikom italijanske narodne 

skupnosti, 

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako 

da jim omogoča izposojo, 

- izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem 

gradivu 

- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost 

knjižnične dejavnosti in knjižničarske stroke, 

- izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, 

namenjena javnosti, 

- sodeluje v vseživljenjskem učenju, 

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

namenjene spodbujanju bralne kulture, 

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s 

posebnimi potrebami, 

- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, 

- prireja predavanja, tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije,  

- vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini, 

- izmenjuje knjižnične prireditve in razstave, 

- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki, 

- prodaja umetniške izdelke, 

- zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v 

izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih in 

drugih hudih nesrečah, 

- izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva, 

- v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju 

družboslovja in humanistike. 
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1. 3. Organi zavoda 

V skladu z ustanovitvenim aktom sta organa knjižnice svet zavoda in direktor. 

Knjižnico vodi poslovna in programska direktorica, Marina Hrs. Svet Mestne 

knjižnice Izola sestavljata 2 predstavnika ustanoviteljice, 1 predstavnik italijanske 

narodne skupnosti, 1 predstavnik uporabnikov in 2 predstavnika zaposlenih.  

1. 4. Viri,  način in pogoji za pridobivanje sredstev za izvajanje javne službe 

Sredstva za dejavnost v največji meri pokriva ustanoviteljica, Občina Izola, na 

podlagi letne Pogodbe o financiranju dejavnosti Mestne knjižnice Izola. Del 

sredstev za nakup knjižničnega gradiva Mestna knjižnica Izola pridobiva  na podlagi 

javnega poziva  Ministrstva za kulturo. Javna agencija za knjigo je v letu 2017 

sofinancirala dejavnost bralnega kluba in projekt Primorci beremo.   

Ministrstvo za kulturo  letno sofinancira tudi Program dejavnosti splošnih knjižnic 

za pripadnike narodne skupnosti na podlagi javnega poziva.   

Projektno dejavnost neformalnega izobraževanja odraslih v knjižnici, kot so Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje in študijske krožke v največjem deležu 

financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  za  izobraževanje odraslih. 

Občina Izola v manjšem deležu sofinancira informacijska servisa Borza znanja in 

Središče za samostojno učenje.  

1. 5. Prostor in knjižnična mreža 

Mestna knjižnica Izola izvaja javno službo na lokaciji v Livadah vse od 2004 in si deli 

zgradbo z vrtcem. Uporabne površine znašajo 689 m2 neto, kar predstavlja 

polovico potrebnega prostorskega standarda za splošne knjižnice.  

Prostori za obiskovalce se nahajajo v eni etaži, so zračni in svetli ter uporabnikom 

prijazni.  Dostopnost za uporabnike s posebnimi potrebami je v pretežnem delu 

zagotovljena.   
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V pritličju zgradbe vrtca (zaklonišče) so urejeni prostori za skladišče, na 90 m2, kjer 

hranimo preko 8.000 knjižnih enot ter arhiv knjižnice. Prostorska stiska se iz leta v 

leto povečuje. Frekvenca povpraševanja po gradivu v skladišču, je dnevna. V 

naslednjih letih pričakujemo nadaljnjo širitev knjižnice v obstoječi zgradbi oz. 

dolgoročno in dokončno rešitev prostorske problematike v skladu s priporočili 

stroke in standardi.  

Prostorska stiska v obstoječih prostorih knjižnice ne omogoča prostorsko 

razmejitev mladinskega oddelka in oddelka za odrasle bralce znotraj zgradbe, da bi 

lahko odrasli iskali informacije, se izobraževali in učili v tihem in delovnem ozračju. 

Hkrati je velika prednost, da je knjižnica enovit prostor in prihajajo vanj tako starši 

kot otroci sočasno. Knjižnica, ki je locirana na več lokacijah je dolgoročno finančno, 

kadrovsko in organizacijsko zahtevna.     

1. 6.  Odprtost knjižnice 

Knjižnica je odprta od ponedeljka do sobote, 52,5 ur tedensko, s čimer presegamo 

odprtost,  kar je ugodno za uporabnike knjižnice.  

1. 7. Promocija knjižnice in prisotnost v medijih 

O dogodkih v Mestni knjižnici Izola, njeni dejavnosti in novostih ter dogodkih redno 

poročamo v lokalnem tedniku Mandrač, v Primorskih novicah, občinskem Bobniču, 

Istri, objavljamo pa tudi na radiu Capris, radiu Ena in radiu Koper/Capodistria, v 

strokovnem glasilu Knjižničarske novice, Ventilator besed, Likovni svet, Solni cvet, 

Dobra novica, itd.  Gostovali smo v oddajah na TV Koper v zvezi z bralno kulturo, 

bralnim klubom ter projektom Primorci beremo. O dejavnosti Mestne knjižnice je 

bilo katalogiziranih 68 člankov, ki so jih za različne medije prispevali Špela Pahor, 

Ksenija Orel, Jan Bednarik in Vanja Rener. 

V letu 2017 je bilo medijem poslanih 1.033 pisnih najav dogodkov. 
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II. PROGRAM  

2. 1. Kader, strokovno delo in izobraževanje  

V knjižnici je bilo v preteklem letu 13 zaposlenih. S sredstvi ustanoviteljice, Občine Izola 

je financiranih 10,5 zaposlenih, iz državnih sredstev pa je za projektno delo financiranih 

2,5 zaposlenih. Od leta 2007 v knjižnici ni bilo potrjenih novih zaposlitev. Prostorska 

stiska se poleg pomanjkanja prostora za gradivo, kaže tudi pri zaposlenih, ki opravljajo 

delo v neustreznih prostorih, kjer si 5 zaposlenih deli 16 m2 prostora za delo z gradivom, 

ki prehaja skozi proces obdelave.    

Poleg nabave knjižničnega gradiva so knjižničarke strokovno obdelovale gradivo in 

članke, samostojno so prispevale, kreirale zapise v vzajemno podatkovno bazo kot tudi 

prevzemale zapise iz te baze. Šest strokovnih delavk z licenco je kreiralo in prevzemalo 

zapise (D.Kromar, N. Kaligarič, D. Požeš, Š. Pahor, M. Runko, D. Špik). Tako je naš 

skupni prispevek 12.670 zapisov v Cobib.si bazo na dan 31.12.2017. Kreiranih zapisov v 

letu 2017 je bilo 345. Nabavljeno gradivo v letu 2017 je bilo do konca leta obdelano in 

vnešeno v računalniško podatkovno bazo, opremljeno (žigosano, opremljeno z 

nalepkami, zavito, označeno strokovno ter na mladinskem oddelku še s starostno 

stopnjo) ter postavljeno na police. K redni dnevni dejavnosti sodi tiskanje opominov, 

dnevno pospravljanje knjig po strokovnih področjih in urejanje gradiva na policah po 

abecednem redu, tiskanje inventarne knjige, odpisovanje gradiva v skladu s 

pravilnikom. Knjige, ki jih knjižnica prejme v dar, je potrebno pregledati, preveriti v bazi, 

izločiti dotrajano, zamenjati in obdelati obdržano oz. preusmeriti ostalo.   

Zaposleni so se udeležili strokovnih srečanj, tečajev in seminarjev za delo v sistemu 

Cobiss3 ter ostalih izobraževanj, ki so potrebna za nadaljnje kakovostno delo.  

2. 2. Knjižnična zbirka 

Dopolnjevanje in izgradnja zbirke poteka iz naslova nakupa, zamenjav in darov v 

skladu s poslanstvom, vizijo, standardi ter sprejetim dokumentom nabavne politike. 

Vse nabavljeno gradivo je v celoti v skladu s strokovnimi standardi vneseno v 
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skupno nacionalno bibliografsko podatkovno bazo COBISS.  Največji delež 

predstavlja nakup, saj le-ta zagotavlja uporabnikom novo knjižno produkcijo, tako 

leposlovnega kot strokovnega gradiva za vse kategorije uporabnikov. Oblikovanje 

zbirke vključuje vse stopnje procesa pri nabavi gradiva, od zbiranja informacij, 

pregledovanja ponudb, knjižnih ocen, oglednih izvodov, obiska knjigarn, sejmov, 

dogovorov z dobavitelji,  preverjanja bibliografskih podatkov, obstoječe zaloge, 

selekcije in koordinacije do dokončnih naročil, prevzemov in usmerjanja gradiva ter 

spremljanja in razporejanja finančnih sredstev.  Naročila, ponaročila, reklamacije in 

nakupi so potekali v sodelovanju z založniki, zastopniki, knjigarnami, antikvariati, 

sejemskimi ponudbami. Za nakup monografskih enot gradiva je bilo vrednostno in 

količinsko pregledanih in potrjenih 621 računov, ki so sledili realiziranim naročilom. 

Z usklajeno in načrtno porabo sredstev iz naslovov vseh financerjev, so bila izčrpana 

vsa sredstva za nakup knjižničnega gradiva ter porabljena dodatna sredstva iz 

lastnih virov.   

Upoštevanje razmerij in določil knjižničarske stroke pomeni, da mora biti 

pridobljeno gradivo v naslednjem razmerju: 70% gradiva za odrasle, 30% gradiva za 

otroke in mladino od tega 60% strokovnega in  40% leposlovnega gradiva. Dopustno 

odstopanje je 2%. Strokovni delavci kreirajo in dopolnjujejo bibliografske podatke s 

pravočasnim, konsistentnim vnosom podatkov  ter vpisujejo in urejajo zalogo v 

računalniškem katalogu. Opremljeno gradivo, ki sodi v knjižnično zbirko je po vseh 

zaključenih postopkih dostopno v javni spletni bazi COBISS, preko segmenta 

COBISS/OPAC pa je uporabnikom vidna dostopnost gradiva vsake posamične enote 

iz kataloga/zbirke, predvideni roki vrnitve gradiva ter možnosti rezervacije oz. 

izposoje.  

V letu 2017 je bilo inventariziranih 117.749 enot  (zaloga brez odpisa).  Knjižna zaloga 

konec leta 2016 znaša 88.685 enot (zaloga z odpisom). V skladu s Pravilnikom o 

odpisu knjižničnega gradiva je bilo v letu 2017 odpisanih 1.1860 enot. 

S sredstvi lokalne skupnosti, državnimi in z deležem lastnih sredstev  je bilo 

kupljenih  2.228 enot gradiva, kar pomeni, da smo za vse knjižnično gradivo dosegli 

54% IFLA standarda.  
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a.) Knjižnična zbirka 2017: knjige, periodika, neknjižno gradivo 

 

b.) Nakup knjižničnega gradiva v letu 2017:  

Knjižnično gradivo Število enot  Odstotek 

Knjige 1.839            83% 

Serijske publikacije    104                                               5% 

Neknjižno gradivo    285                           13% 

SKUPAJ 2.228 100% 

 

knjige, brošure
90%

Serijske p.
2% neknjižno g.

8%

Sestava knjižnične zbirke 2017 v odstotkih
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c.) Od tega za nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v letu 2017: 

Knjižnično gradivo       Število enot 

Knjige             53 

Periodika               8 

Neknjižno gradivo               5 

SKUPAJ             66 

 

 

knjige
1.839
82%

serijske publikacije
104
5%

neknjižno gradivo
285
13%

Nakup knjižničnega gradiva v letu 2017

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo

80%

12%

8%

Nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v 
letu 2017 v odstotkih

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo
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 d.)  Prirast knjižničnega gradiva v letu 2017: 

Knjižnično 

gradivo 

Število enot                                  Odstotek 

Nakup     2.228                                  62% 

Zamena            0    0% 

Darovi     1.332                                38% 

Drugo           0    0% 

SKUPAJ    3.560                              100% 

 

 

Posebne knjižnične zbirke in digitalizacija 

V letu 2017 smo digitalizirali  izolski lokalni časopis, tednik Mandrač (1991 – 1998) ter 

stare razglednice. Digitalizirano gradivo je dostopno na spletnem portalu d-Lib.    

2. 3. Članstvo, obisk in izposoja gradiva 

 Članstvo 

V letu 2017 je bilo vseh članov knjižnice 7.663. Samo aktivnih članov v letu 2017 (od 

1.1.-31.12.2017), t.j. tistih, ki so obiskali knjižnico vsaj enkrat v letu, je bilo 4.597 oz. 

nakup gradiva
63%

dar
37%

zamena
0%

drugo
0%

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2017

nakup gradiva dar zamena drugo
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27% prebivalstva Izole (brez PK). Med aktivnimi člani je bilo odraslih 3.119 oz. 68% ter 

1.478 otrok in mladine oz. 32%. Na novo se je preteklo leto vpisalo 568 članov. 

Članstvo po kategorijah v letu 2017 

Kategorija Število Odstotek 

Predšolski otroci           307       7 % 

Osnovnošolci          1.171     25 % 

Srednješolci            434       9 % 

Študentje            534     12 % 

Zaposleni          1.188     26 % 

Nezaposleni             501     11 % 

Upokojenci             462     10 % 

Drugo                 0       0 % 

Skupaj         4.597   100 % 

 

¸ 
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 Obisk knjižnice 

Obiskovalcev knjižnice, ki so si izposodili gradivo na dom ter drugih obiskovalcev 

knjižnice je bilo skupaj 71.874, od tega je odraslih 53.799 ali 75% odraslih ter 18.075 

ali 25% otrok in mladine. Obiskovalcev, ki so si v letu 2017 izposodili gradivo na dom, 

vključno z vračilom, rezervacijami in podaljšanjem je bilo 50.788.  

Obiskovalci na daljavo – spletnih strani in družabnih omrežij 

Obisk naše spletne strani je bil v letu 2017 sledeč: Seje: 12.708, uporabniki: 6.855, 

ogled strani: 33.002. Facebook stran izolske knjižnice je imela konec leta 842 

všečkov (prijateljev), 834 sledilcev.  

 Izposoja 

Na dom ter v knjižnici je bilo izposojenih 206.092 enot. Izposojenega gradiva na 

dom, vključno s podaljšanji je bilo 186.092 enot. Tudi v letu 2017 je bilo občutno 

pomanjkanje nove knjižne produkcije, ki jo knjižnica za uporabnike oblikuje 

izključno z nakupom aktualnega gradiva, kar predstavlja za 2% nižjo izposojo gradiva 

v primerjavi s preteklim letom. Skopa sredstva za nakup novega knjižničnega 
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7%

osnovnošolci
25%

srednješolci
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gradiva zahtevajo močno selektivno usmeritev pri obsežnem izboru novega, tako 

leposlovnega kot strokovnega gradiva vseh strokovnih skupin na trgu, ki 

prizadenejo vse skupine uporabnikov.  

 

Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, katere dejavnost za izolsko občino izvaja Osrednja knjižnica 

Srečka Vilharja v Kopru, je v letu 2017 nadaljevala z obiskovanjem 4 izposojevališč, 

in sicer: Korte, Korte-šola, Šared in Malija, kar je za prebivalce zaledja in za razvoj 

knjižničarstva zelo pomembno, saj prinaša knjige tudi v zaledje. Potujočo knjižnico 

so obiskali  166-krat in si izposodili skupaj 500 enot gradiva, kar je vključeno v zgoraj 

navedenih podatkih.    

 Medknjižnična izposoja 

Pomemben segment našega dela je medknjižnična izposoja, ki poteka med vsemi 

knjižnicami v Sloveniji.  Zaradi financiranja s strani  območnosti, medknjižnična 

splošno
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izposoja med knjižnicami obalno-kraške regije, iz leta v leto narašča tako glede 

povpraševanja po gradivu, ki ga v naši zbirki nimamo,  kot izposoja našega gradiva 

drugim, ki le-tega gradiva nimajo ali je morebiti izposojeno. Tako je v letu 2017 

Mestna knjižnica Izola izposodila drugim knjižnicam 101 enot gradiva, od drugih pa 

si je izposodila 157 enot gradiva.  

 

 E-knjige in e-viri dostopni na daljavo 

V letu 2017 so bile članom knjižnice brezplačno dostopne naslednje podatkovne 

baze: Uradni list, Gvin, IUS-info, Find-info, EbscoHost, Ebsco e-book, Encyclopedia 

Britannica, Press Reader, SSKJ, Primorci.si, Dobreknjige.si, Kamra, Biblos. 
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III. DELO Z UPORABNIKI 

3. 1. Oddelek za mlade bralce 

 Bibliopedagoška dejavnost 

Namen bibliopedagoških dejavnosti na oddelku za otroke in mladino (ure pravljic, 

igralne ure s knjigo, vrtec in šola na obisku v knjižnici, knjižne uganke, pogovori o 

knjigah, razstave knjig, počitniške delavnice, srečanja z pisatelji in drugimi 

ustvarjalci ter druge prireditve za otroke) je povabiti  otroke in  mlade v knjižnico, 

jim vzbuditi ljubezen do knjig in do branja ter jih spodbuditi k izposoji zanje 

primernih knjig. S pripovedovanjem ljudskih pravljic želimo vzbuditi tudi ljubezen 

do ljudskega pravljičnega izročila, prav tako pa otroke spodbujamo k temu, da se 

sami lotijo pripovedovanja (Pripovedovalski stolček) – s tem pridobivajo spretnosti, 

kot so nastopanje, besedno izražanje, razvijanje domišljije.     

 Ure pravljic 

Že vsa leta se ure pravljic (v slovenskem jeziku)  izvajajo vsak torek ob 17. uri. Uram 

pravljic je namenjena steklena pravljična soba, ki je v ta namen tudi primerno 

opremljena. Na uro pravljic se mladinski knjižničarji pripravljajo  z branjem pravljic 

ter z izborom primernih vsebin, z branjem strokovne literature o pripovedovanju in 

pomenu pripovedovanja in branja pravljic, z udeležbo in sodelovanjem na 

seminarjih in delavnicah pripovedovanja pravljic ter s pripravo na praktično izvedbo 

pravljične ure. Vsaka  pravljica je tudi likovna ustvarjalnica, ki zajema vse stopnje, od 

začetne ideje za izdelek, priprave, nabave materialov in izvedbe. Obvestila o urah 

pravljic redno objavljamo tudi v različnih medijih. V letu 2017  so pravljične ure 

izvajali knjižničarji N. Kaligarič, Š. Pahor, D. Špik, K. Orel, K. Franjčič in  J. Bednarik.  

V letu 2017 je bilo izvedenih 16 ur pravljic  v slovenskem jeziku. V sodelovanju z 

društvom Primss je bilo v sodelovanju z knjižničarko izvedenih 5  mednarodnih ur  

pravljic. Slovenskih ur pravljic se je udeležilo 126    otrok in  5 odraslih, mednarodnih 
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ur pravljic pa 60 otrok in 29  odraslih. Na  italijanski uri pravljic pa sta 2 prostovoljki 

brali 6 otrokom.  

Skupno smo torej izvedli 22 ur pravljic, ki jih je obiskalo 192 otrok in 34  odraslih.   

V letu 2017 je bilo izvedenih 16 ur pravljic  v slovenskem jeziku. , 1 ura pravljic  v 

italijanskem jeziku  in 5  mednarodnih ur  pravljic.  

Mednarodne ure pravljic 

24.10.2017 – mednarodna ura pravljic. Pripoved družine Romat Hasan Halil iz Alepa 

(Sirija).  

7.11.2017 – mednarodna ura pravljic. Pripovedovali sta Somajé in Masumé Deghani 

iz Irana.  

14.11.2017 - mednarodna ura pravljic. Pripovedovala je Saba Hakin Tensaew   iz 

Etiopije.  

21.11.2017 – mednarodna ura pravljic. Pripovedoval je slikar Tani Bahtali iz 

Afganistana.  

28.11.2017 – mednarodna ura pravljic. Pripovedovala je Aigul Hakimova iz Kirgizije.  

Pripovedovalski in Osmi (8.) Primorski pravljični festival 30.11 – 14.12.2017          

Mestna knjižnica Izola se  je aktivno vključila v dogajanja, ki jih 

organizira Pravljični festival Pravljice danes.  

11.3.2017 so se izolske pravljičarke in pravljičarji so se odpravili na pot proti Lipici in 

Napoleonovemu hrastu, kjer je v naravi med drevesi potekalo pripovedovanje 

ljudskih zgodb na temo drevesa. 

Konec novembra in v prvi polovici decembra 2017  je MKI aktivno sodelovala pri 

pripravi in izvedbi 8. Primorskega pravljičnega festivala, ki ga je v začetku 

decembra, v  sodelovanju z zavodi, organizacijami in društvi, izvedla Aljoša Križ. 

Dogodki so potekali tudi na drugih lokacijah v Kortah, Izoli in  Kopru.  

Tako so v knjižnici potekali sledeči dogodki:.  
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1.12.2017: Kamišibaj gledališče: Jerca Cvetko in Jure Engelsberger, Igor Cvetko, 

Jelena Sitar Cvetko, Fulvia Grbac in Martina Ljubić, Aljoša Križ, Martina Ljubič.  

S Kamišibaj gledališčem je Špela Pahor z drugimi sodelovala še v Vrtcu LAquilone , 

Srednji šoli Izola Gajbli v Kopru (7.12.) in  v VDC Lucija (14.12.). 

5.12.2017: Pripovedniški popoldan v pravljični sobi za otroke(Špela Pahor, Nives 

Kaligarič), predstavitev sodelovanja s Tačkami pomagačkami pri uri pravljic v 

knjižnici in Pripovedniški večer za odrasle, v katerem sta sodelovali Marina Hrs in 

Špela Pahor.  

9.12.2017: Grafika v kamišibaj gledališču, kreativna delavnica za otroke; izdelava 

kamišibaja v grafični tehniki in nastop mladih kamišibajkarjev /Mari o net.te/. 

 Priporočamo za branje 

Mlade bralce spodbujamo k branju knjig tudi z razstavami novih in zanimivih 

naslovov knjig, s priporočilnimi seznami, kratkimi ocenami in zapisi o  knjigah na 

oglasni deski in na letakih pri  izposojevalnem pultu ter z objavami v  časopisu. 

 Razstave knjig 

Ker knjižnica nima ustreznih prostorov za večje razstave, organizira stalne in 

priložnostne razstave ob spominskih dnevih ali ob aktualnih priložnostih. Namen 

knjižnih razstav je pritegniti mlade k branju dobrih, kvalitetnih leposlovnih in 

strokovnih knjig.  

Stalne razstave knjig so:  

- priporočamo za branje 

- knjižne novosti 

- tematska razstava knjig ob uganki meseca 

 

V letu 2017 je knjižničarka N. Kaligarič pripravila obsežno in  zelo obiskano razstavo 

»Modrost za mladost«, na kateri je predstavila izbor najbolj branih knjig za otroke 

in mlade skozi čas.   
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Vrtec in šola na obisku 

Namen in cilj obiskov vrtcev in šol v knjižnici je oblikovanje knjižne in knjižnične 

vzgoje, ki vključuje tako obisk, predstavitev  in ogled knjižnice za večje otroke, kot 

ure pravljic in igralne ure s knjigo za mlajše otroke ter druge oblike bibliopedagoške 

dejavnosti. Gre za organizirane skupine predšolskih in osnovnošolskih otrok  ter 

srednješolcev, ki pridejo na obisk v  knjižnico po predhodnem dogovoru vzgojiteljic, 

učiteljic ali profesoric, s knjižničarkami na oddelku za mlade bralce ali odrasle bralce 

(N. Kaligarič, D. Kromar, K. Orel, Š. Pahor,  D. Špik, E. Mikičič Modrušan).  

Glede na starost so bile izvedene različne oblike bibliopedagoških ur: seznanjanje s  

knjigo, s knjižnico, igralne ure s knjigo, ure pravljic,  reševanje knjižnih ugank, 

pogovori o pisateljih, pogovori o knjigah, srečanja z ustvarjalci, projekt Rastem s 

knjigo.    

V letu 2017  so knjižničarke pripovedovale 54 skupinam otrok iz slovenskih vrtcev.  

Pravljicam v slovenskem jeziku je prisluhnilo 956    otrok    in  120  vzgojiteljic iz enot 

Školjka, Livade in Livade 2. Knjižnico je obiskalo skupaj  12  skupin otrok iz 

italijanskega vrtca L'Aquilone. Pravljicam  v italijanskem jeziku je prisluhnilo  239 

otrok in 27 vzgojiteljic, in sicer: 

Skupaj je pravljicam prisluhnilo 66 skupin otrok, 1295 otrok in 147 vzgojiteljic,  

študentke na vzgojiteljski praksi in spremljevalka  otroka s posebnimi potrebami.  

Bibliopedagoških ur v knjižnici se je udeležilo 5 skupin otrok iz OŠ Livade in Vojke 

Šmuc, skupaj 79 otrok in 4 učiteljice. Od tega sta bili dve srečanji namenjeni 

otrokom, ki se učijo francoščino. Poslušali so pravljico v francoščini, dobili delovni 

list z novimi besedami in slikami, si ogledali slikanice in druge  knjige ter  filme 

francoskih avtorjev. 

Knjižnico je skupaj obiskalo 262 osnovnošolcev in 20 učiteljic.  

Slovenski vrtec in šola na obisku:  

16.5.2017 – knjižničarka  N. Kaligarič   je v knjižnico povabila otroke iz OŠ Livade. 

Pripravila je bibliopedagoško uro z vodenjem po knjižnici.  
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8.6.2017 – knjižničarka  N. Kaligarič   je v knjižnico povabila otroke iz OŠ Vojke Šmuc. 

Pripravila je bibliopedagoško uro z vodenjem po knjižnici. Otroci so spoznavali 

poklic knjižničarja/ke.  

25.10.2017 – knjižničarka  Š. Pahor    je v dogovoru s prof. Mašo Avsec v knjižnico 

povabila otroke iz OŠ Vojke Šmuc, ki se učijo francoščino. Pripovedovala je pravljico 

v francoščini, pripravila delovne liste, učenci  so si ogledali pripravljene slikanice in 

DVD za otroke  v francoščini in na knjižnih policah poiskali francoske knjige ter knjige 

francoskih avtorjev v slovenskem jeziku.  

08.11.2017 – knjižničarka  Š. Pahor    je v dogovoru s prof. Mašo Avsec v knjižnico 

povabila otroke iz OŠ Vojke Šmuc, ki se učijo francoščino. Pripovedovala je pravljico 

v francoščini, pripravila delovne liste, učenci  so si ogledali pripravljene slikanice in 

DVD za otroke  v francoščini in na knjižnih policah poiskali francoske knjige ter knjige 

francoskih avtorjev v slovenskem jeziku.  

Knjižničarke na obisku v vrtcih in šolah 

Knjižničarke N. Kaligarič, D. Špik, Š. Pahor,  so  nekajkrat obiskale vrtce v Izoli in vrtec 

z italijanskim učnim jezikom »La coccinella« v Luciji. Skupaj so obiskale 18 skupin 

otrok. V vrtcih je pravljicam prisluhnilo  272 otrok  37  odraslih. Knjižničarka N. 

Kaligarič je obiskala tudi italijanski vrtec v Luciji, prisluhnilo ji je 20 otrok in 2 

vzgojiteljici.   Skupno število otrok, ki so jih obiskale knjižničarke zunaj prostorov 

knjižnice, je 292, odraslih pa 39. 

Knjižničarka v vrtcu 

24.1.2017 – knjižničarka Š. Pahor je s pravljičnim kovčkom obiskala vrtec Školjka.  

25.1.2017 – knjižničarka Š. Pahor je s pravljičnim kovčkom obiskala dve skupini otrok 

v vrtcu  Školjka ter eno skupino otrok 26.1.2017. 

07.2.2017 – knjižničarka Nives Kaligarič je s pravljičnim kovčkom  obiskala italijanski 

vrtec »La coccinella«  v Luciji. 

09.2.2017 – knjižničarka Š. Pahor je s pravljičnim kovčkom obiskala dve skupini otrok 

v vrtcu  Školjka. 
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14.2.2017 – knjižničarka Nives Kaligarič je s pravljičnim kovčkom  obiskala tri skupine 

otrok v vrtcu, 15. in 16.2. in 17.3.2017 dve skupini otrok v vrtcu.   

29.3. in 15.10.2017 – knjižničarka Špela Pahor je s pravljičnim kovčkom  obiskala   

skupino otrok v vrtcu. 

20.11.2017 – knjižničarka Damjana Špik  je s pravljičnim kovčkom  obiskala  skupino 

otrok v vrtcu. 

Projekt Rastem s knjigo za osnovnošolce in srednješolce 

Projekt vodita D. Kromar za SŠ in N. Kaligarič za OŠ. Učencem in dijakom predstavita 

delovanje knjižnice in projekt Rastem s knjigo.  

Učenci 7-ih razredov so obiskali knjižnico 21.02., 22.02. in 31.03. 2017. V dar so prejeli 

knjigo Vinka Möderndorferja: Kit na plaži.  Prireditve se je udeležilo 5 razredov, 

skupaj 120 učencev in 10 učiteljev  iz OŠ Livade in OŠ Vojke Šmuc.  

V šolskem letu 2016/2017 so prvi letniki Srednje šole  Izola knjižnico obiskali 23.1. 

in  23.2. 2017. 90 dijakov Srednje šole Izola (zdravstvena nega in kozmetični tehnik) 

je prejelo v dar knjigo Marjane Moškrič: Sanje o belem štrpedu. 

V šolskem letu 2017/18 je projekt Rastem s knjigo za SŠ potekal že osmič. 103 dijaki 

Srednje šole Izola (turistična, gastronomska smer in predšolska vzgoja) so nas 

obiskali  27. in 28. 9 ter 4. in 5.10. 2017. 90 dijakov smeri zdravstvena nega in 

kozmetični tehnik je obiskalo knjižnico  17.10., 28. 11. in 12.12. 2017.   

40 dijakov srednje šole Pietro Coppo je knjižnico obiskalo 20. in 23. 10. 2017. Prejeli 

so knjigo Lučke Kajfež Bogataj: Planet, ki ne raste, ki jo podarja Javna agencija za 

knjigo. 

V letu 2017 se je projekta Rastem s knjigo SŠ udeležilo 14 profesorjev  in 323 

dijakov  prvih letnikov srednjih šol v Izoli.     

 Bibliopedagoška dejavnost v Srednji šoli Izola 

14.3. in 21.3. 2017: Marina Hrs je izvedla delavnico branja in pripovedovanja zgodb  

/bibliopedagoške ure z naslovom Pomen ljudskega pripovednega izročila in 
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simbolika v pravljičnih besedilih na Srednji šoli Izola –  3. letnik predšolske vzgoje, 

24 dijakov. 

Knjižne uganke 

Mladinske knjižničarke mesečno pripravijo knjižno uganko. Namenjena je 

osnovnošolskim otrokom. Izbirajo različne teme (na primer spoznavanje različnih 

dežel in običajev, spoznavanje domačih pisateljev in pesnikov, glasbenikov, ljudskih 

običajev) ter pripravijo seznam in razstavo knjig, ki jih otroci potrebujejo za 

reševanje vprašanj iz uganke meseca. Knjižne uganke so namenjene spoznavanju 

različnih knjig in drugega knjižničnega gradiva o določeni temi, seznanjanju z 

iskanjem podatkov po različnih virih in spodbujanju k branju. Teme ugank so bile v 

tem letu: bonton, knjige pisateljice Polonce Kovač, pomladni prazniki, Mednarodni 

dan knjig za otroke, voda, pošta, svetovni dnevi  v novembru in pravljični svet 

Marlenke Stupica. Od januarja do decembra  leta 2017 je bilo pripravljenih 8 knjižnih 

ugank, ki jih je rešilo 72 otrok. 

Dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami in DPM 

V Mestni knjižnici že nekaj let izvajamo dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami. 

Sodelujemo z Varstveno delovnim centrom -  enota Izola in občasno z  Domom 

upokojencev Izola. Zanje  pripravljamo pravljične dopoldneve, bralne urice, Bralno 

značko, razstave in različne prireditve. Knjižničarka Š. Pahor  je v letu 2017 dvakrat  

obiskala varovance VDC v delavnici v Izoli. Prvič so prisluhnili branju poezije Andreja 

Rozmana Roze, drugič pa istrskim ljudskim pravljicam. Ob svetovnem dnevu poezije 

smo varovance VDC povabili v knjižnico. Knjižničarki Š. Pahor in K. Orel sta zanje 

pripravili dopoldan z branjem poezije o očetih in materah, sledil je pogovor s 

pogostitvijo.   Skupaj se je  prireditev  udeležilo 51 varovancev in 11 spremljevalcev.  

VDC 

10.3.2017 – je knjižničarka Š. Pahor obiskala Varstveno delovni center Izola. 

Pripravila je program s pripovedovanjem zgodb in  branjem pesmi.  
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23.3.2017 –  knjižničarki Š. Pahor in K. Orel sta v knjižnico povabili varovance  

Varstveno delovnega centra Izola. Pripravila sta kulturni   program z ogledovanjem 

družinskih fotografij z vsega sveta,  pogovorom in branjem pesmi o družinah, očetih 

in mamah.  

31.5.2017 – je knjižničarka Š. Pahor obiskala Varstveno delovni center Izola. Pripravila 

je program s pripovedovanjem zgodb.  

DPM in japonščina za otroke 

11.08.2017 – v sodelovanju z DPM je knjižničarka  D. Špik pripravila pravljično uro in 

delavnico izdelave različnih origamijev.      

05.10.2017, 12.10. in 15.11. 2017  – v sodelovanju z DPM je knjižničarka  D. Špik 

pripravila učno uro iz japonskega jezika.     

3. 2. Oddelek za odrasle 

 Razstavna dejavnost  

Knjižničarke so pripravljale manjše tematske in priložnostne razstave, sezname in 

razstave novih knjig, popise člankov in knjig o aktualnih temah. 

V stekleni vitrini je na ogled postavljena stalna zbirka približno 1.000 starih igrač 

(lastnika zbirke sta Marija in Janez Janežič), ki si jo z zanimanjem ogledajo otroci in 

odrasli.  

 

V letu 2017  so razstavljali: 

 Kotiček ustvarjalnosti 

Steklena vitrina je namenjena vsem, ki v prostem času radi ustvarjajo. V njej  imajo 

možnost razstavljanja ustvarjalni Izolani in vsi, ki želijo javnosti predstaviti svoje 

izdelke iz kamnov in drugih naravnih materialov, pletenine, vezenine, čipke, risbe, 

stripe, slike, skulpture, mozaike in podobno. Ko uredijo vitrino, lahko v knjižnico 
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povabijo svoje domače, prijatelje in znance ter priredijo manjšo otvoritev. Po stenah 

knjižnice ustvarjalci razstavljajo svoje slike, olja na platnu, fotografije in drugo. Za 

razstave v vitrini in steni ustvarjalnosti skrbi Š. Pahor, ki pripravi tudi prispevke za 

objavo v medijih.  

Vitrina ustvarjalnosti 2017: 

Januar: Janez Janežič – knjižne ilustracije 

Februar:  razstava ročnih izdelkov Mariline Tenore 

Marec: mozaiki Zdenke Šolič  

April: vezenine Narcise Antonac 

Maj: ročni izdelki Nide Dudine in članic ŠK Čarobni prsti 

Junij – avgust:  Sandra Martinuč – ročni izdelki 

Junij – avgust: Janez Janežič -  izdelki, povezani s kajenjem   

September – oktober:  pregledna razstava ob 50 obletnici prihoda uršulink v Izolo 

Oktober -  december:  Društvo LIK – kiparska razstava Morje kot življenje 

November:  razstava knjig dr. Antona Krajcarja 

December:  Lijana Perko, Janja Štravs, Maja Tomazin – poročni aranžmaji in darila 

za osebne praznike 

 

Stena ustvarjalnosti  2017: 

Januar:  slikarska razstava – Jadran Posinkovič 

Februar – marec:  slikarska razstava – Irena Jelenčič 

April - maj:  slikarska razstava – Sonja Gombač 

Junij –  avgust:  slikarska razstava likovnega društva 2000 Škofljica 

September – oktober: slikarska in foto razstava sester uršulink 

November  – december:  razstava slik in kolažev Matije Štravsa  

November – december : fotografska  razstava Špele Pahor 
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Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD 2017          

Vsako leto se tudi v Mestni knjižnici Izola pridružimo  praznovanju evropskih dni 

kulturne dediščine, ki so po vsej Sloveniji in v Evropi potekali zadnji teden v 

septembru.  

Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine so imeli naslov Voda od mita 

do arhitekture. V MKI so se zvrstile naslednji dogodki: 

26.9.2017 – predavanje msgr. dr. Jurija Bizjaka o pomenu vode v Svetem Pismu 

27.9.2017 – pripovedovanje ljudskih zgodb na temo vode 

29.9.2017 – predstavitev knjige Z morjem na Ti avtorja Mitje Zupančiča 

03.10.2017 – Jezus se ob morju ustavi – otvoritev razstave in predstavitev življenja 

in delovanja izolskih sester Uršulink 

04.10.2017 – predstavitev zbirke haikujev Vanje Pegana.  

 Zanimivi Izolani 2017 

Projekt Zanimivi Izolani je potekal od leta 2004 v knjižnici,  od novembra 2013 pa v 

Wine Baru Manzioli. V letu 2017 so bili predstavljeni  naslednji ZI: 

7.9.2017 – 83.  srečanje: Sara Rutar »zmagovalka letošnjega kuharskega tekmovanja 

»Masterchef Slovenija 2017«. O njeni ljubezni do glasbe, hrane, ljudi, do Izole….« 

5.10.2017 - 84. srečanje: Rozana Prešern, predsednica turističnega društva Šparžin. 

»Simpatična, polna energije, ljubezni do ljudi, Istre in njenih radosti. ». S harmoniko 

je večer popestril Marino Šinkovič, poznani izolski ribič, športnik in harmonikar, 

ustanovitelj Društva harmonikarjev Izola.  

14.11.2017 -  Felice Žiža: 85. srečanje: »zdravnik , strokovni direktor Splošne 

bolnišnice Izola, podpredsednik Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola 

in podžupan občine Izola«. S kitaro in pesmijo je obiskovalce razveseljeval Nicola 

Štule.  

http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/logo_jep_ehd-_b.jpg
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7.12.2017 -  Aleš Bolje: 86. srečanje: »magister oceanoloških znanosti in dolgoletni 

predsednik ter sedanji dirigent 3 Big Band Orchestra iz Izole, ki nas razveseljuje že 

26 let.« Večer je bil glasbeno obarvan z nekaterimi glasbeniki orkestra.  

 Naj bralci Mestne knjižnice Izola preteklega leta 

Letošnje naj bralce Mestne knjižnice Izola smo nagradili na svetovni  Dan in Noč 

knjige, 21. aprila 2017, po predavanju in predstavitvi knjige Antona Komata in 

začetka projekta Primorci beremo.    

Po izboru knjižničark/knjižničarja so bili izbrani naslednji naj bralci prejšnjega leta:  

Naj bralka/bralec do 18 let: Yelyzaveta Levandovska, osnovnošolka; 

Naj bralka/bralec med odraslimi: Norma Primožič; 

Naj bralna družina: Tisnikar-Pilko (Erik, Valentina, Rok, Katja). 

 Bralni klub Kira knjiga 

V letu 2017 je v Mestni knjižnici Izola potekalo 19 srečanj bralnega kluba KIRA 

KNJIGA. V prvi polovici leta smo se desetkrat srečali v Mestni knjižnici Izola, poleti 

smo štiri srečanja izvedli v Knjižnici med oljkami v Arheološkem parku Simonov zaliv, 

jeseni so srečanja ponovno potekala v knjižnici, kjer smo izvedli še pet srečanj. 

Vsebinsko smo se deloma držali predhodno določenega seznama knjig. Navajamo 

seznam knjig,  o katerih smo se pogovarjali na naših srečanjih: 

19.1.2017-  Andrej Brvar : Material 

Material (Študentska založba, 2013) je za zdaj zadnja zbirka poezije velikega 

pesniškega vitalista, Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo, Andreja Brvarja 

(1945).  Material  je bila več kot odlična priložnost, da bralec, ki ne mara poezije, 

stopi v svet poezije  ravno skozi Brvarjeve pesmi v prozi.  

2. 2.2017 -  Anja Mugerli: Zeleni fotelj 

Zeleni fotelj (Litera, 2015) je prvenec novogoriške pisateljice Anje Mugerli. Knjiga je 

bila odličen povod za pogovor kako in čemu smo se morali odreči, da smo uresničili 

lastno pot k izpolnitvi. 
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23. 2.2017 -  John Williams: Stoner  

Hvalnic na račun pozabljenega in leta 2003 znova odkritega romana Stoner 

ameriškega avtorja Johna Williamsa (1922–1994), ki je v slovenščini izšel predlani, 

petdeset leto po izvirniku, milo rečeno ne manjka. Kako je  ta, na videz povsem 

običajna zgodba o življenju običajnega moškega, ki mu življenje usodno zasuka 

ljubezen do knjig oziroma literature, da namesto kmetovalec postane univerzitetni 

profesor, je prepričala bralce bralnega kluba, ki so se skozi dialog razkrili na 

srečanju. Tokrat s posebno gostjo, prevajalko romana, Bredo Biščak, ki je delila 

svoje doživljanje dela in knjigo predstavila tudi kot prevajalski izziv.  

 16.3.2017-  Florjan Lipuš: Boštjanov let  

Koroški pisatelj Florjan Lipuš (1937) je eno najbolj cenjenih pisateljskih peres pri nas.  

Boštjanov let je z nagrado Prešernovega sklada ovenčan roman, ki navdušuje s 

svojo magičnostjo, poetično govorico ter globokim uvidom tako v surovo družbeno 

dogajanje kot intimo prezgodaj ranjenega mladeniča. Kam in kako visoko uspe 

poleteti naslovnemu Boštjanu, je bila tema pogovora tega srečanja.  

6.4.2017 -  Chinua Achebe; Razpad  

Z romanom Razpad (izv. 1958, v sl. Založba */cf, 2007), temeljnim delom afriške 

književnosti, ki ga je ustvaril nigerijski pisatelj Chinua Achebe (1930–2013), se bralec 

umesti na konec 19. stoletja k plemenu Ibo, kjer spremlja trk dveh kultur – 

staroselske in britanske kolonizatorske. To arhetipsko literarno delo, prevedeno v 

štirideset jezikov, prinaša natančen in doživet vpogled v življenje v (takratni) Afriki 

– brez olepšav, brez črno-belega prikazovanja, skozi oči Afričana.  

21. 4.2017 -  Zoran Kneževič: Dvoživke umirajo dvakrat 

V Noči knjige smo se v bralnem klubu pogovarjali o kratkih zgodbah Zorana 

Kneževića: Dvoživke umirajo dvakrat (Cankarjeva založba, 2014). Ta presunljiva, a 

tudi humorna knjiga, ki pripoveduje o priseljeniškem življenju in ekvilibriranju med 

dvema kulturama, je bila nagrajena za najboljši literarni prvenec leta. 

11.5. 2017 -  Dušan Šarotar : Biljard v Dobrayu. 

Izvrsten ubesedovalec prekmurske duše Dušan Šarotar postavi zgodbo na konec 

druge svetovne vojne. Zato zgodovinski roman Biljard v Dobrayu ni klasičen roman 
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o vojni, temveč poetična pripoved o življenju prebivalcev Sobote, ki jih pred vrati 

čaka osvoboditev, vendar ne vse …Na majskem srečanju bralnega kluba smo se 

pogovarjali o zaspanem varašu, o njegovih živih in umrlih prebivalcih.  

1. 6.2017 - John McGahern: Med ženami 

Družina je osnovna celica družbe, učijo nekatere sociološke teorije. Kako to celico 

živimo v praksi, pa raziskujejo številna umetniška dela, marsikdaj se namreč družina 

spremeni v zaporniško celico … Eden pomembnejših irskih pisateljev John 

McGahern (1934–2006) je v romanu Med ženami (Modrijan, 2009) tematiziral 

družino, kakor si jo je zamislil postarani irski kmet … Kako in v kolikšni meri se mu 

je njegova vizija družinske skupnosti posrečila, smo se pogovarjali na prvem 

junijskem srečanju bralnega kluba.  

9. 6.2017-   Iz zelenega fotelja o zelenem fotelju, literarni večer 

Na tokratnem srečanju smo v Mestni knjižnici Izola v zeleni fotelj posedli mlado 

novogoriško pisateljico Anjo Mugerli, ki je to pomlad udeležence bralnega kluba 

KIRA KNJIGA očarala s svojo zbirko kratkih zgodb Zeleni fotelj (Litera, 2015). V 

literarnem večeru so pisateljico povprašali o njenem prvencu, njenih literarnih 

začetkih in nadaljnjih podvigih. 

 22.6 2017 - Toni Morrison: Najbolj modre oči (Mladinska knjiga, 2003) 

Tudi zato, ker živimo v časih, ko se nestrpnost v svetu stopnjuje, je pomembno brati 

knjige, ki nas opozarjajo na posledice slehernega ozkogledega razmišljanja in 

delovanja. Afroameriška pisateljica, Nobelova nagrajenka, Toni Morrison (1931), je 

ena tistih, ki usodne posledice rasnega zatiranja (v njenem primeru ameriških 

črncev) razgalja v vseh svojih knjigah.  

13.7.2017 -  Lucij Anej Seneka: Pisma prijatelju Luciliju 

Na prvem  poletnem srečanju bralnega kluba Kira knjiga , so se člani kluba, ob 124 

pismih rimskega pesnika in filozofa-stoika Seneke (3 pr. n. št. – 65) pogovarjali o 

večnih moralnih in etičnih vprašanjih in dilemah. Mnenja o enem najbogatejših virov 

večnih rimskih modrosti, so bralci in bralke delili v družbi  arheologa in zgodovinarja 

Andreja Preložnika Arheološkem parku Simonov zaliv, ki čtivo osvetlil iz arheo-

zgodovinskega vidika. Srečanja v parku med oljkami v neposredni bližini morja so 
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privabila številne nove bralce, ki so poleti prvič slišali za naš bralni klub. Nekateri se 

vključujejo v branje le ob poletnem času, ker v Izoli dopustujejo. 

27. 7. 2017 -  Petronij Arbiter: Satirikon 

Eden najbolj žgečkljivih del rimske književnosti, satirično-komični roman je Satirikon 

pisatelja Petronija Arbitra (okrog 27–66). Ohranjen v  fragmentih (beremo le slabo 

desetino prvotnega obsega), pripoveduje o dogodivščinah mladih popotnikov po 

južno italskih mestih in na realistično komičen način razgalja podobo rimske družbe 

v času cesarja Nerona. Člani so primerjali antično delo z nekaterimi plastmi sodobne 

družbe (homoseksualnost, heterseksualnost, odnosi z mladoletniki, 

razvratnost,….). 

10.8.2017 -  Dnevnik cesarja Marka Avrelija 

Mark Avrelij (121–180) je bil eden največjih rimskih cesarjev, filozof in vojskovodja, ki 

sta ga v življenju vodili pravičnost in dobro srce. Že zgodaj je začutil ljubezen do 

filozofije, o čemer nenazadnje priča njegov dnevnik, o katerem so se pogovarjali na 

srečanju bralnega kluba Kira knjiga. Na srečanju , tudi tokrat v Arheološkem parku 

Simonov zaliv, so ugotavljali, da knjiga Dnevnik cesarja Marka Avrelija, ki izvrstno 

predstavlja kulturni, politični in vojaški vidik življenja antičnega Rima in širše Evrope. 

Da delo prinaša bogate življenjske modrosti o delu, odnosih, človekovi notranjosti, 

zgodovini, veri …  

24. 8.2017 - Lucij Apulej: Zlati osel 

Na zadnjem poletnem srečanju  smo se posvetili še enemu temeljnemu antičnemu 

delu, fantastično-satiričnemu romanu Metamorfoze ali zlati osel, izpod peresa 

starorimskega pisatelja Lucija Apuleja (okrog 125–okrog 180). Roman je bil  odlična 

podlaga za pogovor o življenju v poznorimski dobi, kakor nam ga predstavi junak 

Lucij, ki je po pomoti spremenjen v osla. Delo nam je ponudilo obilo humorja in 

privlačnega pustolovskega branja in seveda razmišlanja na srečanju. 

14.9. 2017 -  Gabriela Babnik: Sušna doba 

Po poletnih antično-rimskih pustolovščinah so se člani podali v jesen s knjigo 

slovenske avtorice Gabriele Babnik (1979). Njeno tretje delo, roman Sušna doba 

(Beletrina, 2012), za katerega je leta 2013 prejela nagrado Evropske unije za 

književnost, je bralce odpeljal v  podsaharsko Afriko, kjer se godi nenavadna 
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ljubezenska zgodba. Možnosti ljubezni med Evropejko in Afričanom, preseganje 

kulturnih, generacijskih, osebnostnih in drugih razlik ter predvsem o možnostih 

novih začetkov, je bila tema tokratnega srečanja.  

19.10.2017 - Mojca Kumerdej: Kronosova žetev 

Občutek, da danes živimo v času, ko smo izgubili osnovni (vrednostni) kompas, se 

zdi pogled v preteklost ne le smiseln, ampak nujno potreben, da bi spoznali, od kod 

prihajamo, ter razumeli, kdo smo in kam gremo. Enega takih ozirov v domačo 

slovensko in evropsko zgodovino ponuja epohalni z nagrado Prešernovega sklada 

ovenčani filozofsko-zgodovinski roman Kronosova žetev (Beletrina, 2016) Mojce 

Kumerdej. Z njim se potopimo v eno najbolj vznemirljivih obdobij slovenske 

zgodovine – v čas reformacije in protireformacije na prelomu 16. in 17. stoletja,  v 

čas razklanosti med luterani in katoličani, čas čarovniških procesov, preganjanja 

starovercev, Judov … O tej nadvse kompleksni in z inteligentnim humorjem 

začinjeni knjigi, so se pogovarjali na tem srečanju bralnega kluba. 

9. 11.2017 -  Jani Virk: Med drevesi 

Janija Virk, televizijski urednik, je bralcem znan iz svojega bogatega literarnega 

opusa. To srečanje je bilo namenjeno njegovi zadnji  kratkoprozni zbirki Med drevesi 

(Beletrina, 2016), v kateri so bralci spoznali življenjske zgodbe petih moških, ki se 

jim na določeni točki življenja zamajejo tla pod nogami.   

7.12.2017 - Shūsaku Endō: Samuraj 

V pustolovsko-zgodovinsko-religioznem romanu Samuraj (Sanje, 2017), ki ga je 

japonski pisatelj Shūsaku Endō (1923–1996) napisal po resničnih dogodkih, stopimo 

v čas preganjanja krščanstva na Japonskem, spoznamo japonsko kulturo skozi 

»krščanske« oči in hkrati odkrivamo krščansko (misijonarsko) tradicijo skozi 

japonsko perspektivo. Udeleženci so ugotavljali,  kakšna je usoda krščanstva na 

Japonskem ter se pogovarjali o mnogih drugih vprašanjih, ki jih odpira ta izvrsten 

polavtobiografski roman. 

21.12.2017 - Oscar Wilde: Srečni kraljevič in druge pravljice  

V pravljičnem decembru je potekalo spoznavanje, kakšne pravljice piše veliki Oscar 

Wilde (1954–1900), ki ga mnogi poznamo predvsem po njegovi drami Saloma in 

romanu Slika Doriana Graya.  Srečni kraljevič in druge pravljice (Mladinska knjiga, 



 

 

___________________________________________________________________________ 30 

2014), spodbuja k premišljevanju o velikih, temeljnih temah človekovega življenja – 

sreči, ljubezni, prijateljstvu, lepoti, bogastvu in tudi smrti …s tem je bilo sklenjeno 

zadnje srečanje bralnega kluba Kira knjiga, ki je dvoletni projekt, delno sofinanciran 

s strani Javne agencije za knjigo.  

 

Tudi letos so  udeleženci v bralnem klubu doživljali osupljive usode knjižnih 

protagonistov najrazličnejših pripovedi, ob njih delili občutke in misli, oživljali lastne 

spomine, ki jih  prebudi določen razvoj dogodkov v zgodbah. Na kakšen način se 

vsakega bralca posamezno besedilo  dotakne, čemu daje poudarek, s katerim 

junakom se poistoveti,  je povsem odvisno od tega,  kako vsak izmed sodelujočih 

doživlja posamezno knjigo. Namen srečevanj bralnega kluba  ni samo golo branje  

določene knjige, temveč skupaj deliti misli, pozorno poslušanje sobralcev, kje se v 

mnenjih in pogledih strinjajo, kjer se ne. Ob branju knjig se godi »duhovno 

prebujanje«, širitev zavesti.  

 

Tudi letos so srečanja navdušila bralce. Udeleženci vse bolj posegajo po izvirni 

slovenski literaturi.  Tudi letos so bile na seznamu knjige avtorjev, po katerih bralci, 

še pred kakšnim letom  se ne bi odločili za branje. Čtivo  skoraj vedno  prijetno 

preseneti. Na srečanju bralnega kluba je opaziti, kako se odnos udeležencev do 

domače književnosti spreminja iz  nezanimanja zaradi predsodkov, do navdušenja 

in zadovoljstva.  

 

Tudi  letos se je z avtorji rimske literature, ki so jih bralci brali poleti, povečalo 

zanimanje zanje.  Štiri poletna srečanja so bila posvečena rimski književnosti in 

odkrivanju, v kolikšni meri nas ta literatura, nagovarja danes. Število rednih 

udeležencev bralnega kluba se je ustalilo. Povečalo pa se je število tistih bralcev, ki 

zaradi drugih obveznosti ne morejo  priti redno oz. vedno na srečanje, a si  knjigo 

izposodijo in preberejo in v naslednjem srečanju izrazijo v strnjeni obliki svoje 

občutke, mnenja, misli. Prav tako tudi za leto 2017 velja izpostaviti izjemno 

razvejano starostno strukturo udeležencev, od predstavnikov generacije 
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tridesetletnikov do najstarejših osemdesetletnikov. Bralni klub ostaja prostor 

živahnega medgeneracijskega dialoga. 

 

Udeleženci artikulirano in argumentirano izražajo svoja stališča, radi tudi preberejo 

odlomke, ki so jih posebej nagovorili in so hkrati izhodišče za naš pogovor. Zato so 

srečanja pogosto daljša od predvidene ure in pol. 

 

Kakor prejšnje leto, smo nadaljevali z »dobro prakso« sklenitve srečanja s poezijo. 

Bralci predstavijo svoje ljube avtorje oz. njihove pesmi, na ta način pa se ostali 

udeleženci seznanijo z novimi imeni domače in tuje poezije.  

 

V bralnem klubu nadaljujemo z učinkovito promocijo in sprotnim informiranjem. 

Nekaj je bralcev  ki sodeluje »na daljavo«. To so bralci, ki se srečanj zaradi različnih 

razlogov ne morejo udeležiti spremljajo pa naše objave in z nami tudi sproti berejo. 

Javljajo se nam s povratno informacijo kar po e-pošti. 

 

Bralni klub Kira knjiga ocenjujemo kot uspešen. V letu 2017 smo udeležencem 

približali dela vrhunskih slovenskih in tujih ustvarjalcev. Seznam čtiva smo 

uravnotežili tako, da so bile knjige kakovostne, a obenem tudi komunikativne ter 

tematsko in slogovno raznolike. Vsebinsko smo želeli pokriti različna področja – od 

zgodovinskih do psiholoških tematik preko tabujev ipd., ter vključiti tudi dela 

različnih nacionalnih oz. etničnih porekel. S poletnimi srečanji v Arheološkem parku 

Simonov zaliv v Izoli smo udeležencem vnovič predstavili antično književnost kot 

presenetljivo aktualno. Bralni klub Kira knjiga uresničuje pomembno poslanstvo: 

bralcem skozi dialog, soočenje mnenj o prebranem pomaga prodreti pod površje 

fabule. Srečanja so medgeneracijska, v njih se utrjuje kompetenca po kulturnem 

izražanju mnenj in stališč. Izpostaviti velja, da bralni klub geografsko pokriva 

celotno slovensko Obalo, na srečanja prihajajo bralci iz celotne Obale.  

 

Bralni klub je medijsko dobro pokrit. O delu bralnega kluba KIRA KNJIGA redno 

poročajo lokalni mediji, kot so Primorske novice, Tednik Izolanov Mandrač, 
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mesečnika Istra in Primorski utrip, občinsko glasilo Bobnič - La Crida, zamejski 

časopis Novi glas, Radio Koper-Capodistria in Radio Capris; objave za srečanja 

bralnega kluba so redno objavljene na spletni strani knjižnice, Facebook strani 

knjižnice, na portalu Spletni čas, in drugod.  

Projekt Primorci beremo 2017      

V okviru slovenskih dnevov knjige, kot vseslovenskega festivala, namenjenega 

slovenski literaturi, začenjamo s projektom PB. Ozavešča o bralni kulturi, omogoča 

neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij 

ter opozarja na dosežke slovenskega leposlovja. Ob vse 

hitrejšem tempu življenja je pomembno, kako privabiti 

pozornost bralca in mu na čimbolj aktualen in privlačen 

način predstaviti kakovostne vsebine, bralcem na novo 

osmisliti na rob potisnjeno besedno umetnost. Pisave slovenskih avtorjev zrcalijo 

najintimnejše izkušnje, pripovedujejo zgodbe o njihovi umeščenosti ali izključenosti 

v evropski in širši milje. Ne skrivajo ran, nasmeha in upora. Navsezadnje avtorji 

prestopajo meje in izražajo svetovne nazore, ki niso v skladu s splošnimi prepričanji. 

Dogajanje, ki utripa skozi raznolike sloge in žanre, združuje vse, ki jih literatura 

prevzema. Gradi trajen  most med bralci in publiko v najširšem pomenu. Nudi 

prostor mladim in starejšim, presega stereotipe in ostaja mesto izražanja različnih 

mnenj.  

V letu 2017 je projekt Primorci beremo potekal od 23. aprila, na svetovni dan knjige, 

Noč knjige, do 11. novembra v devetih primorskih knjižnicah, vključno s Trstom in 

Gorico. Projekt je bil tudi v tem letu uspešen za vso Primorsko. Vsi, ki so prebrali 5 

proznih del in eno pesniško zbirko, so projekt zaključili. Vse knjige so bile posebej 

postavljene na razstavni pano, označene z nalepko Primorci beremo 2017 ter 

brošuro z opisom vsebin in letaki z izbranimi naslovi.  V okviru tega projekta smo 

predstavili primorske avtorje, ki so bili v seznamu za branje, in sicer:  
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11.1.2017 - Kristina Menih: Lešnikova torta usodnih vezi/predstavitev knjige. Z 

avtorico se je pogovarjala Špela Pahor.  

21.4.2017 -  Anton Komat: Če boste molčali bodo kamni govorili/predstavitev knjige. 

14.12.2017 -  Desa Muck: Takole bom rekla/predstavitev knjige in pogovor. Vodila ga 

je Diana Pungeršič.  

Na zaključni prireditvi, 14.12.2017 smo gostili Deso Muck, bralcem, ki so projekt 

zaključili pa podelili priznanja in knjižne nagrade. V Izoli je bilo vključenih 72 bralcev, 

projekt jih je zaključilo 51. Skupaj so prebrali 729 knjig. Še posebnost: 16 bralcev je v 

Izoli prebralo 12 in več knjig.  

Tudi letos so se nam priključili bralci iz Kulturno umetniškega društva Franjo Sornik 

iz Ruš. Društvo se imenuje po prvem ravnatelju izolske knjižnice, ki je bil rojen v 

Rušah pri Mariboru.     

Rezultati skupnega projekta vseh desetih knjižnic pa so naslednji:  

V letu 2017 je v projektu sodelovalo skupno 987 bralcev,  projekt jih je zaključilo 799. 

Skupaj je bilo prebranih 8.680 knjig. Od leta 2007 do letos je v projektu v vseh 

knjižnicah  sodelovalo 9.062 bralk in bralcev, ki so v 11 letih prebrali skupaj 70.135 

knjig izključno slovenskega leposlovja. Bralci so izbirali dosedaj iz seznama 669 

naslovov, od tega 561 proznih in 108 naslovov pesniških zbirk.  

V letu 2017 so največ pozornosti pritegnile: Jezero Tadeja Goloba, Hiša Ivane Djilas, 

Figa Gorana Vojnoviča, Nebesa pod Pohorjem Toneta Partljiča, Otroštvo Mihe 

Mazzinija, Kronosova žetev Mojce Kumerdej, Jaz.Tina, Vita Divca in Tine Maze, Na 

tesnobi Damjane Bakarič, Umovadba Vojka Kavčiča,  Les Goriciennes Darinke 

Kozinc, med pesniškimi zbirkami pa Zima vezilja Svetlane Makarovič, Med tisoči bi 

te spoznala Mile Kačič in Darwinu zadrhti roka Milana Dekleve.  

 

Dnevi splošnih knjižnic 20.11 – 24.11.2017 

V letošnjih dnevih splošnih knjižnic, je bilo v Izoli vsakodnevno dogajanje, in sicer:  
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20.11.2017 – Dan brezplačnega vpisa v knjižnico in predstavitev spletnega portala 

Kamra in Albuma Slovenije. Spletni portal je predstavila Damjana Špik; 21.11.2017 -  

Slovenskih top po izboru knjižničarjev: knjižničarji so pripravili razstavo knjig 

slovenskih avtorjev, ki jih ne smemo spregledati; 22.11.2017 – predavanje Ali je imela 

rimska vila v Simonovem zalivu knjižnico? Na ta vprašanja in razmišljanja o knjigah 

in knjižnicah v času Rimljanov je poskušal odgovoriti Andrej Preložnik z Inštituta za 

arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije na Primorskem; 

23.11.2017 – projekcija filma; 24.11.2017 – razstava najbolj branih knjig za otroke in 

mlade skozi čas; 24.11.2017 - potopisno predavanje; 

Spletni portal Dobreknjige.si 

Dobreknjige.si je spletni portal, namenjen promociji dobrega branja. Namenjen je 

vsem, ki v poplavi literature iščejo kakovostno branje. Sooblikujejo ga slovenske 

splošne knjižnice, literarni kritiki in bralci. Vseh vnašalcev priporočilne literature je 

130.  

MKI se je že leta 2014 vključila v projekt slovenskih knjižnic Dobreknjige.si. Med 

vsemi slovenskimi knjižnicami je MKI po številu ogledov na 9.mestu (3373 ogledov), 

med vnašalci pa je Špela Pahor na 5.mestu (3356 ogledov).  

Cikel ruskega filma 

Mestna knjižnica Izola že drugo leto sodeluje z Mestno knjižnico Ljubljana v okviru 

projekta splošnih knjižnic in predvajanju ruskega filma, ki poteka od leta 2010 v 

sodelovanju Slovanske knjižnice (Mestna knjižnica Ljubljana) in Mednarodnega 

kluba slovanskih rojakov RUSLO v ciklih ruskega filma, s katero knjižnice na večernih 

filmskih projekcijah predstavijo štiri filme kakovostne klasične in sodobne ruske 

kinematografije s slovenskimi podnapisi. Uvodno oz. premierno predstavitev sta 

septembra v Izoli izvedli prevajalki in članici kluba RUSLO. Filmi, ki jih predvaja 

knjižnica, se v istem mestu v okviru predstav kinematografije ne podvajajo, oz. so 

izbrane vsebine namenjene le predstavitvam v knjižnicah. Predvajanje štirih filmov 

je v Izoli tudi letos doživelo odličen odziv in tovrstna srečanja z rusko kulturo so ob 
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vsaki projekciji napolnila čitalnico.  Gledalci so si brezplačno ogledali naslednje 

filme:  

21.9. 2017 - Puškin – zadnji dvoboj (2006), biografska drama v režiji Natalije 

Bondarčuk. Govori o vzrokih in okoliščinah Puškinove smrti, kjer je v usodnem 

dvoboju, ko je pesnik branil čast svoje soproge, preminil.  

19.10.2017 - Dvajset dni brez vojne (1977), vojna drama v režiji Alekseja Germana. 

Zgodba vojaškega novinarja, ki se odvija leta 1942 v Uzbekistanu.  

23.11.2017 - Diamantna roka (1968), pustolovska komedija v režiji Leonida Gajdaja. 

Je ena najpopularnejših sovjetskih filmskih stvaritev vseh časov, ko se vzoren in 

pošten sovjetski državljan zaplete v mrežo nepridipravov.    

22.12.2017 -  Nenavaden božič (2006), praznična komedija v režiji Maksima 

Papernika. Vdova bogataša ustanovi dobrodelni sklad, ki bo osrečeval ljudi in 

uresničeval skrite želje, čemur nasprotujejo zaskrbljeni vdovini otroci iz strahu, da 

to ogroža njihovo dediščino.    

Sodelovanje s Kinom Otok Izola 

V okviru prihajajočega filmskega festivala Kino otok se je knjižnica odzvala na 

povabilo organizatorjev, tako je bila 25.5.2017 v knjižnici projekcija animiranih filmov 

za otroke /Hribci: Prava pot (Marjan Manček, Slovenija, 1993); Peter Peter (Katarina 

Nikolov, Slovenija, 2015); Zajec in Jelen (peter Vacz, Madžarska, 2013), Roža (filmski 

tabor, Ustanova Silvana Furlana, 2016).  

Knjižnična dejavnost narodnostno mešanega območja  

V okviru knjižnične dejavnosti na narodnostno mešanem področju zagotavljamo 

(nabavo in obdelavo) ter posredovanje gradiva v italijanskem jeziku tako za mlade 

kot tudi za odrasle bralce ter druge storitve, kot so bibliopedagoška dejavnost, 

bralna kultura, informacije, prireditve in druga dejavnost. Dejavnost za pripadnike 

narodne skupnosti smo izvajali v skladu s programom dela splošne knjižnice za 

pripadnike narodne skupnosti.  
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Dodatni nakup je v letu 2017 znašal 116 enot knjižničnega gradiva, od tega 50 enot 

e-knjig, dostopnih online v vzajemni bazi MLOL Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v 

Kopru, do katere dostopajo uporabniki vseh treh obalnih knjižnic. V okviru rednega 

nakupa je bilo nabavljenih 39 enot, 127 enot je bilo katalogiziranih kot dar. Prirast 

gradiva je znašal skupaj 241 enot in dodatno 50 enot e-knjig.     

 

V letu 2017 je bilo izposojenih 5.892 enot gradiva, od tega na dom vključno s 

podaljšanji 2.589 ali 44 % strokovnega gradiva ter 3.303 ali 56% leposlovnega 

gradiva, kar vedno znova potrjuje odločitev, da je strokovno gradivo v italijanskem 

in drugih jezikih postavljeno skupaj s strokovnim slovenskim gradivom, skladno z 

razporeditvijo bibliotekarske stroke.     

 

Na področju bralne kulture, knjižnične vzgoje in informacijskega opismenjevanja je 

v letu 2017 Mestna knjižnica Izola nadaljevala z rednim bibliopedagoškim delom z 

mladimi bralci, ki obiskujejo vrtec in šolo z italijanskim učnim jezikom: izvedenih je 

bilo 4 dopoldanskih bibliopedagoških srečanj s pravljično uro v italijanskem jeziku 

za predšolske otroke. Pri pravljični uri v italijanskem jeziku je knjižničarka zlasti 

pozorna na spodbujanje otrokovega jezikovnega razvoja za učinkovito in 

ustvarjalno uporabo jezika.  

V letu 2017 je bilo izvedenih 8 popoldanskih pravljičnih ur v italijanskem jeziku. 

Popoldanske pravljične ure v italijanskem jeziku so namenjene otrokom v 

predšolskem in začetnem šolskem obdobju; namenjene so tako otrokom 

pripadnikom italijanske narodne skupnosti kot predšolskim otrokom, ki obiskujejo 

vrtec s slovenskim učnim jezikom, za katere se domneva, da bodo od vstopu v 

osnovno šolo že imeli izoblikovano osnovno italijansko besedišče. Ti otroci 

spoznavajo italijanski jezik preko pravljic in igre. Učenje drugega jezika okolja tako 

ne poteka na klasičen način, ampak gre za »jezikovno kopel«. Predšolski otroci so 

namreč zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, s katero sprejmejo melodijo jezika 

in se pripravijo na poznejše učenje. Popoldanski pravljični uri vsakokrat sledi 

ustvarjalna delavnica. 



 

 

___________________________________________________________________________ 37 

Knjižnico je obiskalo skupaj  12  skupin otrok iz italijanskega vrtca L'Aquilone. 

Pravljicam  v italijanskem jeziku je prisluhnilo  239 otrok in 27 vzgojiteljic, in sicer: 

31.01.2017 – knjižničarka K. Orel je za dve skupini otrok iz italijanskega vrtca 

L'Aquilone pripravila dve uri pravljic z ustvarjalnimi delavnicami. 

1.2.-28.2.2017 je bila v Vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola na ogled razstava 

kvačkanih izdelkov Mariline Tenore. Razstavo je spremljal izbor knjig v italijanskem 

jeziku na temo kvačkanja in ustvarjanja nasploh. O razstavi sta bila v izolskem 

tedniku Mandrač ter spletni strani Dobra novica objavljena prispevka. 

7.2. 2017 so učenci od 1. do vključno 5. razreda OŠ Dante Alighieri Iz Izole obeležili 

slovenski kulturni praznik v knjižnici. Knjižničarja jim je skozi Powerpointovo 

predstavitev predstavila življenje in delo največjega slovenskega pesnika Franceta 

Prešerna. Ob zaključku slovesnosti so se učenci 4. in 5. razreda preizkusili v 

»milijonarskem« kvizu »Kako dobro poznate Franceta Prešerna?«, učenci, 1., 2. in 3. 

razreda pa so prisluhnili animirani pripovedi Povodni mož. Prireditev je bila 

dvojezična. Knjižnico so obiskali 103 otroci in 7 učiteljic.  

13. 3.2017 je knjižničarka v radijski oddaji »Sconfinamenti« na regionalnem radiu RAI 

v Trstu predstavila aktivnosti in posebne naloge, ki jih Mestna knjižnica Izola izvaja 

za pripadnike italijanske narodne skupnosti. 

21. marca 2017 so učenci prve triade ter 4. razred OŠ Dante Alighieri Iz Izole v 

knjižnici obeležili Svetovni dan poezije. Knjižničarka jim je s pomočjo 

Powerpointove predstavitve, v katero je vključila poezijo italijanskih in slovenskih 

otroških pesnikov in pesmic, predstavila poezijo kot bralno zvrst, ter jim odkrila svet 

pesniških prispodob kot svet, v katerega je vredno vstopati. Učenci so zatem 

nastopili s svojim pesniškim recitalom. Ob zaključku srečanja smo se z učenci 

pogovarjali o občutkih, ki jih poezija vzpodbudi v nas. 24.03.2017 in 10.4. 2017 – 

knjižničarka  K. Orel je v knjižnico povabila otroke iz vrtca L'Aquilone. Dvem 

skupinam otrok je brala pesmi in pripovedovala pravljice. Sledila je likovna 

ustvarjalnica. 
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22. aprila 2017 so učenci prve triade ter 4. razred OŠ Dante Alighieri Iz Izole v 

knjižnici obeležili Mednarodni dan knjig za otroke in Svetovni dan knjige in avtorskih 

pravic.  

22. aprila 2017 so učenci prve triade ter 4. razred OŠ Dante Alighieri Iz Izole v 

knjižnici obeležili Mednarodni dan knjig za otroke in Svetovni dan knjige in avtorskih 

pravic. Knjižničarka jim je s pomočjo Powerpointove predstavitve predstavila 

življenje in delo Hansa Christiana Andersena ter jim prebrala La Piccola 

fiammiferaia/ Deklica z vžigalicami. Srečanje se je nadaljevalo z slikovno 

multimedijsko predstavitvijo zgodovine knjige - od glinenih tablic do e-knjige. Ob 

zaključku srečanja smo z učenci glasno razmišljali, zakaj je knjiga pomemben 

predmet in zakaj je branje pomembno početje.  

O bibliopedagoški dejavnosti v knjižnici je poročalo občinsko glasilo Bobnič - La 

Crida, novica je bila objavljena tudi na spletni strani Osnovne šole Dante Alighieri 

Isola.  

04.05., 5.10. in 6.10. 2017 – knjižničarka  Š. Pahor  je v knjižnico povabila otroke iz 

vrtca L'Aquilone. Trem skupinam otrok je pripovedovala pravljice ob slikanicah in 

slikah  na malem odru. 

1.5.-31.5.2017 je bila v Vitrini ustvarjalnosti na ogled razstava ročnih del Nide Dudine.  

18.5.2017 smo uporabnikom knjižnice predstavili MediaLibraryOnLine (MLOL), 

italijansko platformo za digitalno izposojo, ki omogoča dostop do portala, prenos 

e-knjig na mobilne naprave in računalnike, možnost poslušanja zvočnih knjig in 

listanja e-časnikov ter časopisov. MLOL je predstavil bibliotekar koprske osrednje 

knjižnice Ivan Marković.  

14.11.2017-  v okviru projekta ZI je bil predstavljen Felice  Žiža, zdravnik , strokovni 

direktor Splošne bolnišnice Izola, podpredsednik Italijanske samoupravne narodne 

skupnosti Izola i1.12.2017 in 5.12.2017 je knjižničarka Š. Pahor pripravila Kamišibaj v 

italijanskem jeziku. Prav tako je v okviru Primorskega pravljičnega festivala 

nastopila s Kamišibajem Fulvia Grbac s pravljico v italijanskem jeziku.  
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Udeležili smo se 3 strokovnih sodelovanj z matičnim narodom, s katerimi bomo še 

naprej tvorno in bolje sodelovali s pripadniki narodne skupnosti; in sicer: 

13.4.2017 se je knjižničarka udeležila izobraževanja na temo ekspresivnega branja 

poezije za vzgojo in motivacijo mladega bralca. Delavnico je vodil Roberto Anglisani. 

Izobraževanje je potekalo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru, na Oddelku 

za italijaniko.   

5.6.2017 se je knjižničarka udeležila usposabljanja za uporabo spletne platforme 

MLOL – Media Libray On-line.  

9.6.2017 se je knjižničarka v Kopru udeležila Festivala italijanske narodne skupnosti 

– MIFEST, na katerem so se predstavile organizacije in ustanove italijanske narodne 

skupnosti iz treh obalnih občin in območja Buj.   

Udeležili smo se 11-ih dogodkov, v katerih smo poglabljali poznavanje italijanskega 

jezika in kulture.    

Tudi v letu 2017 je potekal vnos gradiva, ki je v lasti knjižnice narodne skupnosti – 

knjižnice Domenico Loviato, v vzajemni katalog Cobiss, kjer strokovni delavci 

Mestne knjižnice Izola vnašajo knjižnično gradivo te skupnosti v vzajemni nacionalni 

katalog. Tako je bilo kreiranih 197 zapisov.  Na dan 31.12.2017 je bilo tako v skupni, 

Cobib.bazi skupaj 6.258 enot (zaloga), ki so jih prevzemali in kreirali strokovni 

delavci izolske mestne knjižnice. Gradivo vnašajo strokovni delavci z licenco, za 

strokovno delo in izvedbo skrbi Doris Požeš.  

Konstruktivno se je nadaljevalo poslovno sodelovanje med knjižnico in narodno 

skupnostjo tudi pri pregledu jezikovnih tekstov v obeh jezikih /objave, vabila/ z 

namenom ohranjanja pristnosti in lepote jezika. 

Statistika MLOL za leto 2017 za vse knjižnice izkazuje 1.888 obiskov, od tega 1.756 

obiskov periodike Press reader, 47 izposoj e-knjig in 6 zvočnih e-knjig.   
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Ostalo 

6.1.2017 – Predstavitev zgodovine japonskega stripa Društva Animov, ki sta ga 

predstavila Katarina Kunstelj in Bojan Planinc. Predstavila sta prvo slovensko revijo 

s prevedenimi japonskimi stripi MAGnet manga revijo. 

31.3.2017 – Ukradeno blago – večerni pogovor o pobudi za razveljavitev lastninske 

zakonodaje, ki ga je vodil Franc Kranjc. Sodelovali so Veronika Županek, mag. 

Aleksander Županek, Rastko Plohl, dr. Tonči Kuzmanič.  

 

IV.  VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH - PROJEKTI 

4. 1. Borza znanja Izola              

Borza znanja Izola ostaja sodoben informacijski, kulturni, socialni 

center, ki z dejavnim ozaveščanjem javnosti o nujnosti 

vseživljenjskega učenja za posameznika in za skupnost bogati tako življenje 

občanov kot lokalno skupnost.  

Z vključitvijo projekta Borza znanja Izola v redno delo knjižnice se vseskozi izkazuje, 

da kakovost uresničenih izobraževalnih in akcijskih ciljev zagotavlja zadovoljstvo  

uporabnikov, da aktualne teme, predavanja, delavnice in srečanja dopolnjujejo 

obstoječa znanja, krepijo ustvarjalnost in inovativnost ter tudi motivacijo po 

nadaljnjem izobraževanju udeležencev, pa tudi, da vključevanje v projekt borze 

znanja dejansko spodbuja nadaljnje vključevanje v druge (formalne in neformalne) 

oblike učenja.  

O dejavnosti Borze znanja Izola so v šolskem letu 2017 poročali izolski tednik 

Mandrač, dnevnik Primorske novice, mesečnik Istra, mesečnik Primorski utrip, 

občinsko glasilo Bobnič – La Crida, Radio Koper-Capodistria, adio Capris, Primorski 

odmevi  ter druge.  
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Borza znanja Izola je tudi v šolskem letu 2017 sodelovala z zunanjimi organizacijami, 

in društvi, in sicer z Inštitutom za Arheologijo in dediščino Sredozemlja, z Lutkovno 

kulturnim društvom Izola Mari o Net.Te, z Zavodom Parnas, s Skupino Magičnost 

gibanja, z društvom Center za psihoterapijo in Psihosocialno pomoč Koper, ter 

drugimi. 

Borza znanja Izola je bila tudi v šolskem letu 2016/17 usmerjena v kakovost in 

odličnost. Zavedanje, da so človeški viri največje premoženje družbe in da se zato 

vanje splača vlagati dajejo Mestni knjižnici Izola, Borzi znanja Izola še dodatne 

spodbude pri nadaljnjem uresničevanju projekta. V času od 1. januarja 2017 do 31. 

decembra 2017 je na Borzi znanja Izola skupno 603 uporabnikov izmenjevalo, 

izpopolnjevalo, nadgrajevalo svoje znanje. Splošna slika je po 19-ih letih dejavnosti 

spodbudna: število uporabnikov, ki znanja, spretnosti in veščine ponujajo, iščejo ali 

izmenjujejo znaša skupno 3194, medtem ko je nabor vseh znanj, spretnosti in 

veščin, ki jih Borza znanja Izola beleži, ter jih na človeku prijazen in nevsiljiv način širi 

med vse plasti prebivalstva po neformalni poti, znaša trenutno 7194.  

AKTIVNOSTI BORZE ZNANJA IZOLA V LETU 2017 

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je Borza znanja Izola organizirala 27 delavnic 

oziroma predavanj z najrazličnejšo tematiko. 

 

19. 1.2017: delavnica: Kako preživeti menopavzo z nasmeškom 

Srečanje je bilo namenjeno ženskam, ki se soočajo z izzivi menopavznega prehoda 

ali pa se nanje želijo pripraviti. Ženskam, ki želijo bolje razumeti, kaj se z njimi dogaja 

in kako si pomagati v skrbi za zdravo, uravnoteženo življenje. Predstavljena je bila 

fiziologija hormonskih sprememb in preprečevanje pogostih simptomov, kot so 

nespečnost, pridobivanje telesne teže, vročinski oblivi, razdražljivost... 

10.2.2017: delavnica: Naša podzavest – skrita moč znotraj nas 

Na delavnici so se obiskovalci naučili zavestnega vplivanja na našo podzavest in 

prevzemanja vajeti lastnega življenja v svoje roke! V delavnici so spoznali, zakaj in 
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kako je prav TRANS tisto orodje, ki direktno vpliva na podzavest. Delavnico je vodil 

Mojmir Kovač. 

14.2.2017: predstavitev knjige: Univerzalna vzgoja in izobraževanje in Filozofija 

trajnostne sonaravne prihodnosti Slovenk in Slovencev 

V knjigi se Timi Ećimović zavzema za prehod od trajnostnega razvoja v trajnostno 

sonaravno prihodnost človeštva. Pogovor je potekal v smeri iskanja konkretnih 

rešitev in načinov, kaj lahko storimo sami danes za boljši jutri in lepšo prihodnost. Z 

avtorjem se je pogovarjala Marina Hrs. 

7.3.2017: delavnica: Vizualiziram, torej sem 

Skrivnost je v tem, da je vsaka moč, vsak uspeh in vsako premoženje odvisno od 

našega načina razmišljanja. Zunanji svet je odraz našega notranjega sveta. Zunaj se 

pojavi vse tisto, kar znotraj že obstaja. Vsaka misel je vzrok in vsaka okoliščina je 

posledica. Notranji svet je vzrok, zunanji svet je posledica in če hočemo spremeniti 

posledico, moramo spremeniti notranji svet… 

14.3.2017: predstavitev knjige: Ko imajo hormoni žur, Kako harmonija ponovno oživi 

naša čustva, misli in telo 

Predstavitev knjige. Hormoni imajo lahko tak žur, ki nas povsem sesuje, ali pa lahko 

z njimi plešemo najbolj noro dobri rokenrol svojega življenja. Od tega, kako si 

zavrtimo lastno dobro samopodobo pa do tega, kaj damo v usta in kaj si ob tem 

mislimo, je odvisna naša rokenrol hormonska melodija. Rokenrol se pleše v paru, 

zato je priporočljivo, če knjigo preberejo tudi možje. 

17.3.2017: predavanje: Svetovni Učitelj in preobrazba sveta 

Predavanje je bilo posvečeno pričetku javnega delovanja svetovnega učitelja in 

mojstrov modrosti, ki stopajo v javnost, da bi nam pomagali in nas usmerjali v času 

globoke planetarne krize, ki trenutno pretresa človeštvo. Predstavili so zunanje in 

notranje razloge za trenutno situacijo v svetu, proces preobrazbe sveta ter obete 

za prihodnost človeštva, ob tem pa so se spomnili tudi izjemnega opusa 

služiteljskega dela nedavno preminulega britanskega ezoterika in avtorja 

Benjamina Crema, ki je bil tesno povezan s tem monumentalnim dogajanjem. 

24.3.2017: delavnica: Negovanje ženske energije 
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Članice Skupine Magičnost gibanja so v srečanju zaupale, kako kot ženske skrbijo in 

negujejo svojo energijo, ter osvetlile izzive, s katerimi se ob tem soočajo. 

4. 4.2017: delavnica: Spremeni svoje misli in spremenil boš svet 

V delavnici so se udeleženci sprehodili do lastnega idealnega stanja, se obrnili in se 

od tam z novimi znanji in izkušnjami vrnili na začetek svoje poti.  

5.5.2017: predavanje: Ravnovesje dveh kvalitet telesa: Moč in stabilnost ter 

sproščenost in lahkotnost 

Življenje je ples med močjo in sproščenostjo. Dvema poloma, ki sta prisotna povsod 

v naravi življenja (noč in dan, tema in svetloba, zgoraj in spodaj) in tako tudi v našem 

telesu. Zaradi načina današnjega življenja imamo ljudje velikokrat razvito samo eno 

kvaliteto. Katera kvaliteta nam prevladuje in kaj lahko naredimo, da najdemo 

sredino? Prvi korak je upočasnitev, kjer dobimo boljše pogoje, da se zaznamo in 

prepoznamo. Skozi pogovor in preproste vaje smo raziskovali, kako se naše telo 

preko diha in giba odziva. Spoznali smo ostale korake k poti do SREDINE. 

Izkustveno predavanje je vodila Maja Kenda, joga učiteljica ter vodja prvega 

antistresnega centra na obali DIH center prisotnosti. 

22.4.2017: delavnica: Netopirjeva bukvica, ustvarjalnica za odrasle 

Letos smo se lotili izdelave knjige v kombinaciji knjigoveških veščin in tehnike 

kirigami. Delavnico, ki je trajala 3 ure, je vodila Metka Starič iz zavoda Parnas, v 

sodelovanju z akademsko slikarko Marijo Prelog. 

9. 5.2017: delavnica: Sprejmimo omejujoča prepričanja in postanimo srečnejši  

Omejujoča prepričanja. Vsi jih imamo. Znova in znova se pojavljajo. Če želimo živeti 

srečnejše, bolj izpolnjujoče življenje in če zares želimo postati tista oseba, katera 

smo zmožni postati, moramo omejujočim prepričanjem pokazati vrata. Ko bomo 

omejujoča prepričanja, ki so nas toliko let držala nazaj, izgnali iz svoje podzavesti, iz 

svojih vsakdanjih misli, iz svojega samogovora, se nam bo zdelo, kot da se je 

spremenil ves svet. Kar naenkrat bomo dobili moč za nove podvige, nove sanje, 

novo energijo, prišli bomo do novih poznanstev, novih doživetij, ki jih prej še nikoli 

nismo občutili. 

10.5.2017: predvajanje filma: Mettejini glasovi, ogled filma in pogovor o slišanju 

glasov 
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Glasove, ki jih nekdo sliši, drugi pa jih ne, v naši kulturi praviloma jemljemo kot znak 

duševne bolezni. Gibanje Hearing voices (Slišanje glasov) pa to razume kot pogosto 

človeško izkušnjo, ki je lahko znak spopadanja s stresnimi življenjskimi situacijami.  

Na srečanju v Mestni knjižnici Izola smo si ogledali danski film Mettejini glasovi, ki 

govori o 43-letni medicinski sestri Mette, ki je bila 15 let psihiatrična bolnica. Film jo 

spremlja skozi štiri leta iskanj, v katerih je zapuščala psihiatrijo in dosegala svoje 

največje cilje. Film je slovensko podnaslovljen. Dobil je nagrado za najboljši tuj film 

na festivalu Mad in America 2014.  

Pogovoru o filmu so sledijo informacije o mednarodni mreži Hearing voices ter o 

razvoju tega gibanja v Sloveniji, vključno z izkušnjami iz prvih podpornih skupin za 

ljudi, ki slišijo glasove, njihove prijatelje in podpornike. 

6.6.2017: delavnica: Katera so sidra mojega življenja 

Na radiju slišite prijetno melodijo, ki vas spomni na prvo ljubezen, prijeten vonj jedi 

vas preseli na nedeljsko kosilo pri babici, fotografija vas odpelje v kraje 

nepozabnega dopusta, … Sidro je sprožilec določenega čustvenega stanja. 

Naravnost fantastično bi bilo, če bi se lahko v vsakem trenutku, postavili v stanje 

moči, odločnosti, močne samozavesti in drugih za nas prijetnih in koristnih 

čustvenih stanj. Dobra novica je, da je to povsem mogoče in za povrh še enostavno. 

7.7.2017: Dan odprtih vrat Občine Izola v Parku Pietro Coppo: na stojnici 

predstavitev Borze znanja, učenja v središču za samostojno učenje, projekta 

Primorci beremo, branja preko bralnikov ter izvedba delavnice izdelovanja nakita, 

ki jo je vodila Nives Kaligarič.  

5. 10.2017: Delavnica: Japonščina za otroke 

Otroci, stari od 4 do 13 let, se učijo pozdrave, vsakodnevne fraze, zlogovno pisavo 

hiragano, kako napisati svoje ime v japonščini, predstaviti se drugim ljudem, šteti in 

napisati zanimivejše kandži-je oz. kitajske pismenke, ki jih Japonci uporabljajo za 

zapisovanje japonskega jezika. Včasih so to japonske igralne urice, kjer se otroci 

igrajo japonske igrice, izdelujejo origami-je ali se učijo jesti s palčkami. Delavnica 

poteka celo šolsko leto in je plod sodelovanja Mestne knjižnice Izola in Društva 

prijateljev mladine Izola. 
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11.10.2017: delavnica: 100% Eterična olja 

Eterična olja so aromatične, lahko hlapne snovi rastlinskega izvora in jih najdemo v 

različnih delih rastline, kot so cvetovi, stebla, listi, korenine,... Njihov namen je 

uravnovesiti, uskladiti in krepiti človekovo zdravje. Na delavnici so udeleženci dobili 

koristne informacije o eteričnih oljih. 

17.10.2017: delavnica: Karizma 

Nekateri ljudje pustijo močan vtis na sogovornikih. Spet drugi so taki, da bi se človek 

kar stisnil k njim ali šel za njimi na konec sveta. Kaj jih dela tako posebne? Delavnico 

o karizmi je vodil Mojmir Kovač, ki je obiskovalce naučil elemente karizme. 

18.10.2017: predavanje: Zdravljenje anksiozne motnje v psihoterapiji  

Predavateljica Saša Ribič je osvetlila anksiozne motnje, katere so ter kako delujeta 

močan strah in tesnoba na naše psihofizično počutje ter vedenje. Predavanje se je 

navezalo na psihoterapijo, ki uspešno pomaga pri vseh vrstah anksioznih motenj. 

Predavanje z vajo je bilo namenjeno osebam, ki jih zanima področje psihologije in 

psihoterapije ter osebam, ki iščejo zase primerno psihoterapevtsko pomoč. 

23.10.2017: predavanje  Kdo sem jaz? 

Vodeno usmerjanje pozornosti v center lastnega bitja, kjer so se obiskovalci 

osvobodili napačnih identifikacij, ki so dejanski izvor vsega trpljenja. Predavanje je 

vodil Damjan Cegnar. 

25.10.2017: predavanje: Svetovne spremembe na obzorju 

Na predavanju je bil izpostavljen duhovni vidik prihajajočih pozitivnih sprememb ter 

umetnosti samouresničenja in kratki predstavitvi transmisijske meditacije kot 

učinkoviti tehniki soudeležbe pri razvoju sveta. Predavala je Albina Škerbinc. 

6.11.2017: predavanje: Naravne rešitve za ohranjanje možganov in živčevja 

Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča epidemičnemu razmahu degenerativnih 

bolezni živčevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo zdraviti propadanje 

možganov? Naši predniki so poznali koristi rastlinskih moči v boju proti tovrstnim 

tegobam, sodobna znanost pa njihovim ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva 

mehanizme, s katerimi rastlinam uspeva pomagati tudi na tem področju. 

14.11.2017: delavnica: Prevarantski sindrom 
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Ali ste se že kdaj zalotili ob mislih: »strah me je, da bodo ljudje ugotovili, da v resnici 

nisem tako sposoben ali pa pogosto primerjam svoje sposobnosti z drugimi in si 

mislim, da so pametnejši od mene?« Na taka in podobna vprašanja smo odgovorili 

na novembrski delavnici, na kateri smo poskušali tudi odkriti zakaj imamo nizko 

samopodobo in bomo poiskali načine, da se dvignemo iz pekla strahov in 

samoobtoževanj. Delavnico je vodil Mojmir Kovač.                                                                                                                                                                        

22.11.2017: predavanje: Ali je imela rimska vila v Simonovem zalivu knjižnico?  

To je le eno od zanimivih vprašanj, ki se nam zastavljajo ob razmišljanju o knjigah in  

knjižnicah v času Rimljanov. Kakšne so bile njihove knjige? Kje jih je bralec lahko 

dobil? Kako so bile urejene knjižnice? Kdo so bili knjižničarji? Marsikateri odgovor 

najdemo v – pogosto zabavnih – izjavah antičnih avtorjev, nekatere pa osvetljujejo 

tudi v presenetljiva arheološka odkritja. Predstavil jih je Andrej Preložnik z Inštituta 

za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na 

Primorskem. 

3.12.2017: delavnica: Ta veseli dan kulture: kako ročno izdelati svoj rokovnik? 

Ob prihajajočem letu kulturne dediščine, smo na Ta veseli dan kulture ugotavljali, 

kako so izgledale Trubarjeve bukvice, kaj pomeni faksimile in kaj reprint, kako 

nastajajo "rebra" pri knjigah in še marsikaj, nato pa si sami ročno sešili in platničili 

svoj rokovnik. Delavnico je vodila Metka Starič iz Zavoda Parnas.                                                                                                                                                   

12.12.2017: delavnica:  Postavljanje ciljev 

Na delavnici smo spoznali metodo, s katero lahko tako oblikujemo cilje, da bodo 

uresničljivi. Neuresničeni cilji, ki se vlečejo iz leta v leto, so naše sidro, ki nas vlečejo 

proti dnu in nam ne sporočajo nič pozitivnega. Delavnico je vodil Mojmir Kovač. 

12.12.2017: delavnica s pravljico: Izdelovanje voščilnic 

Na delavnici smo izdelovali božično-novoletne voščilnice in popili skodelico toplega 

čaja. Ustvarjali smo odrasli in otroci. 

18.12.2017: delavnica: Delavnica: izdelovanje okraskov iz filca in gumbov 

Članice borze znanja z ustvarjalno dušo so na ustvarjalni delavnici izdelovale 

božično-novoletne okraske iz filca in gumbov. Delavnico je vodila ilustratorka 

Mateja Oblak. 
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19.12.2017: predavanje: Od breženke do leščurja 

Na predavanju smo predstavili zanimiv svet polžev in školjk slovenskega ter tujih 

morij, tujerodnih vrst, ki so prišle v naše morje in še marsikatero zanimivo zgodbo. 

Predaval je univ. dipl. biolog Jan Simič. 

 

4. 2. Središče za samostojno učenje           

V Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola smo vseskozi pozorni, da 

ustvarjamo vseživljenjske učence - posameznike, ki si s samostojnimi učenjem 

pridobijo ustrezne sposobnosti razsojanja in kritičnega mišljenja, znanje o tem, 

kako se učiti, pa tudi kako si sami poiskati »pravo« informacijo, jo ovrednotiti, 

analizirati, organizirati in uporabiti v določen namen. Zlasti informacijska pismenost 

je tista ključna kompetenca, ki prispeva k vseživljenjskemu učenju in ji v Središču za 

samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola izkazujemo posebno pozornost in jo 

utrjujemo. Učenje v središču za samostojno učenje omogoča, da se učenje razširi 

tudi izven formalnih okvirov izobraževanja in se kaže v samostojnem odkrivanju 

novih vsebin v vseh področjih življenja. Svetovalci v središču za samostojno učenje 

v Mestni knjižnici Izola smo pri informacijskem opismenjevanju posebej pozorni na 

vse značilnosti in posebnosti udeležencev v organiziranem samostojnem učenju – 

od njihovih bogatih delovnih in življenjskih izkušenj, obremenjenostjo z družinskimi 

in službenimi obveznostmi, pomanjkanjem samozavesti na področju učenja ali slaba 

pretekla izkušnja z izobraževanjem nasploh ter strah pred uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Za sodobnega (odraslega) človeka, ki že dolgo ni vpet 

v izobraževalni sistem pomeni nagli razvoj informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) ter hitro naraščanje količine informacij pa tudi povečan dostop do 

njih veliko stresno obremenitev. V takih okoliščinah se svetovalci v središču za 

samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola počutimo poklicane pomagati in gojiti 

pristop, ki bo to skupino ljudi ne samo nagovoril k samostojnemu učenju in rabi IKT, 

temveč ji tudi nudil enako, demokratično možnost do izobraževanja in to 

brezplačno. Posameznike spodbujamo, da nadaljujejo z izobraževanjem, 

pridobivajo tehnološke spretnosti, se učijo novih spretnosti in razširjajo znanje 
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zaradi potrebe zaposlitve ali zaradi lastnega zadovoljstva. Pomoč uporabnikom 

zahteva od nas svetovalcev sposobnost dobre komunikacije, analize potreb 

uporabnikov in predstavljanja idej, zato se svetovalci Središča za samostojno učenje 

v Mestni knjižnici Izola udeležujemo usposabljanj in izobraževanj iz področja 

andragogike, računalništva, psihologije in drugih, kajti zavedamo se da z 

učinkovitim usposabljanjem lahko svoj servis še izboljšamo obenem pa ohranjamo 

svoje udeležence v učenju zadovoljne.  

Poleg zgoraj opisanega svetovalnega dela, ki mu v središču za samostojno učenje v 

Mestni knjižnici Izola posvečamo posebno pozornost, je naše delo vseskozi vpeto v 

promocijo dejavnosti v različnih medijih, ter v sodelovanje z različnimi drugimi 

ustanovami v lokalni skupnosti –z Zavodom za zaposlovanje, Primorskim 

svetovalnim središčem PRIMSS, izobraževalno svetovalnim centrom LogOut, s 

Srednjo Šolo Izola, ter drugimi.  

Naša vizija je usmerjena v zagotavljanje kakovosti izvajanja organiziranega 

samostojnega učenja, v odkrivanje kakovostnih gradiv samostojno učenje, v 

aktivno sodelovanje pri razvijanju mreže središč za samostojno učenje, naša 

prioriteta pa ostaja še naprej brezplačen in demokratičen dostop do informacij in 

znanja ter na lokalni ravni spodbujati aktivno državljanstvo. 

Vsebine, po katerih udeleženci najbolj posegajo: 

1. PONS – Kompleti za samoučenje tujega jezika: Klik za klikom: Interaktivni začetni 

tečaj italijanščine, angleščine, nemščine in francoščine, 

2. Računalništvo in elektronka pošta 

3. Europass: spletni vir in tiskani priročnik, ter drugi spletni zaposlitveni portali  

4. Pravo (Uradni list, Ius-Info) 

6. Podjetništvo (Gvin, Find-Info) 

7. seminarske, raziskovalne, diplomske naloge 

8. druge izobraževalne vsebine dostopne na spletu 
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AKTIVNOSTI ZA POPULARIZACIJO ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA v 

letu 2017 

 23. 1. 2017 in 23. 2. 2017 - 2 organizirana in vodena obiska dijakov Srednje šole Izola. 

Dijaki Srednje šole Izola so se v času učnega obiska seznanili s programi za učenje 

tujih jezikov, računalništva, različni e-dostopi do strokovnih revij ter možnost 

pisanja in/ali oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih nalog. 

- Od januarja do aprila - Razstava fotografij v Središču za samostojno učenje: Okoli 

sveta s Karijem Klemelo 

 19.4.2017 - Računalniške igrice, socialna omrežja, tablice, telefoni, ... kdaj je preveč? 

Vsebine na spletu  so za otroke in mladostnike pomembne in privlačne, saj 

zadovoljujejo številne njihove potrebe. Računalniške igrice jim omogočajo 

mentalno stimulacijo in sproščanje, na družabnih omrežjih se družijo z vrstniki, z 

iskanjem informacij širijo svoja znanja, ... Na interaktivnem predavanju za starše je 

Lorena Pahović, strokovna delavka programa Logout, predstavila, kaj lahko starši 

naredijo, da  njihovi otroci splet uporabljajo uravnoteženo in varno ter kako jih 

najbolje zaščititi pred prekomerno in škodljivo uporabo spleta. 

22.5. 2017 - Naučimo se biti srečni, Dan odprtih vrat v Središču za samostojno učenje 

v Mestni knjižnici Izola 

Namen našega obstoja je živeti življenje, ki nas izpopolnjuje, namen majskega dneva 

odprtih vrat v Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola  je bil, da bi 

udeleženci spoznali gradiva v obliki priročnikov, zgoščenk in spletnih virov, ki so jim 

lahko v pomoč in oporo na poti do srečnejšega življenja.  

Od maja do avgusta -  Razstava fotografij v Središču za samostojno učenje: Laura 

Ličer 

14.6.2017 - Spoznajmo PressReader, Dan odprtih vrat v Središču za samostojno 

učenje v Mestni knjižnici Izola. 

Predstavljena je bila podatkovna zbirka PressReader, kjer je na enem mestu je 

zbranih preko 5.000 naslovov svežih časopisov in revij iz več kot 100-ih držav in več 

kot 60-ih jezikih. Poleg politično informativnih časopisov portal omogoča dostop 

do številnih revij z aktualnimi vsebinami, kot so šport, glasba, fotografija, moda, 
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kulinarika, zdravje, oprema stanovanja, urejanje, avtomobilizem, računalništvo, 

urejanje okolja itd. Podatkovna zbirka omogoča tudi dostop do arhiva vseh 

naslovov do 90 dni. Do časopisov lahko udeleženci dostopajo brezplačno v SSU.2 

27. 9.,  28. 9., 4. 10., 5. 10., 17. 10, 28. 11., 12. 12. 2017 -   7 skupin dijakov Srednje šole 

Izola na učnem obisku 

Dijaki Srednje šole Izola so se v času učnega obiska seznanili s programi za učenje 

tujih jezikov, računalništva, spoznali so različne e-dostope do strokovnih revij ter 

možnost pisanja in/ali oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih nalog.  

September: Razstava  Ustvarjalnost Uršulink  

20. in 23.10. 2017 -  2 skupini dijakov Srednje šole z italijanskim učnim jezikom Pietro 

Coppo  

Dijaki Srednje šole Pietro Coppo so se v času učnega obiska seznanili s programi za 

učenje tujih jezikov, računalništva, spoznali so različne e-dostope do strokovnih 

revij ter možnost pisanja in/ali oblikovanja in tiskanja seminarskih in raziskovalnih 

nalog. 

23.11.2017 - Portal Kamra, Album Slovenije, Album Izole - album spominov 20. 

stoletja je predstavila D. Špik. 

Javnosti je bil predstavljen spletni portal Kamra, ki ponuja dostop do informacij, 

dokumentov, slik in drugega gradiva, ki so ga digitalizirale splošne knjižnice, muzeji, 

arhivi in druge lokalne ustanove. Album Slovenije, Album Izole  je namenjen zbiranju 

digitalnih kopij fotografij, nastalih do leta 1990, shranjenih v družinskih albumih, pa 

tudi dokumentov in ostalih predmetov, ki jih hranimo na podstrešjih. Da bi takšni 

spomini ne ostali le osebni, ter v želji da se tovrstna gradiva ne bi porazgubila, smo 

uporabnike knjižnice povabili in jih še naprej vabimo k prispevanju v skupno 

zakladnico spominov. Zbrano gradivo knjižnica digitalizira in objavlja na spletnem 

portalu Kamra v Albumu Slovenije, Albumu Izole. 

1.11.-31.12.2017: Razstava fotografij v Središču za samostojno učenje: Kamenčki, 

Špela Pahor. 
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4. 3. Teden vseživljenjskega učenja – TVU 2017                   

Današnja družba vse bolj poudarja vseživljenjsko izobraževanje in učenje kot 

pomemben dejavnik pri razvoju družbe kot celote. V življenju posameznika ima 

vseživljenjsko učenje dve razsežnosti, razsežnost trajanja, ki označuje, da se človek 

uči od rojstva dalje, ter razsežnost širine, ki označuje, da se oseba uči povsod - ne le 

v šoli, in karkoli - ne le šolskih predmetov, temveč tudi za vse druge majhne in velike, 

življenjske in delovne ter druge potrebe. Cilj našega učenja in izobraževanja torej ni 

le pridobiti si izobrazbo in usposobljenost za delo in poklic, temveč si pridobiti tudi 

široko znanje, spretnosti in osebne lastnosti, ki jih potrebujemo, da lahko uspešno 

in kakovostno živimo in delamo kot posamezniki in v skupnosti. Zato je 

vseživljenjsko učenje in izobraževanje pomemben dejavnik pri razvoju družbe kot 

celote. 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija, ki 

utira pot k razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja, se pravi 

uveljavljati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih 

obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema − kot posameznik, član družine, 

delovnega kolektiva ter drugih skupnosti. Že 21. leto zapored ga je koordiniral 

Andragoški center Slovenije. V letu 2017 smo v Mestni knjižnici Izola organizirali 4 

razstave in 17 prireditev, s katerimi smo v mesecu in pol festivalskega dogajanja v 

Tednu vseživljenjskega učenja 2017 v Mestno knjižnico Izola pritegnili okrog šeststo 

obiskovalcev, ki se zavedajo pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih in za 

vse vloge, ki jih posameznik v življenju prevzema. V knjižnici tako z zanosom 

ugotavljamo, da ima danes vse več ljudi naklonjen odnos do učenja in izobraževanja, 

da je vse več ljudi ozaveščenih o nujnosti neprestanega učenja, da je socialna 

vključenost odvisna tudi od tega, koliko se učiš. S projekti neformalnega učenja - s 

študijskimi krožki, borzo znanja, središčem za samostojno učenje, s steno in vitrino 

ustvarjalnosti, ki vse leto potekajo v knjižnici, ljudje pridobivajo ustrezne 

sposobnosti razsojanja, kritičnega mišljenja, znanje o tem, kako se učiti, pa tudi 

znanje o tem, kako poiskati informacijo, jo ovrednotiti, analizirati, organizirati in kar 

je najpomembneje – uporabiti v praksi. 
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RAZSTAVE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017 

1. Vitrina ustvarjalnosti v TVU 2017 - maj: razstava izdelkov iz srečanj študijskega 

krožka čarobni prsti, razstava ročnih del Nide Dudine in kvačkanih izdelkov 

Jolande Ružič 

2. Razstava fotografij v središču za samostojno učenje: razstava ilustracij Laure 

Ličer iz knjige Čudež v Piranu 

3. Vitrina ustvarjalnosti v TVU 2017 - junij: »tobak« - tematska razstava 

4. Stena ustvarjalnosti v TVU 2017 – junij: razstava slik članov likovnega društva 

2002 Škofljica 

DOGODKI V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017 

15.5.2017  in 17.5.2017 – srečanji ŠK Pozor, otrok prihaja in ŠK živeti zdaj; 18.5.2017 -  

Predstavitev italijanske digitalne knjižnice MLOL; 19.5.2017 in  22.5.2017 -  srečanje 

ŠK Živeti zdaj in ŠK Pozor, otrok prihaja; 24. 5. 2017 -  Naučimo se biti srečni, dan 

odprtih vrat v središču za samostojno učenje; 29.9.2017 -  srečanje  ŠK Pozor, otrok 

prihaja; 1.6. 2017 - Srečanje bralnega kluba Kira knjiga; 5.6. 2017 -   srečanje ŠK Pozor, 

otrok prihaja; 6.6. 2017 – predavanje; 12.6. 2017 -  Srečanje ŠK Pozor, otrok prihaja; 

14.6.2017 - Spoznajmo Pressreader: dan odprtih vrat v središču za samostojno 

učenje; 19.6.2017 - srečanje ŠK Pozor, otrok prihaja; 22.6.2017 -  srečanje bralnega 

kluba Kira knjiga.  

 

4. 4. Študijski krožki                                                         

So interesne skupine ljudi, ki se zberejo, da se skupaj učijo oziroma poglabljajo 

znanje o določeni temi in s pridobljenimi izkušnjami obogatijo okolico. Starost in 

stopnja izobrazbe pri tem nista pomembni. Člani krožka so enakopravni. Mentor 

ima vlogo usklajevalca in organizatorja. Licenco za mentorstvo in izvajanje 

študijskih krožkov v Mestni knjižnici Izola imata dve zaposleni, in sicer Špela Pahor, 

mentorica, ki je skrbela za izvedbo ŠK Svet v dlaneh, ŠK Iz-quart in ŠK Čarobni prsti. 

Marina Hrs, vodja in mentorica,  je skrbela za izvedbo ŠK Živeti Zdaj, ŠK Drevesa 
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pripovedujejo, ŠK Pozor, otrok prihaja, ŠK Drevesa pripovedujejo, ŠK Šivilja in 

Škarjice ter ŠK Izolski spomin.   

ŠK Svet v dlaneh  

ŠK Svet v dlaneh pripravlja  potopisna predavanja, izobraževanja, predstavitve knjig  

in delavnice. V  letu 2017 so se v okviru krožka zvrstile naslednje dejavnosti:           

29.03.2017 – potopisno predavanje Marine Hrs  o Azorih; 06.04.2017 – Zorko Bajc je 

predstavil Andamanske otoke ; 20.04.2017 – Breda Stele  je predstavila potovanja v 

Egipt, Iran, Compostelo, slovensko Jakobovo pot in druge poti, na katere se je 

odpravila sama; 

11.05.2017 – Zarja Kambič je predstavila potovanje po  Novi Zelandiji in  nekaterih 

otokih v Tihem oceanu; 24.05.2017 – Marina Hrs je za bibliotekarje iz knjižnice 

Vrhnika  pripravila predavanje o Azorih ter 30.5.2017 zaradi zanimanja ponovno za 

obiskovalce v knjižnici; 12.10. 2017 je Marina Hrs v 37. tednu starejših občanov v 

izolskem domu upokojencev izvedla potopisno predavanje o Azorih, 12.10.2017  – 

Dare Bencik je predstavil svoja potovanja po svetu in knjigo, ki jo je napisal o tem; 

16.11.2017 -  Marina Hrs je v knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici predstavila 

potovanje na Azore; 24.11.2017 – o Etiopiji je predaval mag. Jože Andolšek; 30.11.2017 

– Portugalska, potovanje po tej deželi je predstavila Marina Hrs 

ŠK Iz-quart     

V letu 2017 so v okviru  ŠK Iz-quart potekale naslednje aktivnosti: 

05.01.2017 –  pogovor z Jadranom Posinkovićem o njegovem likovnem ustvarjanju; 

11.01.2017 – predstavitev knjige Kristine Menih Lešnikova torta usodnih vezi; 

27.01.2017 –  predstavitev nove pesniške zbirke Franca Tominca; 03.03.2017 – 

predstavitev knjige Darje Avsec; 10.03.2017 – kulturni praznik z varovanci VDC Izola;  

20.03.2017 – materinski dan in svetovni dan poezije v knjižnici z otroci in učiteljicami  

iz slovenskih OŠ, 21.3.2017 za italijansko OŠ ter 23.3.2017 obeležitev skupaj z 

varovanci VDC Izola;  16.05.2017 – večerni pogovor z Lijano Perko in Meti Gosar ob 

postavitvi razstave Šepet slike in tekstila; 06.06.2017 – pravljični dopoldan z 

varovanci VDC Izola. 
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ŠK Čarobni prsti 

ŠK Čarobni prsti, ki se je začel decembra 2016, se je nadaljeval v leto 2017. V okviru 

krožka so se zvrstile naslednje dejavnosti: 

21.01.2017 – Lijana Perko je vodila delavnico, na kateri so se  udeleženke naučile 

izdelati  usnjeni mošnjiček; 28.01.2017 – delavnica izdelave usnjenih mošnjičkov; 

11.02.2017 –  delavnica izdelave okrasnih srčkov iz filca, perli in drugih materialov; 

25.02.2017 – delavnica izdelovanja okrasnih ptic iz filca in drugih materialov; 

11.03.2017 – delavnica vezenja; 19.03.2017 – delavnica izdelovanja punčk iz blaga; 

10.04.2017 – priprave za končno razstavo izdelkov, nastalih v okviru ŠK; 03.05.2017 

– postavitev razstave izdelkov v vitrine ustvarjalnosti v MKI 

ŠK Pozor, otrok prihaja 

Za bodoče starše je ŠK Pozor, otrok prihaja, izvedel srečanja, na katerih so lahko 

bodoči starši spoznali, kaj je pomembno pred prihodom otroka na svet ter  v prvem, 

nežnem času otroštva do vstopa v šolo. Srečanja so bila: 6.3.2017 – uvodno srečanje; 

10.3.2017 – dokumentarni film postaja oče, postaja mama, film o izzivih sodobnega 

starševstva, sodelovali sta dr. Zalka Drglin in Irena Šimnovec; 13.3.2017- Vadba v 

nosečnosti, Pamela Jere; 16.3.2017 – Babištvo na Novi Zelandiji, izkušnja Mateje 

Kunsterle; 27.3.2017 Dula in poslanstvo Dul: Tanja Potočnik in starša Barbara Fužir in 

Andrea Vittorio Schart; 3.4.2017 – Rokovanje in nega novorojenca, Pamela Jere; 

10.4.2017 – Dojenje in položaji za dojenje, Pamela Jere; 24.4.2017 – Poporodno 

obdobje, Pamela Jere; 15.5.2017 Prehrana nosečnice, Pamela Jere; 22.5.2017 

Priprava sorojenca na novega družinskega člana, Pamela Jere; 29.5.2017 – Z branjem 

premagujemo tabu teme, Marina Hrs; 5.6.2017 - Simbolna govorica pravljic, Marina 

Hrs; 12.6.2017 Govorica otroške risbe in delavnica izdelovanja preproste lutke, 

Marina Hrs, Aljoša Križ; 19.6.2017 Igra in igrače ter lutkovna predstava Muca 

Copatarica, Marina Hrs, Aljoša Križ.  

ŠK Živeti zdaj         

Zgoščeno jedro zainteresiranih posameznikov, ki se učijo z aktivno udeležbo in 

poglabljanjem v izvedbo delavnic/vaj, s priporočeno literaturo, ki ga ustavajajo člani 
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ŠK in zvočnim gradivom, ki nastaja ob srečanjih. S pridobljenim znanjem izboljšujejo 

kakovost življenj, zlasti v situacijah, ko življenje zahteva osredotočenost, pozitivno 

naravnanost in s tem ravnovesje za zdravo in polno življenje v tem trenutku, brez 

obremenitev s preteklostjo in prihodnostjo. Širši javnosti so dostopni prispevki in 

zvočno gradivo preko medmrežja. Krožek je sestavljen iz predavanj, delavnic, vaj in 

spremljajoče literature. Namen  študijskega krožka je življenje v sedanjosti, 

neobremenjeno s preteklostjo oz. s prihodnostjo.  

V letu 2017  so potekala naslednja srečanja:  9.1.2017 - Maša Plaznik Radost enosti; 

13.1. 2017 - Maja Kenda Dih je kralj uma; 18.1.2017 – Megaliti naših prednikov – 

kamnite sestre zvezd, predstavitev knjige Jožeta Muniha; 25.1.2017 - delavnica J. 

Cesarja; 15.2. 2017 – delavnica J. Cesarja: 17.2.2017 – Mojca Golo Meditacijski večer,  

12.4.,17.5.2017 – delavnica J. Cesarja; 19.5.2017 – Vodnarjeva doba razkriva, 

predavanje in pogovor; 8.11., 19.6.2017 – delavnica J.Cesarja in zaključek ŠK. 

ŠK Drevesa pripovedujejo 

Izola je mesto, ki ima veliko zelenja, dragocenega za življenje.  Krožek ozavešča o 

knjigah in gradivu, ki govori o drevesih in gozdu, s poudarkom na lokalnem področju 

in drevesih, ki uspevajo v mediteranskem področju oz.  Istri. ŠK ozavešča o tem, da 

so drevesa živa bitja, da so pomembna za naravo in ljudi. V okviru delovanja ŠK je 

bilo pripravljenih nekaj predavanj, dve učno pravljični poti, ena po Izoli, druga od 

Lipice do Gropade, pripravljen seznam (bibliografija) strokovnega in leposlovnega 

gradiva o drevesih (D.Požeš, N.Kaligarič, Š.Pahor).  V okviru tega raziskovanje 

simbolnega pomena in ljudsko izročilo nekaterih dreves, izbira in opisi dreves, ki 

rastejo v lokalnem okolju, izbor ljudskih pravljic in sodobnih pripovedi, ki se nanaša 

na gozd/drevesa. Izbor pravljic o drevesih je podlaga za pripovedovanje pravljic o 

drevesih in rastlinah /bibliopedagoške ure in druge predstavitve/. Izvedena je bila 

tematska razstava o gradivu ob Dnevu za spremembe.  

22.6.2017 – na Karavani študijskih krožkov v Idriji je mentorica M.Hrs predstavila 

delo ŠK, pripovedovala pravljico o drevesih in predstavila glasbo rastlin v knjižnici.  

Člani ŠK so se srečali : 24.1., 21.2., 11.3. -  Pripovedovalsko glasbeni pohod za otroke 
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in odrasle: Hrast in čevelj in zgodbe vmes, ki je potekal od Lipice do Gropade, v 

okviru slovenskega pripovedovalskega festivala Pravljice danes, v sodelovanju z 

LKD Mari o net.te/, 14.3.,16.3.2017 /bibliopedagoška ura na Srednji šoli Izola – 

vzgojiteljska smer/; 27.3., 3.4.2017 -  srečanje članov ŠK; 8.4.2017 -  Učno pravljični 

pohod  od drevesa do drevesa po Izoli, v sodelovanju z LKD Mari o net.te, Zavodom 

RS za varstvo narave, Tiso d.o.o. in Arborističnim društvom Slovenije ter Kmetijo 

Gramona. Dogodek je potekal v sklopu Dneva za spremembe občine Izola, akcije 

»Izola – zeleno mesto«/,  25.4.2017 predavanje za zeliščarje v okviru LU Koper, ki se 

je izvedlo v knjižnici s poslušanjem glasbe rastlin/, 24.5. in zaključno srečanje 

20.6.2017.  

ŠK Izolski spomin  

Jeseni 2017 je začel delovati ŠK Izolski spomin, ki zbira lokalno kulturno dediščino. 

Srečanja vodi Kristina Menih. Na nekaj tematskih srečanjih se člani krožka 

spominjajo preteklosti Izole, in sicer skozi izbrane teme: 

6.11.2017 – uvodno srečanje članov in program dela krožka, 14.11.2017 – tematika 

praznovanj; 28.11. 2017 – ribja industrija v Izoli; 12.12.2017 – nevsakdanji Izolani in gost 

Boris Kotnik. ŠK bo z delom nadaljeval prihodnje leto.  

ŠK Šivilja in škarjice 

Prav tako je začel jeseni z delom ŠK Šivilja in škarjice, kjer članice med seboj 

izmenjujejo znanja in jih posredujejo otrokom oz. mlajši generaciji. Srečanja vodi 

Damjana Špik. ŠK ustvarjalno deluje z ročnimi spretnostmi, ob zaključku dela bodo 

pripravili razstavo.  V letu 2017 so imeli naslednja srečanja:  

14.10.2017 – spoznavanje šivalnega stroja in možnosti šivanja; 21.10.2017 – iskanje 

enostavnih krojev v gradivu knjižnice in spletu; 28.10.2017  - izdelava preprostih 

izdelkov /hlačke, torbico/; 11.11.2017 – nadaljevanje šivanja preprostih izdelkov 

nadaljevali s šivanjem; 23.11.2017 – šivanje zaščitnih pregrinjal za šivalni stroj. ŠK bo 

z delom nadaljeval prihodnje leto.   
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VI. ZAKLJUČEK 

Pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti je ključno za družbo in posameznika, 

saj si z njim gradimo temelje za lepše življenje in prihodnost tistim, ki prihajajo za 

nami. V tej luči je ključno izgrajevanje kakovostne knjižnične zbirke z nakupom 

novega strokovnega in leposlovnega gradiva v skladu s strokovnimi standardi.  

V programski izvedbi načrtovanega smo se uspešno povezovali in sodelovali z 

mnogimi posamezniki, zavodi in društvi (npr. s Centrom za socialno delo na 

področju družbeno-koristnega dela (1 oseba), v knjižnici se tedensko srečuje 

skupina starejših za samopomoč v okviru CSD, že dolgo let uspešno sodelujemo z 

VDC. Dijakinji iz  izolske italijanske srednje šole, je bila v knjižnici omogočena delovna 

praksa, gibalno ovirani dijakinji iz Izole, ki se šola v Zavodu Cirius  Kamnik, je bilo 

dvakrat omočeno osemtedensko praktično usposabljanje z delom.  Izvedli smo 

vrsto dogodkov ob različnih obeležjih, kot npr. ob Dnevih evropske kulturne 

dediščine, svetovnem Dnevu knjige in Noči knjige, izvedene so bile mednarodne 

pravljice, cikel ruskega filma, dejavnosti ob vsakoletnem primorskem pravljičnem 

festivalu, v okviru vseslovenske akcije in projekta Evropa Donna, je v knjižnici na 

pobudo in v organizaciji  Sabine Francek, potekalo kvačkanje rožnatih pletenin z 

osveščanjem javnosti o bolezni…Knjižnica se je z raznimi aktivnostmi vključevala  v 

akcije Občine Izola, kot so Dan za spremembe in Dan odprtih vrat Občine Izola. 

Izvajanje projektne dejavnosti neformalnega učenja za odrasle je v izolski knjižnici 

je že vrsto let  posebnost med delujočimi kulturnimi ustanovami, zavodi in društvi  

v Izoli, s tem pa dragocena dodana vrednost za vse, ki iščejo  dodatne, brezplačne 

možnosti za učenje in preživljanje prostega časa. Ta, za uporabnike  (brezplačna) 

dodana vrednost se nalaga vse od prvega do tretjega življenjskega obdobja in 

izgrajuje mnoge posameznike ne le v materialni dobrobiti, temveč v znanju, 

veščinah in spretnostih, ki kasneje v veliki meri pridodajajo tudi k človekovemu 

materialnemu blagostanju. Knjižnica je v okviru danih finančnih zmožnosti 

posodabljala svoje poslovanje in programsko nudila uporabnikom pestrost 

dogodkov, tako literarnih, ki so promovirala branje in knjigo, kot tudi različno paleto 

predavanj, delavnic in srečanj, ki so omogočili vključevanje vsem ciljnim skupinam.  
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V prihodnosti ostaja želja po prostorski širitvi in boljših finančnih možnostih za 

izgrajevanje knjižnične zbirke s sodobno knjižno produkcijo. Vsem ciljnim skupinam 

uporabnikov je kolektiv zaposlenih z znanjem, veščinami in strokovnimi podlagami 

vse leto zagotavljal pestro dejavnost, o kateri je s stalno prisotnostjo v medijih 

obveščal širšo javnost.  

 

Izola, 20.2.2018 
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PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU 

Priloga 1: Poročilo BZ 

BORZA ZNANJA IZOLA V LETU 2017 

Skupaj vpisanih znanj na vseh 
borzah 

 3125   (100%) 

 Ponudba 372   (11,9) 
 Iskanje 2753   (88,1) 

   

  
 

Skupaj vpisanih znanj na Borza 
znanja Izola 

 959   (30,69%) 

 Ponudba 139   (4,45%) 
 Iskanje 820   (26,24%) 

   

  
 

Najpogostejše ponudbe Borza znanja Izola     

   

  
 

068 - Osebnostna rast Osebnostna rast - drugo 14   (1,46%) 
004 - Zdravilna zelišča Zdravilna zelišča 7   (0,73%) 
069 - Psihologija Svetovanje in terapija 6   (0,63%) 
069 - Psihologija Psihologija - drugo 5   (0,52%) 
070 - Pedagogika in 
andragogika 

Osnovna znanja pedagogike 
in andragogike 

4   (0,42%) 

086 - Knjižničarstvo, 
dokumentalistika in založništvo 

Knjižničarstvo, 
dokumentalistika in 
založništvo 

4   (0,42%) 

051 - Turizem Popotniške informacije 3   (0,31%) 
070 - Pedagogika in 
andragogika 

Specialne pedagogike in 
andragogike 

3   (0,31%) 

083 - Zdravstvena dejavnost 
Zdravstvena dejavnost - 
drugo 

3   (0,31%) 

083 - Zdravstvena dejavnost Zdravstveni nasveti 3   (0,31%) 

   

  
 

Najpogostejša povpraševanja Borza znanja Izola     

   

  
 

068 - Osebnostna rast Osebnostna rast - drugo 167   (17,41%) 
069 - Psihologija Svetovanje in terapija 113   (11,78%) 
069 - Psihologija Psihologija - drugo 109   (11,37%) 
004 - Zdravilna zelišča Zdravilna zelišča 101   (10,53%) 
083 - Zdravstvena dejavnost Zdravstveni nasveti 60   (6,26%) 
051 - Turizem Popotniške informacije 42   (4,38%) 
067 - Verstva in teologija Verstva in teologija - drugo 33   (3,44%) 
070 - Pedagogika in 
andragogika 

Alternativne metode učenja 25   (2,61%) 

079 - Zgodovina Zgodovina - drugo 22   (2,29%) 
094 - Tehnična kultura Tehnična kultura - drugo 17   (1,77%) 
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Priloga 2: Poročilo SSU 

 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE V IZOLI V LETU 2017  

  

Obseg dejavnosti Vsota 

Število opravljenih ur v središču za samostojno učenje  4.887 

Število opravljenih ur na mldainskem oddelku 2028 

Skupaj 6.915 

   
Obseg dejavnosti Vsota 

Število vseh udeležencev, ki so se samostojno učili   321 

Število novo vpisanih udeležencev 86 
 

 

Novo vpisani udeleženci po spolu Vsota 

Moški 31 

Ženski 55 

Skupaj 86 

 

Novo vpisani udeleženci po izobrazbi Moški Ženske Vsota 

A  nedokončana OŠ 5 5 10 

B  končana OŠ 4 11 15 

C  nižja poklicna, poklicna 3 3 6 

Č  štiriletna poklicna, strokovna izobrazba 4 10 14 

D  gimnazija 4 11 15 

E  višja/visoka 1 4 5 

F  univerzitetna 6 6 12 

G  specializacija, magisterij, doktorat 1 2 3 

H  drugo 3 3 6 

Skupaj 31 55 86 
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Zakaj ste se odločili za samostojno učenje v središču za samostojno 
učenje? 

Delež v 
odstotkih 

A  želim dopolniti znanje, ki ga pridobivam v šoli, na tečaju, drugje 15.48% 

B  želim pridobiti znanje za napredovanje na delovnem mestu, v 
poklicu, stroki 

8.33% 

C  želim pridobiti nova znanja za lažjo pridobitev nove zaposlitve 10.71% 

Č  želim pridobiti novo znanje za boljše življenje 10.32% 

D  se rad/a učim in pridobivam nove informacije 12.30% 

E  lahko sam/a izbiram čas/ritem/vsebine učenja in jih prilagajam 
svojim potrebam 

9.52% 

F  raje se učim sam/a kot v skupini, kjer učenje usmerja predavatelj 5.95% 

G  takšno učenje ali izobraževanje je brezplačno oz. veliko cenejše 6.75% 

H  takšno učenje ali izobraževanje je nekaj novega, drugačnega 2.78% 

I  ker za vsebino, ki se jo želim učiti, ni druge organizirane oblike 
učenja ali izobraževanja (šole, programa, tečaja,...) 

3.57% 

J  zaradi družinskih/službenih obveznosti se ne morem vključiti v 
organizirane oblike izobraževanja z določenim urnikom (šole, tečaji, 
seminarji ipd.) 

2.78% 

L  želim pridobiti nova znanja, kar bi mi omogočilo nadaljevanje 
opuščenega izobraževanja 

1.98% 

M  pri izbiri učnega gradiva in pri učenju mi pomaga osebje SSU (za 
razliko od samostojnega učenja doma) 

5.95% 

K  drugi razlogi (če med zgornjimi odgovori ni ustreznega, vpišite svoj 
razlog): 

3.57% 

Skupaj 100.00% 

 

Učne vsebine 
Seštevek ur 
samostojnega 
učenja 

Tuji jeziki (PONS-AN, IT, ŠP, NEM) 226,75 

Baze podatkov s polnimi besedili: Ebsco Host, Medline, Oxford 
Reference 120,75 

Slovarji na CD-romu/spletni slovarji 280 

Računalništvo in elektronska pošta 1054,5 

Europass, Mojedelo,… 381 

Seminarske, raziskovalne, diplomske naloge 1220 

Pravo (Uradni list, Ius-Info) 38,5 

Podjetništvo (Gvin, Find-Info) 139,75 

Geografija 56,25 

Druge izobraževalne vsebine dostopne na spletu 1369,5 

Skupaj 4887 
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Priloga 3: Bibliografija člankov 

        BIBLIOGRAFIJA ČLANKOV 2017 COBISS – Mestna knjižnica Izola 

1. Kurtežanka je moža spoznala pri svetilniku 

Bednarik, Jan 

      Vir: Mandrač. ISSN 1580-5786. - Let. 22, Št. 1223 (12. okt. 2017), str. 11 
 

2. Šparžinka Rozana Prešern 

Bednarik, Jan  
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4. S Karijem Klemelo okoli sveta 
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Vir: Dobra novica.si [Elektronski vir]. ISSN 2385-8990. - 2017 

 

5. S Karijem Klemelo okoli sveta - foto razstava v MKI 
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Vir: Ventilator besed [Elektronski vir] : revija za kulturo in izobraževanje. ISSN 1855-6736. - 2017 
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10. Čas je za akcijo 

Orel, Ksenija      
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

I. SPLOŠNI DEL 

Mestna knjižnica Izola izvaja javno službo s področja splošne knjižnične dejavnosti 

za območje Občine Izola. Knjižnica je bila ustanovljena leta 1958. S preselitvijo na 

adaptirano lokacijo izolskega vrtca je pred desetimi leti pridobila polovico 

potrebnega prostorskega standarda ter osnovo za kakovostnejše izvajanje 

programov, in sicer kot informacijsko, kulturno, izobraževalno in socialno središče 

lokalne skupnosti. Pri svojem delovanju sledi poslanstvu, dolgoročnemu doseganju 

ciljev ter standardov in normativov za splošne knjižnice. 

Knjižnico v pretežni meri financira ustanoviteljica knjižnice, Občina Izola, na osnovi 

letno potrjenega programa dela in finančnega načrta. Nakup knjižničnega gradiva, 

nekatere projekte ter Program splošne knjižnice za pripadnike narodne skupnosti 

sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo, neformalne oblike učenja in izobraževanja 

odraslih pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Del sredstev pridobiva 

knjižnica tudi s prispevki uporabnikov. 

II. POSEBNI DEL 

2. 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

1. Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu s spremembami in dopolnitvami, Odlok o izvrševanju 

proračuna, Zakon o delovnih razmerjih, Odlok o ustanovitvi Mestne knjižnice Izola, 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za delovanje knjižnične  

dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih 

knjižnic. 
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Sredstva za poslovanje smo pridobili na podlagi sprejetega letnega programa dela 

in sklenjenih pogodb s financerji. Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja 

in sestavljanja računovodskega poročila smo poleg Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Mestna knjižnica Izola upoštevali še naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/11-UPB), 

- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02), 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Slovenske računovodske standarde, 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, in nasl.), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (UL RS št. 143/03, in nasl.), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (UL RS št. 54/02, in nasl.), 

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

o računovodstvu (UL RS št. 117/02, in nasl.), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (UL RS št. 45/05, in nasl.), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 

80/2016), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 

ukrepih v javnem sektorju (UL RS št. 88/2016), 

- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola 

(št.: 410-188/2016 z dne 22.12.2017). 
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2. Dolgoročni cilji 

Knjižnica kot kulturno, izobraževalno, komunikacijsko in socialno središče, ohranja 

kulturno dediščino, skrbi za dvig kulturne in izobrazbene ravni prebivalstva, rast 

bralne kulture in vseživljenjskega učenja. Doseganje dolgoročnih ciljev predstavlja 

doseganje prostorskega standarda za splošno knjižnico, potrebnega števila 

zaposlenih ter sredstev za knjižnično zbirko ter delovanje knjižnice. 

Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih 

strategij in nacionalnih programov. Le ti predstavljajo izvajanje kulturnega, 

informacijskega, izobraževalnega in socialnega poslanstva v dobrobit in 

zadovoljstvo prebivalcev in uporabnikov knjižničnih storitev, dvig bralne kulture in 

vseživljenjsko izobraževanje, ustvarjanje družbe znanja, ohranjanje kulturne 

identitete in sooblikovanje kulturne podobe Izole in njene okolice, izvajanje 

kakovostne knjižnične dejavnosti, kakovostno izvajanje programov tako na 

lokalnem kot nacionalnem nivoju, izboljševanje gospodarnosti, učinkovitosti in 

uspešnosti poslovanja.  

3. Letni cilji  

Dopolnjevanje in povečanje knjižnične zbirke z nakupom in darovi, povečanje 

obiska in izposoje gradiva. Posodabljanje knjižnice z informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo.  

Knjižnica utrjuje svojo vlogo v okolju, skrbi za prepoznavnost, promocijo in uporabo 

njenih storitev, širitev in utrjevanje e-knjižnice z digitalizacijo domoznanskega in 

drugega lokalno in širše pomembnega gradiva, objavo in javno dostopnost 

digitaliziranih gradiv na portalih in posodabljanje poslovanja ter nadaljnje 

uveljavljanje knjižnice kot stičišča vseživljenjskega prostora za vse skupine 

uporabnikov.  
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4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Z nakupom 

knjižničnega gradiva smo v letu 2017 dosegli 54% IFLA standarda. Članom knjižnice 

je bila omogočena brezplačna izposoja e-gradiva in dostopnost do podatkovnih 

baz. Pri oblikovanju dotoka oz. nakupa knjižnične zbirke so bila pokrita strokovna 

področja v skladu z določili knjižničarske stroke, in sicer v razmerju 70% gradiva za 

odrasle ter 30% gradiva za otroke in mladino, ter 60% strokovnega gradiva in 40% 

leposlovnega. Pestrost programov je različnim ciljnim skupinam omogočala 

vključevanje v neformalne oblike učenja. Zaposleni so s številnimi prispevki v 

različnih medijih obveščali o izvedenih aktivnostih. Primere dobre prakse iz naše 

ustanove smo tudi v letu 2017 širili navzven, in sicer tako na nacionalnem kot 

mednarodnem področju.  

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela  

Odmerjena sredstva za nakup knjižničnega gradiva ne zagotavljajo doseganja 

knjižničnega standarda, določenega s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe (UL RS, št. 73/03 s spremembami in dopolnitvami).  

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let  

Zastavljeni cilji so bili uresničeni v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prostorska 

lokacija knjižnice in njena dostopnost kažejo, da obiskovalci uporabljajo knjižnico 

ne le za izposojo, temveč za izobraževanje in učenje, uporabo računalniške 

tehnologije, obisk prireditev in dogodkov, zato so zagotavljanje ustreznosti 

prostorov, opreme, pogojev za delo, obseg gradiva in razvijanje novih servisov 

knjižnice, pomembni dejavniki, ki povečujejo fizični in virtualni obisk knjižnice. 

Digitalizacija domoznanskega gradiva, ki ga izvajamo v skladu z možnostmi, 

prispeva k predstavnosti, ohranjanju in širitvi slovenske kulture lokalno kot 

nacionalno. Z dejavnostjo in neformalnimi oblikami učenja in izobraževanja 
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knjižnica prispeva dodatno vrednost ter dvig kulturne in izobrazbene ravni 

prebivalstva.  

Knjižnica kot tretji prostor, prostor med delom in družino, dnevna soba mesta, 

kulturno središče in stičišče, ti mnogi izrazi, označujejo širino in obseg dejavnosti 

knjižnice kakor tudi razpon uporabnikov knjižnice vse od zgodnjega otroštva do 

tretjega življenjskega  obdobja, ki se kažejo skozi načrtovan in izvedeni letni 

program, kjer imajo uporabniki možnost koristnega preživljanja prostega časa, 

učenja, druženja ter iskanja informacij, koristnih za življenje in delo. Skozi branje, 

pogovore o literaturi in ustvarjalcih, na predavanjih, delavnicah, bibliopedagoških 

urah, bogatijo svoje znanje, bodisi z izposojo gradiva, z aktivno udeležbo ali 

uporabo možnosti, ki jih omogoča oddaljen dostop do digitalnih vsebin, katalogov 

in drugih vsebin. Skozi vse te vloge se poleg ekonomske vrednosti, kaže družbena 

vrednost knjižnice, ki ga zagotavlja prostor ustvarjanja odprtega dialoga, 

uresničevanja novih zamisli in kreativnosti ter krepitev notranjega potenciala 

veščin, znanja in spretnosti vsakega uporabnika. Knjižnica je dostopna in odprta 

vsem družbenim skupinam skoraj vse dni v letu, omogoča socialno vključenost in 

aktivno državljanstvo. Knjižnične in informacijske storitve so ključne za učečo se 

družbo in aktivno državljanstvo. Z znanjem in informacijami stremimo k razvoju 

človeškega potenciala, civilizacijskega napredka in ohranjanja razsvetljenega 

upravljanja z družbo.   

Najpomembnejše je zagotavljanje potreb najširšega kroga uporabnikov. 

Zagotavljanje hitrega in obsežnega dostopa do znanja in informacij, ima v knjižnici 

velik pomen. Z nenehnim prilagajanjem družbenim in tehnološkim spremembam 

dopolnjujemo in  izboljšujemo naše storitve v dolgoročno  korist uporabnikov, da bi 

zagotovili enak dostop do znanja in informacij za vse. Ključno je spoštovanje 

individualnosti in celovitosti vseh uporabnikov in zaposlenih ter zagotavljanje 

spodbudnega okolja za ustvarjalnost, učinkovitost in osebno odgovornost. Naš 

skupen cilj je zadovoljstvo uporabnikov kot tudi vsakega posameznega člana 

kolektiva.  



 

 

___________________________________________________________________________ 73 

Dejavnost knjižnice vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, 

intelektualnih, zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, na kakovost 

življenja posameznikov in skupnosti, skozi to pa na izboljšanje medčloveških 

odnosov, socialno vključenost  ranljivih skupin, boljšo informacijsko pismenost in 

bralne sposobnosti.  

Izolska knjižnica že dolgo vrsto let omogoča prebivalcem Izole dodano vrednost – 

neformalno izobraževanje odraslih preko vključevanja v dejavnosti študijskih 

krožkov, Središča za samostojno učenje (v Sloveniji jih je 33, od njih sta le dve v 

knjižnicah, in sicer v ljubljanski in izolski) kot tudi  z izmenjavo znanj, veščin in 

spretnosti ter organiziranih predavanjih in delavnicah preko Borze Znanja, ki jih je 9 

v Sloveniji, od teh dve, v ljubljanski in izolski, delujeta v knjižnicah.   

Tako je bilo v letu 2017 dobro pokrito področje bralne kulture, prepoznavno je bilo 

delovanje bralnega kluba Kira knjiga, ki ponuja poglobljeno literarno branje in 

obravnavo prebranega gradiva.  Poleti je v Arheološkem parku delovala Knjižnica 

na plaži, ki druži sodelujoče (Arheološki park in koprsko knjižnico) in se je tako naša 

dosedanja Knjižnica med oljkami, ki je v Arheološkem parku delovala nekaj let,  

preoblikovala v Knjižnico na plaži. V parku so poleti potekala tudi literarna srečanja 

bralnega kluba. Obogatili smo zbirko e-knjig v italijanskem jeziku, dostopnih preko 

portala MLOL, na področju vseživljenjskega učenja je tako ob Borzi znanja in 

Središču za samostojno učenje,  delovalo tudi  6 študijskih krožkov, ki so prispevali 

svoj delež k bogatitvi, ohranjanju ter oživljanju ročnih spretnosti, kulturne 

dediščine, spoznavanja sveta rastlin in izkušnjo glasbe rastlin, spoznavanja drugih 

kultur skozi predstavitve, srečanja kot tudi mednarodne pravljice, v sodelovanju z 

zavodom Primss. Pravljični primorski festival je preteklo leto ponudil obiskovalcem 

novost, pripovedovanje pravljic skozi Kamišibaj gledališče.   

Strokovnim knjižničarskim kolegom /Vrhnika, Društvo bibliotekarjev Celje/, smo 

predstavili primere dobre prakse na področju neformalnega učenja ter s 

strokovnimi prispevki v medijih obveščali javnost o delovanju naše kulturne 

ustanove, ki svojo dejavnost usmerja k vsem ciljnim in starostnim skupinam 

uporabnikov.    
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V okviru finančnih zmožnosti je bil program Mestne knjižnice Izola v letu 2017 

presežen pri dogodkih in srečanjih,  prav tako pri članstvu, ki se je primerjavi s 

preteklim letom povišalo za 8%, prirast gradiva je v primerjavi s preteklim letom za 

7%, nižji,  obisk za 1,56%, izposoja pa za 2,47 %. Razloge za to je iskati v prenizko 

odmerjenih sredstvih za nakup novega in aktualnega gradiva. Knjižnica se iz leta v 

leto sooča z velikim povpraševanjem  uporabnikov, ki iščejo novo in aktualno 

gradivo letne knjižne produkcije.    

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde 

in merila  

Pri svojem delovanju upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti. Kljub temu da 

opredeljenih standardov in meril še ne dosegamo v celoti na vseh področjih 

(prostorski, kadrovski, knjižnična zbirka), je dejavnost usmerjena v kakovostno 

izvajanje programov tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju.  

 

Gospodarnost 2017 = Prihodki/Odhodki = 1,00 % 

Gospodarnost 2016 = Prihodki/Odhodki = 1,00% 

 

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

Nadzor nad porabo finančnih sredstev knjižnice ima direktorica, ki sproti spremlja 

in usmerja poslovanje knjižnice v skladu s programskimi usmeritvami. Svet knjižnice 

kot najvišji organ zavoda, da je soglasje k finančnemu načrtu, sprejema letno 

poročilo ter odloča o večjih vlaganjih v skladu z zakonodajo. Zavod ima vzpostavljen 

sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol. 

V letu 2017 oceno notranjega nadzora podajamo na osnovi samoocenitvenega 

vprašalnika. 
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

v / na   

 MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA 

Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola 

  

Šifra:  37095 

Matična številka:   5051878 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o 

javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja 

in uresničevanje proračuna.  

 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 

absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne 

bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki 

omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja 

na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 

javnih financ v / na: 

 MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA 

Oceno podajam na podlagi:  

* ocene notranje revizijske službe za področja:     

 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

Nabave in izposoje knjižničnega gradiva. 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 

nadzornih organov EU,…) za področja: 

  

V / Na 

 MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA 

 je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje: 
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a) na celotnem poslovanju,    X 

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni  indikatorji za merjenje doseganja ciljev: 

a) na celotnem poslovanju,  X   

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi: 

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:  

a) na celotnem poslovanju,    

b) na pretežnem delu poslovanja,  X  

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:  

a) na celotnem poslovanju,   

b) na pretežnem delu poslovanja,  X 

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi   
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5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo:  

a) na celotnem poslovanju,  X  

b) na pretežnem delu poslovanja,   

c) na posameznih področjih poslovanja,    

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,    

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.   

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ:  

a) z lastno notranjorevizijsko službo    

b) s skupno notranjorevizijsko službo   

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja   

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja  X 

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

V letu 2016 je naročnik notranje revizije Občina Izola naročil izvedbo notranje revizije v Mestni 

knjižnici Izola, ki jo je opravil Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, Ljubljana, in 

sicer: pregled Letnega poročila za leto 2015, razmejevanje javne in tržne dejavnosti ter 

pravilnosti porabe presežka iz preteklih let. 

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave; 

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave; 

Posodobitev tistih notranjih aktov in dokumentacije, ki se spreminjajo zaradi zakonskih zahtev. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še 

ne obvladujem v zadostni meri: 

Dodatna pisna navodila. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  

 direktorica, Marina Hrs 

20.2.2018 

 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi  

Zastavljeni cilji na področju oblikovanja knjižnične zbirke so bili nižji zaradi 

objektivnih vzrokov, t.j. nižanja sredstev za nakup gradiva. Prizadevanja zaposlenih 
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glede dostopnosti zbirke, zagotavljanja obstoječega gradiva, izvedbe programov in 

vseživljenjskega učenja ter prireditev za različne ciljne skupine so bila presežena. 

Vrsta dogodkov in projektov bralne kulture je namenjenih ohranjanju uporabnikov 

navkljub dejstvu, da povpraševanja po novi knjižni produkciji ni mogel zagotoviti v 

taki meri, kot bi želeli v skladu s strokovnimi merili in standardi.  

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na: gospodarstvo, 

socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj  

Knjižnična dejavnost je v osnovi neprofitna, kar pomeni, da so učinki vlaganja v 

učenje, izobraževanje, iskanje informacij, vzgojo bralca, usmerjeni dolgoročno. 

Vseživljenjsko izobraževanje kaže na potrebo po knjižničnih storitvah vključno z 

dostopom do informacij in prostor za kakovostno preživljanje prostega časa. Dvig 

kulture, branja in pismenosti ter izobrazbena raven prebivalstva, so dolgoročni cilji 

in rezultati poslanstva knjižnic, tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju. 

Zagotovitev ustreznih prostorskih, kadrovskih in sredstev za oblikovanje knjižnične 

zbirke ter delovanje knjižnice, so dolgoročni cilji. S sredstvi lokalne skupnosti in 

države zagotavljamo obiskovalcem brezplačno uporabo gradiv in opreme, učnih 

programov, prostor za učenje in delo ter kakovostno preživljanje prostega časa v 

knjižnici. Z ohranjanjem, pridobivanjem in izposojo knjižničnega gradiva ter vrsto 

dejavnosti, ki podpirajo vseživljenjsko učenje, predstavlja steber slovenske kulture 

in nacionalne identitete. Z bogatitvijo programov ter izvajanjem projektov 

zagotavljamo večjo dostopnost do informacij in gradiv.  

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo 

o investicijskih vlaganjih.  

Novih zaposlitev v letu 2017 ni bilo. Napredovanja in prerazporeditve zaposlenih so 

bila izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2017 smo s sredstvi 

ustanoviteljice obnovili dotrajano strešno kritino in ograjo, iz  lastnih virov pa 

nabavili potrebno knjižnično, računalniško in drugo opremo za knjižnično 

dejavnost. 
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III. POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILO ZA LETO 

2017 

Računovodsko poročilo predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, 

obsega: 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka, 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 

Bilanco stanja s prilogami: 

 stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev 

 stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

Prihodke knjižnice tvorijo: 

 javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih 

(proračunske dotacije občine ustanoviteljice in drugih občin ter Ministrstva 

za kulturo), 

 nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (zamudnine, 

članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, ipd.), 

 prihodki od prodaje blaga in storitev, 

 prihodki od financiranja (prejete obresti od zakladniškega podračuna), 

 drugi prihodki. 

 

Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v 

pomožnih evidencah izven knjigovodsko. V okviru skupin naravnih vrst stroškov 



 

 

___________________________________________________________________________ 80 

posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo na analitičnih kontih, 

prilagojenih za potrebe knjižnice.  

Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru  naslednjih skupin: 

 stroški materiala, 

 stroški storitev, 

 amortizacija, 

 stroški dela, 

 drugi stroški. 
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IV. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in 

odhodki po načelu poslovnega dogodka, v obdobju 1.1. do 31.12.2017 ter primerjava 

s predhodnim letom. 

ČLENITEV 

KONTOV 
NAZIV KONTOV 

Oznaka 

za AOP 

ZNESEK (eur) 

2017 2016 
Indeks 

17/16 

1 2 3 4 5 6 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 416.634 403.618 103,2 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 416.634 403.618 103,2 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
862 0 0 0,0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
863 0 0 0,0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 0,0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 40 0,0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 5 408 1,2 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(868+869) 
867 0 0 0,0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0,0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 0,0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 
870 416.639 404.066 103,1 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

(872+873+874) 
871 106.894 89.143 119,9 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 0,0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 18.779 30.228 62,1 

461 STROŠKI STORITEV 874 88.115 58.915 149,6 

  
F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 
875 302.527 305.644 99,0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 233.363 235.614 99,0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 37.602 37.934 99,1 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 31.562 32.096 98,3 
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462 G) AMORTIZACIJA 879 5.230 5.345 97,8 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0,0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.628 648 251,2 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 0,0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 10 1.075 0,9 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(885+886) 
884 0 0 0,0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0,0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 0,0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 
887 416.289 401.855 103,6 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 
888 350 2.211 15,8 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(887-870) 
889 0 0 0,0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0,0 

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 

891 350 2.211 15,8 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 0,0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 
893 0 0 0,0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (celo število) 
894 12 12 100,0 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 

 

4. 1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2017 so prikazani prihodki za tekoče 

poslovanje knjižnice, v skladu z računovodskimi predpisi. Sredstva, namenjena za 

nakup knjižničnega gradiva in opreme, niso zajeta v izkazu prihodkov in odhodkov, 

saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi vodena v 

bilanci stanja, praviloma v skupini 98, v kolikor knjižničnega gradiva knjižnica ne 

financira z lastnimi sredstvi. 
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Prihodki 

Celotni prihodki so v letu 2017 znašali 416.639 eur in so bili v primerjavi z letom 2016 

za 3,1% višji. 

   

v eur 

PRIHODKI glede na VIR 2017 2016 

indeks 

17/16 

iz sredstev javnih financ 391.483 378.933 103,3 

z izvajanjem javne službe 25.156 25.133 100,1 

pridobljeni na trgu 0 0 0,0 

skupaj 416.639 404.066 103,1 

 

Odhodki 

Primerjava odhodkov leta 2017 z letom 2016 ni ustrezna, saj so se zaradi menjave 

storitev računovodenja določeni poslovni dogodki evidentirali v letu 2016 na 

drugačnih postavkah kot v letu 2017, in sicer: 

 periodika oz. revije so se tako pričele v letu 2017 evidentirati pod knjižnično 

gradivo in ne kot materialni strošek,  

 stroški projektov, ki se izvajajo po pogodbah z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije: Borza znanja in Središča 

za samostojno učenje, se razmejujejo glede na dejansko porabo v 

posameznem letu, saj se le-ti izvajajo glede na šolsko leto (01.09. do 31.08.) 

in ne koledarsko leto 
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Strošek dela 

Pri izplačilu plač in drugih stroških dela smo upoštevali veljavno zakonodajo, Zakon 

o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javnih sektor, Aneks h 

Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, Zakon za uravnoteženje javnih 

financ ter ostalo spremljajočo plačno zakonodajo. 

Mestna knjižnica Izola je sredstva za strošek dela v skupni višini 302.527 eur v 

največjem deležu pridobila iz javnih sredstev od Občine Izola, v skupni višini 267.732 

eur oz. 88,5%. Preostanek je financirala iz javnih sredstev Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo 

Republike Slovenije in v minimalnem obsegu iz lastnih sredstev. 

V letu 2017 Mestna knjižnica Izola ni izplačevala delovne uspešnosti. 

  
v eur 

Stroški dela 302.527 100,0 

I. bruto 233.362 77,1 

prispevki na plače 39.663 13,1 

drugi izdatki za zaposlene 29.502 9,8 

    v eur 

Razdelitev drugih izdatkov 29.502 100,0 

regres za letni dopust 9.337 31,6 

povračilo stroškov prehrane med delom 9.258 31,4 

povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.907 37,0 

 

Med stroški dela, ki so v letu 2017 znašali 302.527 eur so zajete plače I. bruto, 

prispevki na plače in drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela predstavljajo 

72,6% vseh odhodkov in so bili primerljivi z letom 2016. Plače smo obračunavali in 

izplačali povprečno 12 redno zaposlenim. 
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Stroški materiala in storitev 

   
v eur 

  2017 2016 

indeks 

17/16 

Stroški materiala in storitev 106.894 89.143 119,9 

MATERIALNI STROŠKI 18.779 25.814 72,7 

Stroški električne energije 7.181 7.476 96,1 

Stroški materiala v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti 5.584 5.493 101,7 

Stroški pisarniškega materiala 3.415 5.386 63,4 

Drobni inventar 1.769 0 0,0 

Material za vdrževanje 831 812 102,3 

Časopisi 0 6.647 0,0 

STROŠKI STORITEV 88.115 63.329 139,1 

Stroški intelektualnih storitev 25.126 20.880 120,3 

Stroški storitev fizičnih oseb (avt.honorar, 

sejnine, štud.delo) 20.064 10.882 184,4 

Stroški storitev v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti 18.835 8.518 221,1 

Stroški drugih storitev (čiščenje, ipd.) 9.560 9.971 95,9 

Stroški storitev tekočega vzdrževanja 4.200 3.079 136,4 

Povračila stroškov-službena potovanja 3.184 2.492 127,7 

Stroški telefona, PTT storitev 2.383 2.633 90,5 

Stroški zavarovalnih premij 1.558 1.478 105,4 

Voda 1.284 634 202,4 

Stroški najemnin 928 1.796 51,7 

Stroški bančnih storitev in plačilnega 

prometa 423 243 174,3 

Komunalne storitve 353 723 48,8 

Stroški reprezentance 217 0 0,0 

 

Celotni stroški materiala in storitev so v letu 2017 znašali 106.894 eur. Največji delež 

predstavljajo stroški, ki se nanašajo na stroške izvedbe projektov oz. prireditev 

(Borza znanja, Središča za samostojno učenje, Študijski krožki, Knjižnica na plaži, 

Kira knjiga, Zanimivi Izolani, in druge prireditve). 
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Amortizacija 

Predstavlja letni popravek vrednosti tistih neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena z lastnimi sredstvi. 

V letu 2017 je amortizacija v višini 5.230 eur razdeljena na amortizacijo knjižnega 

gradiva v višini 5.036 eur ter neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v višini 194 eur. 

Drugi stroški 

Drugi stroški v skupni višini 1.628 eur obsegajo članarine v višini 1.285 eur ter ostale 

stroške (takse, strošek prehrane – dijakov in študentov, ipd.) v višini 343 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

___________________________________________________________________________ 87 

V. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, so prikazani prihodki in 

odhodki po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. 

Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo 

denarnega toka – plačane realizacije.  

ČLENITEV 

KONTOV 
NAZIV KONTOV 

Oznaka 

za AOP 

ZNESEK (eur) 

2017 2016 
Indeks 

17/16 

1 2 3 4 5 6 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 

494.140 514.644 96,0 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(403+420) 
402 

494.140 513.183 96,3 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 
403 

462.766 489.427 94,6 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(405+406) 
404 

83.180 86.130 96,6 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 63.912 86.130 74,2 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 19.268 0 0,0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409) 
407 

377.086 400.623 94,1 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 333.590 400.623 83,3 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 43.496 0 0,0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

(411+412) 
410 

0 174 0,0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 174 0,0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0,0 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

(414+415+416+417) 
413 

2.500 2.500 100,0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0,0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0,0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 2.500 2.500 100,0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0,0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0,0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 
419 

0 0 0,0 
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B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 
420 

31.374 23.756 132,1 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 27.971 23.630 118,4 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 0,0 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 

nad odhodki 
423 

0 0 0,0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.403 126 2700,8 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0,0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 0,0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0,0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0,0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0,0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0,0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(432+433+434+435+436) 
431 

0 1.461 0,0 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 1.461 0,0 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0,0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0 0,0 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 

nad odhodki 
435 

0 0 0,0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0,0 

  
II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 
437 

499.592 456.644 109,4 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 
438 

499.592 456.374 109,5 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 
439 

266.476 264.972 100,6 

del 4000 Plače in dodatki 440 236.643 233.757 101,2 

del 4001 Regres za letni dopust 441 9.293 8.975 103,5 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 20.540 22.240 92,4 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 0,0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 0,0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0,0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0 0,0 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452) 
447 

40.114 38.353 104,6 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 20.955 20.687 101,3 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 16.778 16.574 101,2 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 150 140 107,1 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 236 234 100,9 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 
452 

1.995 718 277,9 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 
453 

108.674 96.010 113,2 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 51.553 53.972 95,5 
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del 4021 Posebni material in storitve 455 6.286 3.745 167,9 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 11.088 11.980 92,6 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 175 0,0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 3.368 2.369 142,2 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 5.897 4.366 135,1 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.338 2.367 56,5 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0,0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0,0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 29.144 17.036 171,1 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0,0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0,0 

410 F. Subvencije 466 0 0 0,0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0,0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0,0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0,0 

  
J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 
470 

84.328 57.039 147,8 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0,0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0,0 

4202 Nakup opreme 473 7.312 8.709 84,0 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 51.308 48.330 106,2 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0,0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 25.708 0 0,0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0,0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 0,0 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 

investicijski inženiring 
479 

0 0 0,0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0,0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(482 + 483+ 484) 
481 

0 270 0,0 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 
482 

0 0 0,0 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 
483 

0 0 0,0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 270 0,0 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(401-437) 
485 

0 58.000 0,0 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

(437-401) 
486 

5.452 0 0,0 
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5. 1. Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

Mestna knjižnica Izola je največ sredstev 76,3 % prejela od ustanoviteljice – Občine 

Izola ter 17,4% iz državnega proračuna. 

Poleg proračunskih sredstev, je knjižnica financirala izvajanje knjižnične dejavnosti 

tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne) – 

6,3%. 

5. 2. Prejeta sredstva 

   
v eur 

  2017 2016 

indeks 

17/16 

prejeta sredstva 494.140 514.644 96,0 

sredstva Občine Izola 377.086 400.623 94,1 

sredstva MIZŠ 52.290 55.720 93,8 

sredstva MK 30.890 30.410 101,6 

sredstva JAK 2.500 2.500 100,0 

lastni prihodki 31.374 25.391 123,6 
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Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2017 

 

5. 3. Prihodki – lastni (od izvajanja službe) 

   
v eur 

prihodek 2017 2016 

indeks 

17/16 

Članarine 11.968 11.634 102,9 

Zamudnine 10.155 10.524 96,5 

Opomini 561 649 86,6 

Fotokopije, izpisi na tiskalnik 1.282 1.445 88,7 

Izgubljene izkaznice, pošk.gradivo 315 182 173,6 

Ostala lastna sredstva 7.093 959 739,9 

skupaj 31.374 25.391 123,6 

 

sredstva Občine 
Izola; 76,3%

sredstva MIZŠ; 
10,6%

sredstva MK; 
6,3%

sredstva JAK; 
0,5%

lastni prihodki; 
6,3%
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5. 4. Poraba sredstev 

   
v eur 

  2017 2016 

indeks 

17/16 

SKUPAJ 499.592 456.374 109,5 

plače I.bruto 236.643 233.757 101,2 

prispevki na plače 40.114 38.353 104,6 

drugi izdatki zaposlenim  29.833 31.215 95,6 

izdatki za blago in storitve 108.674 96.010 113,2 

knjižnično gradivo 51.308 48.330 106,2 

investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme 33.020 8.709 379,1 

 

Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2017 

 

 

knjižnično 
gradivo 10,3%

izdatki za blago 
in storitve 21,8%

plače I.bruto
47,4%

prispevki na 
plače 8,0%

drugi izdatki 
zaposlenim 6,9%

investicijsko 
vzdrževanje in 
nakup opreme

6,6%
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VI. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in 

odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in 

odhodkov.  

Na podlagi navodil in pojasnil s strani Združenja slovenskih splošnih knjižnic Mestna 

knjižnica Izola v letu 2017 ni imela prihodkov, ki bi se uvrščali med prodajo blaga in 

storitev na trgu. 

VII. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov prikazuje podatke 

o danih posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih 

deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev. V knjižnici v letu 2017 nismo 

imeli navedenih poslovnih dogodkov. 

VIII. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil 

in podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2017 

nismo prejeli oz. dajali posojil. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

je izkazana samo sprememba na transakcijskem računu (odprt pri UJP). 

 

ČLENITEV 

KONTOV 

  
Oznaka 

za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  2017 2016 

1 2 3 4 5 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(485+524+570)-(486+525+571) 
572 0 58.000 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(486+525+571)-(485+524+570) 
573 5.452 0 
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IX. BILANCA STANJA 

ČLENITEV 

KONTOV 
NAZIV KONTOV 

Oznaka 

za AOP 

ZNESEK (eur) 

2017 2016 
Indeks 

17/16 

1 2 3 4 5 6 

SREDSTVA 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 
001 298.309 296.691 100,5 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
002 3.205 3.989 80,3 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 3.017 3.752 80,4 

02 NEPREMIČNINE 004 451.728 425.769 106,1 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 188.094 170.762 110,1 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.183.911 1.149.686 103,0 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 
007 1.149.424 1.108.239 103,7 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 0,0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0,0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0,0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0,0 

  

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 132.320 143.316 92,3 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 
013 355 410 86,6 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 79.187 84.639 93,6 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 0,0 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 730 0 0,0 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 
017 51.706 58.267 88,7 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0,0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0,0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 46 0 0,0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0,0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 296 0 0,0 

  
C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 
023 0 0 0,0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 0,0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 0,0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 0,0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 0,0 
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34 PROIZVODI 028 0 0 0,0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 0,0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 0,0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 0,0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 
032 430.629 440.007 97,9 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 0,0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 
034 64.022 61.847 103,5 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 0,0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 20.845 21.734 95,9 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.552 2.494 182,5 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 4.035 4.271 94,5 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
039 127 102 124,5 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 0,0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0,0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0,0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 34.463 33.246 103,7 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 
044 366.607 378.160 96,9 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0,0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0,0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.692 1.889 89,6 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0,0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0,0 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 

JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 0,0 

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 

JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
051 0 0 0,0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0,0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0,0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0,0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0,0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 
056 289.358 374.060 77,4 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0,0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 75.557 2.211 3417,3 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0,0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 
060 430.629 440.007 97,9 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0,0 
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9. 1. Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na 

koncu obračunskega obdobja, na dan 31.12.2017. Podatki o sredstvih in obveznostih 

so razčlenjeni glede na vrsto in ročnost.  

Dolgoročna sredstva 

Kot je razvidno iz spodnje preglednice je v letu 2017 celotna nabava opredmetenih 

in neopredmetenih osnovnih sredstev (vključeno s knjižničnim gradivom) znašala 

85.415 eur. 

      
v eur 

 
VIR SREDSTEV ZA NABAVO 

SKUPAJ OPIS 

OBČINA            

(vključno s 

presežkom iz 

prej.let) MK MIZŠ 

DONACIJE 

in 

OSTALO 

LASTNA 

SREDSTVA 

KNJIŽNIČNO GRADIVO 27.300 17.201   1.966 5.036 51.504 

SANACIJA STREŠNE KRITINE 

IN OGRAJE 24.391       1.568 25.959 

OPREMA     2.067   5.885 7.952 

SKUPAJ 2017 51.691 17.201 2.067 1.966 12.489 85.415 

 

Knjižnično gradivo, ki ga knjigovodsko obravnavamo kot drobni inventar smo v 

višini 51.504 eur v celoti odpisali ob nabav, od tega 5.036 v breme lastnih sredstev. 

 

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (brez 

knjižničnega gradiva) v višini 32.293 eur smo pokrili v breme obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje v višini 32.099 eur in v breme lastnih sredstev v višini 194 eur. 

Inventurna komisija je s stanjem na dan 31.12.2017 popisala vsa sredstva in 

obveznosti do virov sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in 

knjižnim stanjem neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Po 
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poročilu in sklepih smo odpisali zastarelo opremo (vključno z licenčnimi programi) 

v višini 3.758 eur, večino katere bomo odpeljali na uničenje oz. smo del opreme v 

višini 582 eur zamenjali (e-bralniki). 

   v eur 

ODPIS                                 

neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih 

sredstev NV PV SV 

KNJIŽNIČNO GRADIVO 21.675 21.675 0 

Licence-MS Office  784 784 0 

Oprema  3.556 3.556 0 

SKUPAJ 26.015 26.015 0 

 

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na 

dan 31.12.2017 znaša 298.309 eur. 
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X. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

 

  

NAZIV 
Oznaka 

za AOP 

Z N E S E K (v eur) 

Nabavna 

vrednost (1.1.) 

Popravek 

vrednost (1.1.) 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti 

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

Amortizacija 

 Neodpisana 

vrednost 

(31.12.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-

6-7+8-9) 

I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 

700 1.579.444 1.282.753 72.926 0 26.015 26.015 78.567 291.050 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 3.989 3.752 0 0 784 784 49 188 

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 705 425.769 170.762 25.959 0 0 0 17.332 263.634 

F. Oprema 706 1.106.846 1.075.049 46.967 0 25.231 25.231 61.186 17.578 

G. Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
707 42.840 33.190 0 0 0 0 0 9.650 

II. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 12.489 0 0 0 5.230 7.259 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 12.489 0 0 0 5.230 7.259 

G. Druga opredmetena osnovna 

sredstva 
715 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10. 1. Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva obsegajo: 

 gotovino v blagajni v višini 355 eur, 

 sredstva na podračunu pri UJP Koper v višini 79.187 eur. 

 

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2017 znašajo 52.482 eur, in sicer: 

 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 

51.706 eur, od tega do občine ustanoviteljice v višini 51.604 eur, ter ostalih 

proračunskih uporabnikov v višini 102 eur, 

 dan predujem v višini 730 eur, 

 in druge kratkoročne terjatve v višini 46 eur. 

Večina kratkoročnih terjatve bo v mesecu januarja 2018 poravnane.  

Ocenjujemo, da znaša izterljiva vrednost terjatev iz naslova zamudnin 2.143,23 eur 

(20% letnih prihodkov zamudnin in opominov), terjatve se vodijo izvenbilančno saj 

je višina le-teh težko določljiva in evidence, ki izhajajo iz sistema Cobiss ne 

omogočajo natančnega izračuna, vendar pa bo zavod v prihodnosti izvedel 

aktivnosti, da se bo dolg pravilno izkazoval in posledično tudi izterjal. 

10. 2. Aktivne časovne razmejitve 

Med aktivne časovne razmejitve smo zajeli predhodno nezaračunane prihodke iz 

naslova izvajanja Študijskih krožkov, za katere sredstva bomo pridobili v letu 2018 

od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, in sicer v 

višini 296 eur. 

10. 3. Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 29.559 eur, in sicer: 

 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 20.845 eur, 

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 4.552 eur, 

 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.035 eur, ki obsegajo: 
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 krat. obveznosti za dajatve na plače (vključno z KDPZ) v višini 

3.400 eur, 

 krat. obveznosti iz naslova administrativnih prepovedi za 

zaposlene v višini 635 eur, 

 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 

127 eur. 

 
Vse kratkoročne obveznosti iz naslova plače za mesec december 2017 bodo 

poravnane v januarju 2018 oz. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 

zapadlosti. 

10. 4. Pasivne časovne razmejitve 

Med pasivne časovne razmejitve v višini 34.463 eur so vključena sredstva za še 

neizvedeni del projektov (Borza znanja, Središča za samostojno učenje), ki se 

izvajata za šolsko leto (do 31.8.2018) po pogodbi za Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport Republike Slovenije. 

10. 5. Lastni viri, sredstva prejeta v upravljanje in presežek prihodkov nad 

odhodki 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje in dolgoročnih prejetih donacij 

(namenjenih nadomeščanju str. amortiziranja) so se v letu 2017 zmanjšala zaradi 

amortizacije v višini 78.567 eur ter povečala v višini 72.926 eur, in sicer: 

 nabava  knjižničnega gradiva v višini 46.468 eur, 

 investicije v rač.opremo v višini 2.067 eur, 

 investicije za sanacijo strešne kritine in postavitev ograje v višini 24.391 eur, 

za katero je Mestna knjižnica Izola prejela s strani ustanoviteljice – Občine 

Izola Soglasje dne 15.6.2017, da se sredstva v višini 18.129 eur zagotovijo s 

strani Občine Izola ter preostanek v višini 6.262 eur iz sredstev presežka 

prihodkov nad odhodki v preteklih let  
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Na dan 01.01.2017 je Mestna knjižnica Izola izkazovala v poslovnih knjigah 

nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 81.469 eur. Z 

soglasjem, ki ga je pridobila od ustanoviteljice je le-tega v letu 2017 porabila v višini 

6.262 eur za sanacijo strešne kritine in postavitve ograje. Na dan 21.12.2017 je v 

skladu z 30.čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola Občinski 

svet sprejel Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za 

investicijo v višini 56.868 eur, ki se bo realizirala v letu 2018. Rezultat poslovanja 

(presežek prihodkov nad odhodki) Mestne knjižnice Izola je v letu 2017 znašal 350 

eur. Na dan 31.12.2017 znaša tako celotni presežek prihodkov nad odhodki 75.557 

eur, od tega za namene investicije v višini 56.868 eur, ter kot nerazporejen v višini 

18.689 eur. 

    
v eur 

NAZIV FINANCERJA 

stanje 

01.01.2017 POVEČANJE ZMANJŠANJE 

stanje 

31.12.2017 

MIZŠ-oprema 1.889 2.067 -2.264 1.692 

MK-knjižnično gradivo 0 17.201 -17.201 0 

DAR-knjižnično gradivo 0 1.967 -1.967 0 

DOLG.PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.889 21.235 -21.432 1.692 

Občina Izola-SVU 294.802 24.391 -29.835 289.358 

Občina Izola-knjižnično gradivo 0 27.300 -27.300 0 

Obveznosti za NS in OOS 294.802 51.691 -57.135 289.358 

Občina Izola-PRESEŽEK iz pret.let za INVESTICIJE 0 63.130 -6.262 56.868 

Občina Izola-PRESEŽEK iz pret.let NERAZPOREJEN 81.469 350 -63.130 18.689 

Presežek prihodkov nad odhodki 81.469 63.480 -69.392 75.557 

LASTNI VIRI IN DOLG.OBVEZNOSTI 378.160 136.406 -147.959 366.607 
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 v eur 
   

 
stanje 31.12.2017 

   
Osnovna sredstva (razred 0) 298.309 

  

 
Neopredmetena osnovna sredstva 188 

  

 
Nepremičnine 263.634 

  

 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 34.487 

  

 
    

  

 
Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev, ki je evidentirana v razredu 

0, na skupini kontov 98 pa ne: 8.951 

  

 
Sredstva pridobljena z donacijami 1.692 

  

 
Sredstva pridobljena z lastnimi viri 7.259 

  

 
    

  

 
Obveznosti za NS in OOS - 980 289.358 

   
Presežek prihodkov nad odhodki za investicije 56.868 

   
Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki 18.689 

   
OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 364.915 

   
 

10. 6. Presežek prihodkov nad odhodki izračunan po fiskalnem pravilu 

Knjižnica Izola ima v letu 2017 v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka izkazan presežek odhodkov nad prihodki v 

višini 5.452,35, zato presežka po fiskalnem pravilu kot ga podrobneje določa 77.čl. 

ZIPRS1718 nismo izračunavali. 

XI. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB 

IN POSOJIL 

Dolgoročnih finančnih naložb in posojil nimamo. 

Izola, 20.2.2018 

Pripravila: Bernarda Jermaniš 

                   


