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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 16/2007 

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice, Nacionalni svet za 
knjižničarstvo, 2018 

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

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS, št. 29/03 



 

 

 2 

- 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 sodi  med knjižnice, ki pokriva območje do 20.000  

prebivalcev, ki jim omogoča dostop do knjižničnega gradiva ter vseživljenjskega 

učenja.  

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

skupen projekt  Potujoča knjižnica.  Dejavnost sofinancira občina Izola.  

Za knjižnico izolske italijanske narodne skupnosti strokovni delavci Mestne knjižnice 

Izola letno obdelujejo in v nacionalno bazo Cobiss vnašajo  knjižnično gradivo, ki ga 

skupnost vsako leto nabavlja za svojo knjižnico.   

 

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, 
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- za uporabnike  s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja 

knjižničnega gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo), 

- 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 zagotavlja ustanoviteljica, Občina Izola na 

podlagi letne Pogodbe o financiranju dejavnosti Mestne knjižnice Izola. Del 

sredstev za nakup knjižničnega gradiva Mestna knjižnica Izola pridobi na podlagi 

javnega poziva  Ministrstva za kulturo. Prav tako Ministrstvo za kulturo na podlagi 

javnega poziva sofinancira Program dejavnosti splošnih knjižnic za pripadnike 

italijanske narodne skupnost.  Z razpisom, ki ga objavlja Javna agencija za knjigo pri 

Ministrstvu za kulturo, na katerega se je prijavila knjižnica, je sofinancirala delovanje 

bralnega kluba v višini 30% deleža.  

Projektno dejavnost neformalnega izobraževanja odraslih v knjižnici, kot so Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje in študijske krožke letno sofinancira 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sektor 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 površin, kar  po 

standardih za splošne knjižnice predstavlja tretjino potrebnega prostora, in sicer 

1.900 m2.  

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 24.000 knjižnih enot ter arhiv knjižnice, kjer so prostori zapolnjeni. 

Frekvenca povpraševanja po gradivu, ki ga hranimo v skladišču je dnevna, zato je 

njegova bližina ugodna. Od leta 2017 naprošamo za dodatne prostore za hrambo 

gradiva, predvsem za premične zbirke.  

Prostorska stiska v obstoječih prostorih knjižnice ne omogoča ustrezne razmejitve 

prostora za mlade in odrasle znotraj zgradbe, da bi eni v mirnem in tihem ozračju 

brali, se izobraževali in učili, drugi pa se tudi družili v svoji mladostni radoživosti in 

bili nemoteči drugim.  

Hkrati ima enovitost lokacije prednost, tako za mlade kot odrasle, vanj prihajajo 

starši in otroci sočasno. Knjižnica, locirana na več lokacijah, bi dolgoročno 

predstavljala  veliko večje organizacijske, kadrovske in finančne pogoje.  

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 smo redno poročali 

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

objavljamo pa tudi na radiu Capris, radiu Ena in radiu Koper, v strokovnem glasilu 

Knjižničarske novice ter drugih medijih, kot so: Ventilator besed, Likovni svet,  itd.   

O dejavnosti Mestne knjižnice je bilo katalogiziranih 88 člankov, ki so jih za različne 

medije prispevali J. Bednarik, E. Gregorič.  M. Hrs, D. Kromar, Š. Pahor, M. Runko, D. 

Špik. 

V letu 2019 je bilo medijem poslanih 942 pisnih najav dogodkov. 
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1.8. Pomembni dosežki v letu 2019 

Z zunanjim knjigomatom za vračilo gradiva,  ki deluje 24 ur/dan,  je knjižnica 

uresničila dolgoletni načrtovani cilj. Na slovesnem dogodku so ga v uporabo predali   

župan Občine Izola, Danilo Markočič, direktorica knjižnice, Marina Hrs in Ivo Vajgl, 

ki je bil zatem gost večernega klepeta z Zanimivimi Izolani. Do konca leta so 

obiskovalci preko knjigomata vrnili 3.806 enot gradiva.   

3D delavnice programiranja in tiskanja v knjižnici, so zanimiva novost, namenjena 

uporabnikom, ki se na(učijo) oblikovanja v 3D programih in natisnejo izdelek.   

Na željo in pobudo Slovanskega kulturnega društva Adriatika je knjižnica knjižno  

ponudbo obogatila z otvoritvijo ruske knjižne police, 25. aprila 2019, na kateri se 

nahaja 300 knjig v ruskem jeziku. Ob kulturnem programu, ki so ga pripravili člani 

društva, so sekretarka Ruske federacije v Sloveniji, Zoja Iskhanova, predsednica 

Slovanskega kulturnega društva, Nataliya Uralova in direktorica Mestne knjižnice 

Izola, Marina Hrs,  predale polico v uporabo vsem, ki si želijo branja v ruskem jeziku.  

Mestna knjižnica Izola je izdala  e-publikacijo razstav in razstavljalcev v knjižnici,   z 

naslovom Kotiček ustvarjalnosti- pregled razstav 2004 – 2018, ki je dostopna 

javnosti preko spletne povezave na spletni strani MKI in zajemajo razstave, ki so se 

zvrstile v 14 letih  tako na stenah kot vitrinah ustvarjalnosti;  

V preteklem letu je knjižnica izdala tudi leposlovno delo, dvojezično  pesniško 

zbirko Patricije Sosič Kobal, Srce sredi kaosa/Un cuore in mezzo al caos, ki jo je v 

italijanski jezik prevedla Jolka Milič.  

Ob 25-letnici delovanja študijskih krožkov v Mestni knjižnici Izola so sodelavci 

knjižnice pripravili razstavo dolgoletnega delovanja v manjših učnih skupinah, ki je 

prikazala pester obseg tematskih področij, ki jih študijski krožki pokrivajo, bogatijo  

ustvarjalnost posameznikov ter delujejo tudi v javno dobro.  

Program s Tačkami pomagačkami je zaživel še s programom R.E.A.D, ki je namenjen 

otrokom – posameznikom in je že na začetku dosegel izboljšanje bralnih zmožnosti 

pri otrocih.    
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II. PROGRAM  

2.1. Kader, strokovno delo in izobraževanje  

V knjižnici je bilo v preteklem letu 13 zaposlenih. Prostorska stiska se poleg 

pomanjkanja prostora za gradivo, prostorov za učenje in delo, 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 znaša na 

dan 31.12.2019 naš  skupni prispevek v Cobib.si bazo 13.648 zapisov. Kreiranih zapisov v 

letu 2019 je bilo 594.  Nabavljeno gradivo v letu 2019 je bilo do konca leta obdelano, kar 

pomeni, da je bilo vnešeno v računalniško podatkovno bazo, opremljeno (žigosano, 

opremljeno z nalepkami in označeno s podatki, zavito, na mladinskem oddelku 

označeno še s tremi starostnimi stopnjami) ter postavljeno na police. K redni dnevni 

dejavnosti sodi tiskanje opominov, dnevno pospravljanje knjig na police v skladu s 

strokovnimi področji, urejanje gradiva na policah po abecednem redu, tiskanje 

inventarne knjige, odpis in usmerjanje 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.   

V vlogi organizatorja strokovnega združenja Društva bibliotekarjev Primorske in 

Notranjske, je Mestna knjižnica Izola izpeljala občni zbor, ki se ga je udeležilo 52 

udeležencev in pripravila strokovni program, nato so spoznavali Izolo/Parenzano 

do Belvederja, ogled  Arheološkega parka in  Hiše morja ter razgled z zvonika./ 

V letu 2019 so se zaposleni izobraževali za delo v sistemu Cobiss, ena strokovna 

sodelavka je opravila licenco za vnos antikvarnega gradiva (licenca D), ena je uspešno 

opravila izobraževanje in pedagoško andragoške izpite. Dve sodelavki sta obiskali 

knjižni sejem v Bologni. Direktorica se je udeležila konference v Helsinkih o 
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preoblikovanju knjižnic in ogleda nove knjižnice O0di, na katero so ponosni in ponuja 

široko paleto najsodobnejših storitev, namenjenih učenju in delu in je bila v letu 2019  

nagrajena kot najboljša javna knjižnica.  Maja je knjižnica gostila knjižničarke iz Litve in 

na strokovnem srečanju  sta knjižnici izmenjali primere dobre prakse za ciljne 

uporabnike. Septembra so se, na povabilo iz knjižnice na Poljskem, štirje strokovni 

delavci udeležili izobraževanja in praktičnega dela, ki so ga tam pripravili   na temo 

spodbujanja učenja za mlade s pomočjo sodobnih tehnologij,  v okviru projekta 

Erasmus+.  Zaposleni so se udeležili izobraževanj na področju sistema Cobss3, dela z 

odraslimi učečimi, ter izobraževanj za izboljšanje kakovosti dela z otroki in odraslimi 

uporabniki ter ostalih izobraževanj 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 bilo do konca leta vnešeno v skupno nacionalno 

bibliografsko podatkovno bazo COBISS  v skladu s strokovnimi standardi.  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 520 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.   
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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, rednim 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+ pa je uporabnikom vidna dostopnost gradiva vsake posamične enote iz 

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

izposoje.  

V letu 2019 je bilo inventariziranih 124.564 enot  (zaloga brez odpisa).  Knjižna zaloga 

je konec leta 2019 znašala 90.098 enot (zaloga z odpisom). V skladu s Pravilnikom o 

odpisu knjižničnega gradiva je bilo v letu 2019 odpisanih 3.316 enot. 

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

kupljenih  2.100 enot gradiva, kar pomeni, da smo za vse knjižnično gradivo dosegli 

46% IFLA standarda.  

 

a.) Knjižnična zbirka 2019: knjige, periodika, neknjižno gradivo 

 

 

knjige, brošure
90%

Serijske p.
2% neknjižno g.

8%

Sestava knjižnične zbirke 2019 v odstotkih
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b.) Nakup knjižničnega gradiva v letu 2019:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.) Od tega za nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v letu 2019: 

Knjižnično gradivo       Število enot 

Knjige             57        

Periodika              6             

Neknjižno gradivo            65          

SKUPAJ           128         

 

knjige
1.761
84%

serijske 
publikacije

104
5%

neknjižno 
gradivo

235
11%

Nakup knjižničnega gradiva v letu 
2019

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo

Knjižnično gradivo Število enot  Odstotek 

Knjige 1.761     84% 

Serijske publikacije 104          5% 

Neknjižno gradivo 235          11% 

SKUPAJ 2.100      100% 
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d.) Prirast knjižničnega gradiva v letu 2019: 

Knjižnično 

gradivo 

Število enot                                  Odstotek 

Nakup     2.100                                  64% 

Zamena            0    0% 

Darovi     1.169                                36% 

Drugo           0    0% 

SKUPAJ    3.279                              100% 

 

 

 

44%

5% 51%

Nakup knjižničnega gradiva v 
italijanskem jeziku v letu 2019 v 

odstotkih

nakup gradiva; 
2.100; 64%

dar; 1.169; 36%

zamena; 0; 0%drugo; 10; 0%

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2019

nakup gradiva dar zamena drugo
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Posebne knjižnične zbirke in digitalizacija 

V letu 2019 smo digitalizirali 51  številk izolskega lokalnega časopisa, tednik  Mandrač 

(od št. 433  do št. 483)  ter stare razglednice. V Tednu evropske kulturne dediščine 

je D. Kromar predstavila zbirko starih razglednic Izole in zbirko starih igrač J. in M. 

Janežič v knjižnici.  

Izven knjižnice se nahajajo premične zbirke, nekatere neprekinjeno, kot je zbirka 

knjig v Centru starejših v Livadah in hotelska zbirka, ostali dve pa delujeta čez 

poletje kot knjižnici na plaži.  

 

2.3. Članstvo, obisk in izposoja gradiva 

Članstvo 

V letu 2019 je bilo aktivnih  članov knjižnice 3.721.  (od 1.1.-31.12.2019), t. j. tistih, ki so 

obiskali knjižnico vsaj enkrat v letu, od tega otrok in mladine 1.325  oz. 36%, odraslih 

pa 2.397 oz. 64%.  Na novo se je preteklo leto vpisalo 570 članov. 

 

Članstvo po kategorijah v letu 2019 

Kategorija Število Odstotek 

Mladina           1.325       36% 

Odrasli         2.397      64% 

Skupaj         3.721   100 % 
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Obisk knjižnice 

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

knjižnice je bilo skupaj 70.126,  od tega je odraslih 34.766 ali 69% ter 15.288 ali 31% 

otrok in mladine. Obiskovalcev, ki so si v letu 2019 izposodili gradivo na dom, 

vključno z vračilom, rezervacijami in podaljšanjem je bilo 50.054.  

E-knjige in e-viri dostopni na daljavo 

V letu 2019 so bile članom knjižnice brezplačno dostopne naslednje podatkovne 

baze: Uradni list, Gvin, IUS-info, Find-info, EbscoHost, Encyclopedia Britannica, 

Press Reader, Primorci.si, Dobreknjige.si, Kamra, Biblos, MLOL. 

Obiskovalci na daljavo – spletne strani, spletni portal Kamra 

Statistika ogledov spletnih strani: www.izo.sik.si : seje : 11.050, uporabniki: 6.619, 

ogled strani : 28.357; www.rex-mk.si: seje: 992,u porabniki:875, ogledi strani 2.935; 

http://www.institut-climatechange.si/: seje: 322, uporabniki 306, ogledi strani: 475.  

Facebook stran izolske knjižnice je imela konec leta 1.013 sledilcev.  

otroci in 
mladina

1.325
36%

odrasli
2.397
64%

Odstotek članov 2019

otroci in mladina odrasli

http://www.izo.sik.si/
http://www.rex-mk.si/
http://www.institut-climatechange.si/
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Spletni portal Kamra, kjer se nahajajo digitalne zbirke in multimedijski elementi 

gradiv slovenskih knjižnic (s strani naše knjižnice stare razglednice Izole, Album 

Izole,  Zanimivi Izolani, stare igrače idr.), je imel v letu 2019 2.070.949 ogledov 

strani, vsi ogledi strani od 1.1.2006 do 31.12.2019 pa znašajo 9.447.324 ogledov.  

Za nas je zanimiv podatek, da je Mestna knjižnica Izola med 20 najbolj obiskanimi 

digitalnimi zbirkami na spletnem portalu Kamra v letu 2019 dosegla 8. mesto z 

Zanimivimi Izolani (9.303 ogledov), med najbolj obiskanimi digitalnimi zbirkami v 

času od 1.1.2006 do 31.12.2019 pa je z zbirko Zanimivih Izolanov dosegla 6. mesto 

(52.730 ogledov). Poleg digitalne zbirke Zanimivih Izolanov so bili najbolj obiskani 

ogledi zbirk Sprehod po starem mestnem jedru (3.879 ogledov), Obrazi Izole (2.575 

ogledov) in Zgodbe iz preteklosti Izole (1.045) ogledov.  

Spletni portal Dobreknjige.si 

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

vsem, ki v poplavi literature iščejo kakovostne knjige. Sooblikujejo ga slovenske 

splošne knjižnice, literarni kritiki in bralci. Med administratorji portala so tudi 

zaposleni iz izolske knjižnice. V letu  2019 je bilo v portal Dobreknjige.si vnešenih 14 

novih knjig. 

Ruska knjižna polica 

Mestna knjižnica Izola že nekaj let sodeluje s člani Slovanskega kulturnega društva 

Adriatika, ki so v knjižnici priredili srečanja in delavnice ob ruskih čajankah. V začetku 

letošnjega leta je knjižnica podprla pobudo Slovanskega kulturnega društva 

Adriatika, da bi v knjižnici ustvarili Rusko knjižno polico. Mestna knjižnica Izola je 

naročila in pokrila stroške izdelave in postavitve knjižnic polic.   

Člani društva so s pomočjo Veleposlaništva Ruske Federacije v Ljubljani, zbrali in 

prispevali gradivo ruskih klasikov, Tolstoja, Dostojevskega Čehova, Puškina,  

Gogolja, Gorkega, Turgenjeva in drugih , kot tudi evropske in ameriške avtorje, 

prevedene v ruski jezik, in sicer  Andersena, Boccaccia, Brehta, Byrona, Goetheja, 

Shakespeareja, Stendala, Zolaja, Cooperja, Londona, Steinbecka… 
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S skupno februarsko akcijo, so v knjižnici zbrali  precejšnje število knjig za otroke in 

mladino. Vse knjižno gradivo v ruskem jeziku je strokovno obdelala in v slovenski 

nacionalni knjižnični sistem COBISS vnesla  bibliotekarka izolske knjižnice, Damjana 

Špik, pri prevodu pa so člani društva ponudili dragoceno pomoč.  

Ob slovesni otvoritvi, na kateri so predali knjige v izposojo, je v čitalnici  knjižnice  

sledil kulturni program, ki so ga pripravili člani društva Adriatika z nastopi članov 

skupine Rulada Talent Agency pri Centru slovanskih kultur iz Ljubljane, z mentorico 

Anno Mogutina, brali so odlomke ruskih klasikov, izvedli otroško in družinsko 

predstavo, nastopila je tudi skupina iz Medgeneracijskega centra v Izoli, ki se ob 

mentorstvu učijo ruskega jezika.  

Medkulturno sodelovanje in širitev skupnega kulturnega prostora, ki ga povezuje 

prav knjiga, je v zadovoljstvo knjižnice in članov društva, saj je tako omogočeno, da 

sedanji in bodoči uporabniki knjižnice, ki jih veseli branje v ruskem jeziku, le-to 

najdejo prav na Ruski polici izolske mestne knjižnice.    

Knjigomat  

Pred zagonom knjigomata, je bilo potrebno pripraviti vso potrebno bazo in 

nastavitve programa za ustrezno beleženje vračil, zato je le-to najprej potekalo v 

testni bazi, od 4.7.2019 dalje pa tudi za uporabnike. Gradivo se vrača tako, da se vrne 

vsak kos posebej, knjigomat pa ima sodobno in preprosto beleženje vračila s 

piktogrami. Pomembno je, da obiskovalcu ni potrebno vstopiti v knjižnico in gradivo 

lahko vrača kadarkoli v dnevu, ne glede na odprtost knjižnice. Časopisov na ta način 

ni mogoče vrniti.  

Izposoja 

Na dom ter v knjižnici je bilo izposojenih 162.274 enot.  Izposojenega gradiva na 

dom, vključno s podaljšanji je bilo 145.924 enot. Tudi v letu 2019 je skromen obseg 

sredstev za nakup nove knjižne produkcije predstavljal zelo selektivno usmeritev 

pri nabavi in posledično ponudbi novega gradiva, ki ga je knjižni trg ponujal v letu 

2019.   
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Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, katere dejavnost za izolsko občino izvaja Osrednja knjižnica 

Srečka Vilharja v Kopru, je v letu 2019 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  207 - krat in si izposodili skupaj 868 enot gradiva, kar ni  vključeno v 

zgoraj navedenih podatkih.   Na novo se je vpisalo 9 članov.  

Medknjižnična izposoja 

Poteka med knjižnicami v Sloveniji. Osrednja območna knjižnica v Kopru pokriva 

stroške za medknjižnično izposojo med kraji, ki sodijo v koprsko območnost ( Izola, 

Piran, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica). Zaradi pokrivanja teh stroškov   

medknjižnična izposoja med knjižnicami obalno-kraške regije narašča, in sicer tako 

splošno
5% filozofija

8%

verstvo
1%

družbene vede
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matematika, 
priodoslovne vede

3%

uporabne znanosti, 
medicina, tehnika

7%

umetnost,arhitekt
ura, glasba...

7%

jezikoslovje
2%

književnost
58%

literarna teorija
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domoznanstvo, 
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biografije, 
zgodovina

4%

Izposoja na dom po UDK v letu 2019



 

 

 17 

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

gradiva drugim, ki gradiva nimajo ali je morebiti izposojeno in je za člane teh knjižnic 

brezplačna. Izposoja knjig iz drugih knjižnic, izven navedenega območja, je plačljiva. 

V  letu 2019 smo tako drugim knjižnicam izposodili 125 enot gradiva, od drugih pa 

smo si izposodili 132 enot gradiva.  

Darovi drugim 

V letu 2019  smo 250 knjig podarili na novo odprti Hiši kulture v Sv. Antonu.  
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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 ljubezen do 

ljudskega pravljičnega izročila, saj imamo v Sloveniji bogato zakladnico ljudskega 

slovstva, ki ohranja temeljne človeške vrednote ter dediščino ljudskega izročila.  

Ure pravljic 

Že vsa leta ure pravljic v slovenskem, italijanskem in v okviru mednarodnih pravljic, 

v drugih jezikih, potekajo ob torkih ob 17. uri. Uram pravljic je namenjena steklena 

pravljična soba, ki je v ta namen ustrezno 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 zamisli  za izdelek, priprave, nabave 

materialov in izvedbe. Obvestila o urah pravljic redno objavljamo v različnih medijih. 

V letu 2019  so pravljične ure v knjižnici izvajali: N. Kaligarič, Š. Pahor, D. Špik, J. 

Bednarik, M. Ljubič, E. Gregorič in K. Franjčič.   

 

V letu 2019 je bilo v popoldanskem času izvedenih skupaj 32 ur pravljic. Veliko obiska 

so bile deležne ure pravljic s tačkami pomagačkami, v letu 2019 je bilo izvedenih 10 

takih pravljičnih ur. Skupaj je je ur pravljic obiskalo  292 otrok in 37 odraslih.   
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Pravljične ure s Tačkami pomagačkami 

Program Pravljice s tačkami, ki poteka že tretje leto v sodelovanju s Slovenskim 

društvom za terapije s pomočjo psov, Tačke pomagačke, se izvaja z dvema 

programoma, skozi enega poteka pripovedovanje pravljic v sodelovanju s 

terapevtskim parom, tj. vodnikom in izšolanim psom ter knjižničarjem, ki 

pripoveduje ali bere pravljico. Pripovedovalec po prebrani pravljici naveže vsebino 

pravljice na psa, čigar namen je poučiti otroka o sami naravi psa, delu z njim ter 

predvsem v premagovanju strahu pred psom.  

Januarja 2019 se je začel izvajati še drugi terapevtski program,  R.E.A.D. ( Reading 

Education Assistance Dogs), ki je licenčni program registriran pri  Intermountain 

Therapy Animals USA. Je svojstven program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne 

in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Ta 

srečanja z otroki so individualna, menjena otrokom, ki slabše berejo. Vodnik, izšolan 

pes in knjižničar sodelujejo tako, da otrok bere in pes »posluša« njegovo branje. 

Izšolan terapevtski pes skupaj s svojim vodnikom obiskuje knjižnico, pes je ta čas v 

vlogi »poslušalca«. Tak način branja je za otroka zelo uspešen, saj ima v programu 

R.E.A.D vsak posamezni otrok 20 minut čisto posebnega poslušalca. 

Program poteka tako, da otrok sam ob prisotnosti psa in vodnice prebere vnaprej 

pripravljene pravljice, namensko izbrane za stopnjo težave posameznega otroka. 

Po zaključeni uri otroku izberejo še eno pravljico, ki  jo, do naslednje ure,  prebere 

doma. To seveda ni obvezno in velja le, če si otrok to sam želi.  Ure se udeležijo 

največ trije otroci, tako ima vsak na voljo 20 min.   

Na prvi in zadnji uri je bila narejena evalvacija oz. kvalitativna ocena branja s strani 

terapevtke, s katero se je spremljal napredek otroka. Ta je presenetljivo velik in 

hiter. Že na drugi terapiji je bil viden preskok glede na stanje pred terapijo - otroci 

so se znebili strahu pred glasnim branjem, brali bolj tekoče,  in kar je 

najpomembneje,  z razumevanjem. Vsi so tudi končali bralno značko, kar predstavlja  

uspeh glede na začetno stanje.  

http://www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html
http://www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html
https://www.therapyanimals.org/Home.html
https://www.therapyanimals.org/Home.html
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Večinoma je bil ugotovljen program v jezikovni prepreki, kar posledično pomeni  

manjšo samozavest in strah pred glasnim branjem.  Pri enem otroku je bil ovržen 

sum na disleksijo na podlagi »testa prepoznave črk«.  

Za izvedbo obeh programov  Tačke pomagačke se je s strani knjižnice izobraževal  

knjižničar Jan Bednarik, ki oba programa s terapevtskim parom tudi izvaja.   

 V certificiran terapevtski program je bilo v letu 2019 vključenih 5 otrok, od tega sta 

bila 2 poslana s strani učiteljice, ostale so vključili starši. V letu 2019 je bilo izvedenih 

skupno 11 individualnih ur. 

Bralni pravljični kovčki 

Za spodbujanje branja pri mladih bralcih je knjižnica pripravila 5 bralnih kovčkov v 

obliki živali. Bralni »pravljični« kovčki so namenjeni predšolskim otrokom in 

učencem 1. razreda osnovne šole. Tako obiskovalce knjižnice (po)vabimo k branju 

kakovostne  otroške literature.  Knjižničarke pripravijo kovčke, ki jih napolnijo z 

zanimivimi knjigami za otroke, tako z leposlovjem kot tudi  z otroškimi strokovnimi 

deli, saj po teh starši manj pogosto posegajo.  Kovčke na vrvici  starši in otroci 

odpeljejo domov, jih po treh tednih vrnejo, nato si lahko izposodijo naslednji 

pravljični kovček. Cilji te bralne akcije so:  razvijanje bralne kulture in spodbujanje 

branja v družinskem krogu, branje knjig z več strokovnih področij in kakovostna 

izraba prostega časa otrok in njihovih družinskih članov. Za vsebine skrbita D. Špik 

in N. Kaligarič.  

Knjižnica na plaži v Arheološkem parku in pri Svetilniku 

Knjižnica med oljkami, ki je vrsto let delovala v Arheološkem parku, se je pred tremi 

leti priključila skupnemu projektu Knjižnica na plaži, predlani pa še pri  Svetilniku.  

Vsako poletje izvede bralni klub Kira knjiga v sodelovanju z Andrejem Preložnikom 

iz Arheološkega parka dva literarna večera v tem lepem okolju, kjer udeleženci 

bralnega kluba, berejo in premišljujejo ter se pogovarjajo o delih, ki so nastala ali 

opisujejo davne zgodovinske čase.   



 

 

 21 

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 novih knjig pripravlja knjižničarka N. Kaligarič. 

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, kakovostnih leposlovnih in 

strokovnih knjig.  

Stalne razstave knjig so:   

- priporočamo za branje 

- knjižne novosti 

- uganka meseca /na določeno temo 

V letu 2019 je knjižničarka N. Kaligarič pripravila razstave knjig  Zaljubljeni v 

počitnice, Melje melje stari mlinček, Zima zima bela, in odmevno razstavo  Drevesa 

pripovedujejo. 

Vrtec in šola na obisku 

Namen in cilj obiskov vrtcev in šol v knjižnici je  knjižna in knjižnična vzgoja. Ta  

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 strokovnimi delavci knjižnice, N. Kaligarič, D. Kromar, Š. Pahor,  D. Špik, 

M. Ljubič, E. Gregorič.  



 

 

 22 

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

knjigo, s knjižnico, igralne ure s knjigo, ure pravljic, ure pravljic s tačkami 

pomagačkami,   reševanje knjižnih ugank, pogovori o pisateljih, pogovori o knjigah, 

srečanja z ustvarjalci, projekt Rastem s knjigo.  Med domoznanstvo za otroke, 

spoznavanje kulturne in zgodovinske podobe našega kraja in okolice, sodijo  knjižne 

uganke, pripovedovanje zgodb iz  lokalnega izročila, sodelovanje s šolami pri 

pripravi likovnih razstav,  pogovori s starejšimi krajani in podobno. 

V letu 2019  je v dopoldanskem času knjižnico obiskalo 58  skupin otrok iz izolskih 

vrtcev. Pravljicam je skupaj  prisluhnilo 952 otrok in  128 odraslih. Otroci so si po 

bibliopedagoškem programu s pravljico večkrat ogledali tudi likovne razstave v 

knjižnici. 

Knjižnico so   v letu 2019 obiskale  4   skupine otrok  iz izolskih osnovnih šol, Livade 

in OŠ Dante Alighieri. Skupno je bilo na obisku 130 osnovnošolcev  in 15 učiteljic. 

Skupno število otrok iz izolskih vrtcev in osnovnih šol, ki so v dopoldanskem času 

obiskali knjižnico, je 1.082, odraslih pa 143. 

Knjižničarke na obisku 

Knjižničarke D. Špik, N. Kaligarič  in  Š. Pahor so  v dopoldanskem času 13 krat odšle 

na obisk v vrtec. Skupno so obiskale 21 skupin otrok,  pravljicam pa je prisluhnilo 333 

otrok in 43 vzgojiteljic.   

Že nekaj let izvajamo tudi bibliopedagoško dejavnost v Srednji šoli Izola. Za 24 

dijakov 3. letnika predšolske vzgoje je 22.3. in 29.3. 2019 M. Hrs izvedla predstavitev 

in delavnico branja in pripovedovanja pravljic z naslovom Pomen ljudskega 

pripovednega izročila in simbolika v pravljičnih besedilih. 

Tradicionalno sodelujemo v tednu starejših občanov z izolskim domom 

upokojencev. M. Hrs je izvedla predstavitev Radost življenja za 70 varovancev . Ob 

tej priložnosti je knjižnica podarila varovancem taktilno podlago, ki je nastala v 

okviru ŠK Šivilja in škarjice, za njih jo je sešila D.Špik.  
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Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole 

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 OŠ Livade Izola so obiskali knjižnico 21. 10. 2019, 24.10. 2019  in 

13.3.2019.  Učenci 7-ih razredov OŠ Dante Alighieri so knjižnico obiskali 23.4.2019. 

Učenci Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan so knjižnico obiskali 

19.11.2019.  Vsi učenci so v  dar  prejeli knjigo Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor.  

Prireditve se je udeležilo skupaj 124  učencev in 13 učiteljev iz OŠ Livade Izola, Dante 

Alighieri Izola in Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan.     

V šolskem letu 2018/19 je projekt Rastem s knjigo za srednje šole  potekal devetič. 

3.6.2019,  4.6.2019 in 10. 6.2019 je knjižnico obiskalo 85 dijakov Srednje šole Izola 

(zdravstvena nega in kozmetični tehnik). Prejeli so knjigo Suzane Tratnik: Noben 

glas, ki jo podarja Javna agencija za knjigo. 

Tako se je v jeseni, za šolsko leto 2019/20, projekt Rastem s knjigo za srednje šole v 

jeseni zgodil že desetič. 16.9.2019, 17.9.2019 ter  20.9.2019 in 23. 9.2019 je knjižnico 

obiskalo 110 dijakov Srednje šole Izola (turistična, gastronomska smer in predšolska 

vzgoja). 30. 9. 2019 je knjižnico obiskalo  30 dijakov Srednje šole Pietro Coppo. 

Prejeli so knjigo Cvetke Sokolov: V napačni zgodbi, ki jo podarja Javna agencija za 

knjigo. 

V letu 2019 se je projekta Rastem s knjigo SŠ udeležilo 225 dijakov  prvih letnikov 

srednjih šol v Izoli in 16 profesorjev. 

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 
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iskanjem podatkov po različnih virih in spodbujanju k branju. Od januarja do 

decembra  leta 2019 je bilo pripravljenih 7 knjižnih ugank, ki jih je rešilo 59 otrok. 

Dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami  

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

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

z  Domom upokojencev Izola. Zanje  pripravljamo pravljične dopoldneve, bralne 

urice, razstave in različne prireditve. Knjižničarka je v letu 2019  obiskala varovance 

VDC v delavnici v Luciji.  Srečanja se je udeležilo 14 uporabnikov in 4 zaposleni.  

18.6.2019 so knjižnico obiskali člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, ki 

so letovali v Domu Dveh topolov, z Aksinijo Kermauner. M. Hrs je 17 udeležencem  

predstavila knjižnico, pripovedovala pravljico, nato so na vrtu prisluhnili glasbi 

rastlin.   

Druge prireditve za otroke 

- 20.3.2019 – knjižnico so na mednarodni dan poezije  obiskali otroci iz osnovne šole 

Dante Alighieri.  Š. Pahor je  pripravila program, v katerem so otroci aktivno 

sodelovali z individualnim in skupinskim  branjem poezije v slovenskem in 

italijanskem jeziku. Kamišibaj predstavi je sledilo še obdarovanje otrok. 

- 23.05.2019 – knjižnico so ob zaključku Bralne značke obiskali otroci 3-ih razredov 

OŠ Livade. Program zanje sta pripravili N. Kaligarič in M. Ljubič 

- 22.8.2019 – knjižnico so obiskali otroci skupaj s spremljevalci iz Društva prijateljev 

mladine. Program zanje je pripravila  D. Špik. Poslušali so pravljice se udeležili 

delavnice origamija.  

26.11.2019 – uro pravljic s kamišibaj delavnico je izvedla Martina Ljubič 

 

Rovka Črkolovka 

Rovka Črkolovka je projekt  Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, v katerem 

sodeluje tudi Mestna knjižnica Izola. 1. oktobra so E. Gregorič, M. Ljubič in E. Mikičič 
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Modrušan obiskale učence 5.a in 5.b OŠ  Livade in predstavile bralno tekmovanje 

Berimo z Rovko Črkolovko.  

Mestna knjižnica Izola je za tekmovanje prispevala knjižno gradivo, ki je učencem 

na šoli na voljo do zaključka tekmovanja, 8.2.2020. Namen je spodbujanje mladih k 

branju. V tekmovanju sodelujejo 5. in 6. razredi območja. Razred, ki prebere največ 

knjig je nagrajen z  izletom vsi pa so deležni zaključka v koprski športni dvorani z 

nastopom akrobatske košarkarske ekipe Dunking Devils, ki  navdušujejo s svojo 

dinamičnostjo in navdihujočim nastopom. Lani je projekt končalo preko 1.000 otrok. 

Pomembno je, da vsak, ki se je prijavil na tekmovanje, prebere vsaj eno knjigo. 

V letu 2019 je v tem projektu v Izoli sodelovalo  56 učencev in  2 učiteljici,  pomoč je 

nudil tudi šolski računalničar.  

 

Italijanščina in Francoščina za otroke 

Štirih delavnic Italijanščina za otroke, ki jih je vodila E. Gregorič, se je udeležilo 

skupno  12 otrok in 6 odraslih. 

Devet poletnih delavnic  Francoščina za otroke, ki sta jih izvedli Š. Pahor in A. Pirih,  

se je udeležilo  skupaj 15 otrok in 2 starša.  

Skupno se je jezikovnih delavnic udeležilo 27 otrok in 8 odraslih.  

 

3.2. Oddelek za odrasle 

Razstavna dejavnost 

Knjižničarke so pripravljale manjše tematske in priložnostne razstave, sezname in 

razstave novih knjig in novih filmov, popise člankov in knjig o aktualnih temah. 
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V stekleni vitrini je na ogled postavljena stalna zbirka približno 1.000 starih igrač, 

lastnika zbirke sta Marija in Janez Janežič. Z zanimanjem si jo ogledajo otroci in 

odrasli.  

Kotiček ustvarjalnosti 

Steklena vitrina je že 14 let 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 povabijo svoje domače, prijatelje in znance ter priredijo manjšo otvoritev. 

V dogovoru s posameznimi avtorji razstav priredimo tudi pogovorni večer, kjer 

imajo avtorji možnost, da na srečanju z obiskovalci predstavijo svoje ustvarjalno 

delo.   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.  

V letu 2019 je Mestna knjižnica Izola izdala e-knjigo Kotiček ustvarjalnosti – pregled 

razstav 2004 – 2018, ki je dostopen javnosti preko spletne povezave na spletni strani 

MKI, kjer so zajete vse razstave tako na stenah kot vitrinah ustvarjalnosti. 

Vitrina ustvarjalnosti 2019 

Januar – razstavo o Ivanu Cankarju sta pripravila Janez in Marija Janežič 

Februar -  razstavo Mandale na kamenčkih je pripravila Ines Kajin   

Marec – Nadja Šček je pripravila razstavo voščilnic, slik na pergamentu in rož iz 

papirja  

April  – razstavo Unicefovih punčk in otroških risbic je pripravil Vrtec Mavrica   

April -  zaključna razstava članic ŠK Šivilja in škarjice/razstava izdelkov, ki so jih 

članice šivale in kvačkale 
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Maj  – Eva Draščak je postavila razstavo makrame nakita, Nevina Pečarič pa razstavo 

različnih ročnih izdelkov  

Junij -  Razstavo Izdelki iz polsti je pripravila  Marjeta  Malešič, Danijel Čorkovič  je 

pripravil razstavo lesenega nakita in drugih lesenih izdelkov. Jožica Kleva je 

razstavljala nizke reliefe na temo Soline 

Julij  – avgust – razstavo  25 let študijskih krožkov v izolski knjižnici  so pripravili 

sodelavci MKI 

September  – oktober -  Vera Vardjan je pripravila razstavo unikatnih keramičnih 

izdelkov 

November  – december  – razstavo Starinski krožniki iz keramike in porcelana sta 

pripravila Janez in Marija  Janežič  

Stena ustvarjalnosti 2019: 

Januar – februar – razstavo ilustracij so postavili člani društva Animov 

Februar – do 15. april - razstavo popotniških fotografij Lep pozdrav iz Benina je 

pripravila  Špela Pahor 

Marec – Nadja Šček je pripravila razstavo voščilnic, slik na pergamentu in rož iz 

papirja 

15. april  –  31. maj -  Fotografsko razstavo Ljudje z morja je pripravila Petra Cupač   

15. april - 31. maj – razstavo kamišibaj  ilustracij  Kako je nastal človek je pripravila 

Špela Pahor 

Junij  – razstavo Izola ponoči je pripravilo društvo LIK Izola   

Julij – avgust -  razstavo slik na platno je pripravila Barbara Hofman  

September – oktober - razstavi o knjižnici Oodi in finski  Nacionalni knjižnici  je 

pripravila Milena Runko 

Oktober  –  Petra Cupač je pripravila razstavo Ljudje z morja – 2. del 
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November  – december  – razstavo fotografij z otoka   SAMOA je pripravila  Anja 

Kožuh 

Od novembra 2019 dalje -  vsak mesec novo razstavo fotografij pripravijo člani Foto 

krožka pri Univerzi za Tretje življenjsko obdobje Izola. Mentor krožka je Remigio 

Grižonič. Otvoritev vsakokratne razstave je prvi torek v mesecu ob 17. uri.  

Dnevi evropske kulturne dediščine – DEKD 2019 

V Mestni knjižnici Izola smo se tudi letos pridružili DEKD. Tema letošnjih DEKD je bila 

»Dediščina - umetnost - razvedrilo«. V okviru DEKD smo v knjižnici pripravili  vrsto 

dejavnosti, ki so navedene tudi v programski knjižici s seznami prireditev po vsej 

Sloveniji.  

1.9. 2019 do 31.10. 2019 -  je bila na ogled razstava »Dediščina v keramiki Vere 

Vardjan«. 

1.10. 2019 do 31.10. 2019 -  je bila na ogled fotografska razstava Petre Cupač »Ljudje 

z morja«,  4. 10. 2019 -  pogovor z avtorico razstave fotografij »Ljudje z morja« Petro 

Cupač, je vodila Špela Pahor 

5. 9. 2019 -  otvoritev razstave in pogovor z oblikovalko keramike in avtorico dveh 

knjig, Vero Vardjan,  je vodila  Š. Pahor. 

30. 9. 2019 -  »Kotiček ustvarjalnosti«, predstavitev preglednega e-kataloga razstav 

ljubiteljskih in akademskih ustvarjalcev, ki so  razstavljali v Mestni knjižnici Izola v 

letih od 2004 do 2018. Katalog so predstavile M. Hrs, D. Kromar in Š. Pahor 

2. 10. 2019 – predavanje »Slovenska dežela v pravljicah« je pripravila Š. Pahor 

3.10. 2019 - predstavitev in ogled stalne zbirke »Stare igrače« v Mestni knjižnici Izola 

ter pogovor z zbirateljema Janezom in Marijo Janežič. Pripravili M. Hrs in D.  Kromar.  

8. 10. 2019 - prireditev »Izolski spomini na starih razglednicah in fotografijah«  je 

pripravila D. Kromar. 

10. 10. 2019 - Srečanje Bralnega kluba »Kira knjiga« je vodila Diana Pungeršič.  

http://www.sentjur.si/f/pics/Novice/logo_jep_ehd-_b.jpg
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Zanimivi Izolani 2019 

Projekt Zanimivi Izolani je potekal od leta 2004 do oktobra 2013 v knjižnici,  od 14.11. 

2013 do 4.10.2018 je srečanja ZI gostil Wine Bar na Manziolijevem trgu, od 21.11.2019 

so srečanja ZI ponovno v prostorih knjižnice. Srečanja Zanimivih Izolanov vodi  

Nataša Benčič, novinarka Radia Koper.  

V letu 2019 so bili predstavljeni  naslednji ZI: 

30.5.2019 - 91. srečanje: »Jasna Čebron, slavistka in italijanistka, neutrudna 

animatorka kulturnega življenja. Zaradi nje imamo knjigo in lepo besedo še rajši«.  

14.6.2019 - 92. srečanje:  »Boris Čuk, legenda izolskega rokometa, ki je vzgojil 

generacije igralcev in predvsem igralk, selektor ženske reprezentance in večletni 

strokovni rokometni komentator Radia Koper«. 

 4.6.2019 - 93. srečanje: » Ivo Vajgl, življenje je posvetil Sloveniji. Trst, Bonn, 

Cleveland, Beograd, Stockholm, Dunaj, Berlin, Bruselj, Ljubljana, Izola  so 

postojanke novinarja, diplomata, politika in človeka«.  

Pred začetkom večernega  klepeta z gostom je bil ob občinskem prazniku predan 

namenu novi Knjigomat. 

 12.9.2019 - 94. srečanje: »Bojana in Lucio Gobbo. Zadnjih 20 let je njuno življenje 

povezano s čudovitim plesom – TANGOM. Plešeta, tekmujeta, učita, organizirata,  

sta aktivista in tango Dj-a, v Izolo sta že pred leti prinesla svež veter univerzalnega 

jezika plesa brez meja«. 

28.11.2019 – 95. srečanje: »mag. Radivoj Nardin, direktor Splošne bolnišnice Izola. 

Izolan, ki je našo bolnišnico dvignil v sam vrh slovenskih zdravstvenih ustanov«. 

Bralni klub Kira knjiga 

V letu 2019 so se že četrto leto zapovrstjo odvijala srečanja bralnega kluba Kira 

knjiga, kjer potekajo zanimiva in poglobljena razmišljanja o prebranem. Dve srečanji 

sta potekali v lepem okolju arheološkega parka. Eno srečanje je potekalo v živo s 
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pisateljem. Vsa srečanja vodi zunanja sodelavka knjižnice, Diana  Pungeršič,  

literarna kritičarka in prevajalka.  

Udeleženci so se na srečanjih pogovarjali o naslednjih knjigah:  

10. 1.2019 – Michel Tournier: Petek ali tihomorski limb 

V novem letu (vsaj v obljubah) pogosto začenjamo od začetka, opuščamo staro in 

se podajamo na pot preobrazbe. Eno največjih »pustolovskih preobrazb« 

spremljamo v liku znanega brodolomca Robinsona Crusoeja. Dekonstrukcije 

njegovega mita se je v filozofsko-pustolovskem romanu Petek ali tihomorski limb 

(Didakta, 2005) sredi preteklega stoletja lotil eden najpomembnejših francoskih 

pisateljev Michel Tournier (1924–2016). V njem nam medrugim zastavlja temeljno 

bivanjsko vprašanje – kaj nas počlovečuje? So to razum, red, disciplina? ….. O knjigi, 

ki zamaje razsvetljenski pogled na svet in nas sooča s civilizacijskimi zablodami smo 

se pogovarjali na prvem srečanju bralega kluba. 

14. 2.2019 – Milan Dekleva : Zmagoslavje podgan  

Ko skušamo razlagati današnji vse bolj nestrpni in težko zapopadljivi svet, se 

pogosto spomnimo začetka prejšnjega stoletja, ki sta ga zaznamovala modernizem 

in dve svetovni vojni. In prav v 30. oziroma 40. leta 20. stoletja nas je popeljala 

pripoved o izjemnem posamezniku, zdravniku in pisatelju, Slavku Gromu. Kako 

razpet med podeželjem in velemestom, bližino in odtujenostjo, vzvišeno ljubeznijo 

in golo mesenostjo, zasvojenostjo in treznostjo  bolj ali manj neuspešno išče smisel 

življenja, smo se  pogovarjali na drugem srečanju bralnega kluba. Zmagoslavje 

podgan (2006) je s kresnikom nagrajeni roman.  

14. 3 2019 - Jennifer Clement: Molitve za ugrabljene 

Jennifer Clement, mehiško-ameriška pisateljica, aktualna in hkrati tudi prva ženska 

predsednica mednarodnega PEN, je v kratkem, pretresljivem, in tudi poetičnem 

romanu Molitve za ugrabljene (KUD Sodobnost International, 2017) na podlagi več 

kot desetletnega raziskovanja prikazala kruti svet mehiških gora, za katerega bi si 

želeli, da ne bi obstajal. Svet nenehnega eksistenčnega strahu, v katerem morajo 

ženske iznajti vsemogoče preživetvene strategije … ne le da rešijo lastna telesa, 



 

 

 31 

temveč da v svetu popolnega razčlovečenja ohranijo vsaj kanec človeškega 

dostojanstva. Ali je tako tudi pri nas, smo se bralke in bralci spraševali na tretjem 

srečanju. 

14. 4.2019 – Dušan Šarotar: Panorama 

(Pre)živeti pomeni (pre)seliti se. Tako nekako bi lahko povzeli nomadsko zgodovino 

človeštva.  Od nekdaj  ni videti, da bi bilo danes kaj drugače. Begunci, migranti, 

izseljenci, zdomci, zamejci, manjšinci, diaspora so nekatere kategorije, v katere 

skušamo razvrstiti ljudi, ki so tako ali drugače izkoreninjeni. Literatura praviloma 

skuša pogledati mimo teh birokratskih kalupov, v ozadje, globino človekove 

brezdomne duše. Prav tja je v romanu Panorama (Beletrina, 2014), svojevrstni 

mešanici potopisa, (avto)biografije, reportaže in filozofskih premislekov, pokukal 

naš stari znanec Dušan Šarotar. Iskanje notranjega miru, skladnosti, ubranosti, 

sprijaznjenosti s samim seboj in svetom kot neizogibno posledico premoščanja 

domotožja, najdenja doma, prostora pod soncem, kot je osrednja tema romana 

Panorama, smo se pogovarjali in razglabljali na četrtem srečanju bralnega kluba Kira 

knjiga. 

 

9. 5.2019 – Dubravka Ugrešić: Evropa v sepiji 

Dubravka Ugrešić (1949) je mednarodno uveljavljena pisateljica, pronicljiva 

esejistka, prejemnica številnih nagrad, tudi vilenice leta 2016. Rojstno Hrvaško je 

leta 1993 zaradi kritike hrvaškega nacionalizma morala zapustiti, od takrat živi na 

Nizozemskem. Zbirka esejev Evropa v sepiji (Cankarjeva založba, 2017) je njeno 

zadnje delo, prevedeno v slovenščino in v katerem s trpkim humorjem premišljuje 

o vse bolj topoumni stvarnosti, v kateri živimo. Njeni premisleki, ki so jih v veliki meri 

spodbudila številna potovanja in srečevanja z različnimi kulturami in družbami, se 

razpenjajo od nacionalizma preko nomadizma do globalizma, od politike do kulture, 

od (jugo)nostalgije do »smrti avtorja«, od informacijske povodnji do svetovne krize, 

ali  o globoki resnici o našem (so)bivanju. 

Kako o Evropi v sepiji premišljujemo, nas je zanimalo na dan Evrope v četrtek, 9. 

maja 2019. 
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13. 6.2019 – Sarival Sosič: Starec in jaz 

Romaneskni prvenec STAREC IN JAZ (Litera, 2017) Sarivala Sosiča v monološki 

pripovedi s pretanjeno natančnostjo, predvsem pa izpovedno intenzivnostjo 

popisuje usodno srečanje in zbližanje častitljivega starca, glasbenega pedagoga, in 

razviharjenega mladeniča, tik pred vpisom na fakulteto. Njuna zgodba je mdr. 

zgodba o brezpogojnem medsebojnem zaupanju, predanosti, vztrajnosti, 

spoštovanju in ne nazadnje iskreni ljubezni. 

O večnih življenjskih nasprotjih, ki nas v istem hipu neskončno privlačijo, na drugi 

strani pa z isto (pre)tesno bližino vzbujajo odpor in na ta način spretno izzivajo našo 

izkušnjo bivanja, naše predsodke, ponotranjene stereotipe in predstave o 

normalnosti, lepoti, prijateljstvu, ljubezni, umetnosti, disciplini, avtoriteti, odnosih, 

smo smo pogovarjali na junijskem srečanju bralnega kluba. 

 

20. 6.2019 – Bralni klub Kira knjiga v živo z Juretom Jakobom 

Za njim je pet pesniških zbirk (Tri postaje, Budnost, Zapuščeni kraji, Delci dela, Lako-

ta), knjiga esejev (Hiše in drugi prosti spisi), tri pesniške slikanice (Morje, Skrivni gozd, 

Tri vrane s platane), monografija o prozi Lojzeta Kovačiča (Otroški pogled) in … 

neskončno število korakov … med verzi in stavki, med drevesi in hišami, ob potokih 

in rekah, po ulicah, travnikih in hribovskih ali gorskih stezah … Pozorno prehojena 

pot mu je prinesla literarne nagrade (zlato ptico za obetavne mlade slovenske 

umetnike; kritiško sito za najboljšo knjigo preteklega leta; Rožančevo nagrado 

za najboljše esejistično delo preteklega leta in nazadnje nagrado Prešernovega 

sklada za pesniško zbirko) in predvsem, zdi se, posebno zrelost in vpogled, s 

katerima je med drugimi (liričnimi) modrostmi lahko zapisal tudi naslednjo: »Vedno 

hodiš po neki poti. Pogosto ne veš, ali je prava. Hoditi moraš naprej. Najlažje je reči, 

da ni več poti. Včasih je res ni. Potem pač hodiš po brezpotju. Če hodiš, prej ali slej 

najdeš neko pot. Jure Jakob (1977), aktualni nagrajenec Prešernovega sklada, nas 

je  tik pred začetkom poletnih počitnic obiskal v Mestni knjižnici Izola. Z njim se je 

literarna kritičarka in prevajalka Diana Pungeršič pogovarjala o hišah, ki jih gradi s 

svojo literaturo, o njegovih (ne)prehojenih poteh, o času, ki se ustavi v krošnji 

drevesa, in ne nazadnje o sončnici, ki je njegova pesem. 
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11. 7.2019 - Vladimir Pištalo: Aleksandrida 

S poletjem se  je bralni klub Kira knjiga vrnil v Arheološki park Simonov zaliv. 

Prostor, kjer pred našimi očmi vznika Antika, narekuje tudi izbiro našega poletnega 

čtiva … 

Aleksander Veliki (356 pr. n. št.–323 pr. n. št) in njegovi osvajalski podvigi 

vznemirjajo in osupljajo ne le strokovnjake in preučevalce, temveč navdihujejo tudi 

številne umetnike, med njimi tudi srbskega zgodovinarja in pisatelja, živečega in 

delujočega v Ameriki, Vladimirja PIŠTALA (1960). Tej veličastni in zagonetni 

osebnosti svetovne zgodovine je posvetil drobno, vendar izmojstreno in izmodreno 

Aeksandrido (Modrijan, 2014). Besedilo, ki ga težko žanrsko popredalčkamo, v 

obrisih sicer sledi znanim zgodovinskih dejstvom, a še veliko bolj kot osvojene 

pokrajine fizičnega sveta, pisatelja zanimajo nedoumljive in skrivnostne pokrajine 

(človeške) osvajalčeve notranjosti … V tej poetični noveli o največjem valu v 

človeškem morju smo bralke in bralci našli predvsem veliko temeljnih bivanjskih 

vprašanj in modrosti, ki so bile podlaga za naše druženje na letošnji prvi poletni Kiri 

knjigi. 

 

22. 8.2019  – Ryszard Kapuściński :Potovanja s Herodotom 

Literatura in reportaža, sodobnost in zgodovina, Vzhod in Zahod, socializem in 

antika, dom in pot, domačin in tujec, materinščina in babilonščina, pisec in bralec … 

to je le nekaj navideznih diagonal, po katerih smo se  sprehajali v avtobiografski-

potopisni-spominski knjigi Potovanja s Herodotom (Modrijan, 2009) slovitega 

poljskega poročevalca in pisatelja Ryszarda Kapuścińskega (1932–2007) na drugem 

poletnem srečanju bralnega kluba Kira knjiga. V knjigi se vrača v čas, ko je prvič 

prečkal mejo, bil prvič soočen z drugim in drugačnim, ob tem čutil nemoč tujca, a 

hkrati tudi veliko vznemirjenje raziskovalca, ki ga je nato v življenju in pisanju 

nenehno gnalo onkraj – tudi onkraj klasičnih novinarskih oziroma literarnih žanrov. 

Iznašel je posebno vrsto potopisa, ki ne sledi (le) faktografiji, temveč (predvsem) 

lastnemu doživljajskemu in domišljijskemu utripu. Popotovanja s Herodotom tako 
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niso le beležka s konkretnih poti po Aziji in Afriki, temveč zavzet dvogovor s 

»pisateljskim vzornikom« in njegovimi Zgodbami. 

19. 9.2019 – Lidija Dimkovska: Non - Oui 

Roman s francoskim naslovom o hrvaški babici, živeči na Siciliji, izpod peresa 

makedonsko-slovenske avtorice! Tako bi lahko v enem malce nerodnem stavku 

odgovorili na vprašanje Kiro knjigo boste smo brali tokrat? In okornost stavka bi 

veliko več kot o naši jezikovni (ne)spretnosti sporočila o avtorici kot tudi vsebini 

knjige, ki se vsa napaja prav v »nerodnosti« srečanja več kultur, jezikov, identitet. 

Pripoveduje namreč zgodbo babice Nedjeljke, naslovne »NON-OUI«, ki se konec 

druge svetovne vojne  iz rodnega Splita zaradi ljubezni do italijanskega vojaka 

preseli na Sicilijo, kjer si ustvari družino in zaživi novo življenje – v novem okolju, 

novem jeziku. Hkrati je to tudi zgodba o njeni vnukinji, ki se od vseh družinskih 

članov edina nauči babičine materinščine, zaradi česar z babico stke še prav 

posebno vez. V stiku teh dveh pripadnic povsem različnih generacij se plastično 

izriše življenje, ki so ga na tak ali drugačen način zaznamovali fašizem, vojna in 

migracija in posledično tujstvo, izkoreninjenost, sestavljena identiteta.  

Kakšno dragocenost avtorici  uspelo ustvariti v njenem tretjem v slovenščino 

prevedenem romanu Non-Oui (Modrijan, 2019) smo se pogovarjali na septembrski 

Kiri knjigi . 

 

10. 10.2019 – Zofka Kveder: Nada 

Zofka Kveder (1978–1926) je naša prva poklicna pisateljica publicistka,  urednica in 

tudi prva pisateljica, uvrščena v nacionalno zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov 

in pisateljev. Pred tremi leti je v tej še neobjavljeni kratki pripovedni prozi uvrščen 

tudi roman Nada, ki je prvotno izhajal le časopisno v letih 1902–1904. Zofka Kveder, 

ena prvih slovenskih intelektualk in svetovljank, je v svojem pisanju v ospredje 

praviloma postavljala žensko – njeno (notranje) življenje, boje, stiske in radosti. Tudi 

v Nadi plastično izrisuje še dandanes nepresežen konflikt ženske, razpete med 

njeno tradicionalno vlogo (matere) na eni strani in (ljubezensko) emancipacijo in 

samouresničitvijo na drugi. Na kakšnih razpotjih se je znašla Nada? Se ji je uspelo 

notranje osvoboditi? Zaživeti srečno in izpolnjeno življenje? Kdo so bili njeni moški 
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(demoni)? In kakšni so bili? Kaj jo je na poti oviralo? Kaj gnalo naprej? To je le nekaj 

izhodiščnih vprašanj, ki so nas spodbudili k pogovoru o še eni spregledani ženski 

slovenske (literarne) zgodovine na oktobrskem srečanju Kire knjige.  

 

21. 11.2019 – Pascal Bruckner: Pridni sinko 

V množico knjig z avtobiografskim zaledjem sodi tudi roman Pridni sinko (Modrijan, 

2015) izpod peresa francoskega prozaista, publicista in filozofa Pascala Brucknerja 

(1948). Knjiga, ki že v naslovu izpostavlja prvoosebnega pripovedovalca, pridnega 

sinka, je neke vrste pisateljev (literarni) obračun z lastnim očetom oziroma 

življenjem, kot ga je v veliki meri, četudi v negativu, določil prav njun odnos. 

Soočanje z očetovim vsesplošnim ljudomrzništvom in nasilništvom na eni strani, 

poniž(a)nostjo vdane in soodvisne matere na drugi in posledični sinov (notranji) 

upor, ki so ga podčrtala in podžgala (družbeno) revoltirana šestdeseta leta, so 

temelj, iz katerega vznika pripoved o rojstvu pisatelja – rojstvu razgledanega, 

občutljivega in do drugačnih in drugačnega spoštljivega posameznika.  

V kakšne svetove nas je dvignil Pridni sinko, v kolikšni meri je prebudil našega 

(voajerskega) duha in kako smo se povezali z njegovo zgodbo, nas je  zanimalo na 

novembrskem srečanju. 

 

12. 12.2019 - Lojze Kovačič: Kristalni čas 

Lojze Kovačič  (1928–2004) je pisatelj, ki je ustvaril dela s pretežno avtobiografsko 

vsebino, med njimi tudi mojstrovino, ki je nastajala v letu svetovnozgodovinskih 

družbeno-političnih prelomov 1989–1990, dnevniško avtobiografijo Kristalni čas 

(1990). Knjiga, je leta 1991 prejela prvega kresnika, ob petindvajsetletnici 

podeljevanja te prestižne nagrade pa še srebrnega kresnika. Po pisateljevih 

besedah je knjiga »dokument o duši«. V njej se Kovačič z zanj značilno 

neposrednostjo in iskrenostjo vrača v različna obdobja svojega življenja in motri 

temelje bivanja, obraze usode, igro naključij in nujnosti. Vnovič se spominja svojega 

otroštva v Baslu, selitve v očetovo domovino in učenja tujega slovenskega jezika, 

soočen z boleznijo premišljuje o smrti, Bogu, človekovi duši, a tudi ljubezni, ženskah 

… Do pičice domišljena pisava, ki  nas v svojem bistvu uči zorenja: »Otroštvo je 
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elementarna lekcija. Lijak, lijak ki se od tebe širi proti svetu. Kasneje se obrne in se 

oži od tebe proti svetu, kot k najmanjši točki …«  

Morda po branju tega literarnega presežka nam ni bilo vse »kristalno jasno«, gotovo 

pa se nam je ob njej porodilo obilo tehtnih razmislekov.  

 

Srečanja bralnega kluba se več kot uspešno nadaljujejo na uveljavljen način; število 

udeležencev zmerno narašča, bazo rednih obiskovalcev trenutno tvori okoli 20 

posameznikov. Srečanja so medgeneracijska, v njih se utrjuje kompetenca po 

kulturnem izražanju mnenj in stališč. Opažamo, da imajo redni udeleženci vse bolj 

kritičen pristop do prebranega, da znajo svoja stališča tudi utemeljeno braniti. 

Enako razveseljivo pa je, da med njimi opažamo krepitev zanimanja za (literarno) 

kulturo nasploh. Bralci so namreč bolj pozorni tudi na drugo s knjigami povezano 

ponudbo v regiji in se po možnosti tovrstnih dogodkov tudi vse pogosteje 

udeležujejo. 

Kot dober način komunikacije in izmenjave mnenj v virtualnem svetu izpostavljamo 

tudi elektronsko pošto, ki smo jo primarno vzpostavili za obveščanje, a se je izkazala 

tudi kot priložnostmi debatni forum. V 2018 smo za širšo javnost odprli tudi profil 

Kira Knjiga na Facebooku, s čimer želimo glas o kakovostni literaturi širiti brez 

časovno-prostorskih omejitev. Kira knjiga torej ne le izpolnjuje svoje poslanstvo, 

temveč ga v marsičem tudi presega.  

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

poročajo lokalni mediji, kot so Primorske novice, tednik Izolanov Mandrač,  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, spletni strani Občine Izola, tedenskem napovedniku TIC Izola  in drugod.  

Bralni klub je dvoletni projekt bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za 

knjigo Republike Slovenije. 
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Projekt Primorci beremo 2019   

Je največji projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle v Sloveniji. Širimo 

prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev, njihovih različnih slogov in zgodb, 

ohranjamo in krepimo slovensko besedo in kulturno identiteto prostora, ki ga 

živimo, hkrati pa potrjujemo, da so Slovenci prav tako zanimivi kot tuji avtorji. Bralci 

smo tisti, ki knjigam vdihnemo življenje, ko jih vzamemo s polic, ali  odpremo na 

tablici ali bralniku.  

V letu 2019 je projekt Primorci beremo potekal od 23. aprila, na svetovni dan knjige, 

vse do 11. novembra v devetih primorskih knjižnicah, vključno s Trstom in Gorico. 

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 

2019 ter brošuro z opisom vsebin in letaki z izbranimi naslovi.   

Na zaključni prireditvi, 4.12.2019 smo gostili Tadeja Goloba, avtorja uspešnih 

kriminalk, po kateri je posneta kot TV serija njegova prva kriminalka Jezero. 

Bralcem, ki so projekt zaključili so bila podeljena  priznanja in knjižne nagrade.  

V letu 2019 je bilo sodelujočih 9 knjižnic, in sicer Ajdovščina, Gorica, Ilirska Bistrica, 

Idrija, Izola, Koper, Piran, Tolmin, Trst. 

V  vseh knjižnicah je sodelovalo 987 bralcev, ki so prebrali 8.670 knjig.   

V Mestni knjižnici Izola se je v letu 2019 vključilo 53  bralcev, ki so prebrali skupaj 537 

knjig. Tudi tokrat so se tej bralni akciji priključili bralci  Kulturno umetniškega društva 

Franjo Sornik iz Ruš pri Mariboru. Franjo Sornik je bil prvi ravnatelj izolske knjižnice.  

Vse od leta 2007, ko bralna akcija neprekinjeno teče, je  v vseh knjižnicah skupaj 

sodelovalo 11.058 bralcev, zaključilo je projekt 8.424 bralcev, ki so skupaj prebrali 

kar 86.791 knjig slovenskega leposlovja. Bralci so izbirali iz seznama 820  naslovov, 

od tega 688 naslovov proznih del ter 132 pesniških zbirk. 
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Največ pozornosti v letu 2019 so  pritegnile: 

Leninov park  - Tadeja Goloba, Belo se pere na devetdeset -   Bronje Žakelj, Sodni 

dnevi - Petra Čeferina in Vasje Jagerja, Južni veter - Marjana Tomšiča, Otok - Avgusta 

Demšarja, Na stara leta sem vzljubil svojo mamo – Dušana Jovanovića, Pusti 

otrokom, naj se smejejo – Azre Širovnik, Na boljše – Damjane Bakarič, Ko ima 

življenje žur – Minke Gantar,   med pesniškimi zbirkami pa:  Naj bo poleti – Svetlane 

Makarovič, Kepa pepela – Daneta Zajca, Goriške pesmi – Ljubke Šorli.   

Cikel ruskega filma 

Mestna knjižnica Izola že četrto 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. Gledalci so si tudi tokrat brezplačno 

ogledali 4 filme, skozi katere se srečujejo z rusko kulturo.    

Pripovedovalski večer za odrasle 

Tudi to leto je v Mestni knjižnici Izola, v sodelovanju s kulturno umetniškim 

društvom Mari O net.te in ŠK Pravljičastvo,  3.12.2019 potekal pripovedovalski večer 

za odrasle. Pripovedovalcem iz knjižnice, M. Hrs in M. Ljubič,  so se pridružili Aljoša 

Križ, Bibiana Krašna, Kristina Menih, Bruno Orlando in Noel Celar, ki sta 

pripovedovala v italijanskem jeziku.  

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

pripadnike narodne skupnosti.  

Dodatni nakup je v letu 2019 znašal 128 enot knjižničnega gradiva, od tega je 65 e-

knjig, ki so v zajemni bazi italijanskih knjig MLOL, do katere dostopajo člani vseh 

treh obalnih knjižnic.  Prirast gradiva je znašal skupaj 142 enot knjig in 65 enot e-

knjig. 

V letu 2019 je bilo izposojenih 4.242 enot gradiva, od tega na dom vključno s 

podaljšanji 2.067 ali 49% strokovnega gradiva ter 2.175  ali 51% 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 2019 Mestna knjižnica Izola nadaljevala z rednim bibliopedagoškim delom z 

mladimi bralci, ki obiskujejo vrtec in šolo z italijanskim učnim jezikom. Za odrasle je 

bil izveden pripovedovalski večer.   

Januar-december 2019 razstava: Začetki pomorskega prometa na Jadranu: 

karigadorji v beneškem obdobju«, ki je bila postavljena v okviru projekta Skupnosti 

Italijanov Izola.  

7. 3. 2019, 18.4.2019, 28.3.2019, 30.5.2019, 11.11.2019: delavnice, namenjene otrokom, 

ki so spoznali ali utrjevali italijanski jezik in se pri tem zabavali: »GOVORIM ITALIJANSKO 

– ME VESELI, DA SVA SE SPOZNALA«; »IO PARLO ITALIANO – PIACERE DI CONOSCERTI«; »GOVORIM 

ITALIJANSKO – ZNAM POIMENOVATI ŽIVALI«; »IO PARLO ITALIANO – SO RICONOSCERE GLI 

ANIMALI« ; »GOVORIM ITALIJANSKO – KATERE BARVE NI VEČ?« ; »IO PARLO ITALIANO - QUALE 

COLORE NON C'Ѐ PIÙ«; »GOVORIM ITALIJANSKO – KAKŠNO VREME JE DANES«; »IO PARLO 

ITALIANO – CHE TEMPO FA OGGI« ; »ITALIJANŠČINA ZA OTROKE;  DOLGA KAČA BESED - UN LUNGO 

SERPENTE DI PAROLE«.  Delavnice in animacije ter izdelavo slikovnega gradiva, ki je 

služilo kot zabaven pripomoček, je pripravila in izvedla E. Gregorič, eno pa M.Ljubič.   

21.3.2019 Dotik poezije, izolske pesnice in pesniki v knjižnici, z italijansko poezijo se 

predstavita Sergio Kraljič in Dorina Beržan. 
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22.3.2019 v sodelovanju z italijansko narodno skupnostjo je bila v Manziolijevi palači 

predstavljena dvojezična pesniška zbirka Patricije Sosič Kobal, ki jo je izdala Mestna 

knjižnica Izola/prevod Jolka Milič. Poleg avtorice sta bili prisotni Marina Hrs in 

Dorina Beržan. Pesmi je v slovenskem jeziku brala avtorica, v italijanskem jeziku pa 

Dorina Beržan. Literarni večer je povezovala novinarka Radia in TV Capodistria, 

Luisa Antoni.   

30.3.2019 je bila ob Mednarodnem dnevu poezije izvedena prireditev za OŠ Dante 

Alighieri iz Izole. Prišli sta dve skupini otrok, skupaj 88 otrok in učiteljev. Srečanje je 

pripravila in izvedla Š. Pahor.  

31.3.-1.4.2019 obisk knjižnega sejma v Bologni/M. Ljubič, E. Gregorič 

23.4.2019 Rastem s knjigo. Za OŠ Dante Alighieri, udeležilo se je 20 otrok in učiteljici,  

je dogodek pripravila in izvedla N. Kaligarič 

30.9.2019 Rastem s knjigo ter predstavitev programa MLOL, baze, kjer se nahajajo 

italijanske knjige, je za srednjo šolo  Pietro Coppo Izola, bilo je 38 učencev in 2 

učitelja,  pripravila in izvedla D. Kromar.  

1.11.2019 je bila izvedena italijansko-slovenska knjižna uganka meseca novembra na 

temo ljudske pravljice. Pripravila jo je Š. Pahor.  

3.12.2019: v pripovedovalskem večeru za odrasle, kjer se vsako leto pridružijo poleg 

knjižničarjev tudi drugi pripovedovalci, sta tokrat v italijanskem jeziku nastopila 

Bruno Orlando in Noel Celar.  

 

Tudi v letu 2019 je potekal vnos gradiva, ki je v lasti knjižnice narodne skupnosti – 

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

Mestne knjižnice Izola obdelujejo to gradivo  v vzajemni nacionalni katalog. Tako je 

bilo kreiranih 360 zapisov.  Na dan 31.12.2019 je bilo tako v skupni, nacionalni 

knjižnični bazi skupaj 6.779 enot (zaloga), ki so jih prevzemali in kreirali strokovni 

delavci izolske mestne knjižnice, največ Nives Kaligarič. Gradivo vnašajo strokovni 

delavci z licenco, za strokovno delo in izvedbo skrbi Doris Požeš.  

Knjižnice Koper, Izola in Piran uskladijo program nakupa e-knjig, ki se nahajajo in so 

dostopne v skupni bazi MLOL in druge načrtovane dejavnosti, na podlagi 

medsebojnega dogovora.  
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MLOL - OBISKI IN IZPOSOJA V LETU 2019 

  

Sodelovanje z drugimi 

22.5.2019 «ODPRTA VRATA ZA ZDRAVJE«, svetovanje strokovnjakov s področja 

preventive o zdravem življenjskem slogu, merjenje krvnega tlaka in sladkorja, pred 

knjižnico, Zdravstveni dom Izola 

26.5.3019 »VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT«, volišče v čitalnici Mestne knjižnice 

Izola 

6.12.2019 je na konferenci Organizacijska energija 2019 - vodenje za dvig 

organizacijske energije, M.Hrs imela nastop za podjetnike z naslovom »Prisluhnimo 

energiji pravljice in glasbi rastlin«- 

V Knjižnici so preteklo leto opravljali prakso štirje dijaki, dva iz srednje šole Pietro 

Coppo, dva iz Srednje tehniške šole Koper, od 14 dni do 6 mesecev. Ena odrasla 

oseba je v knjižnici opravljala družbeno koristno delo. 

 

 

 

 

  

obiski 

periodika 

Izposoja e-knjig 

monografije 

izposoja 

zvočne knjige 

obiski 

podatkovnih baz 

 obiski aktivni uporabniki skupno 

število 

  

 novo vpisani uporabniki v 

letu  2019 

 1935  135  11  8 146  481 70 
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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 letu 2019 poročali izolski tednik Mandrač,  

občinsko glasilo Bobnič – La Crida in drugi.   

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je Borza znanja Izola organizirala 28  delavnic 

in predavanj z najrazličnejšo tematiko: 

O Ajurvedi – vedi o življenju je januarja predaval  dr. Anand KALASKAR.  Ajurveda je 

sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije, izvaja pa se tudi v drugih delih sveta 

kot oblika komplementarne in alternativne medicine; februarja je bila izvedena 

delavnica izdelovanja darilnih škatel, ki jo je vodila Jadranka STUHLI; aprila je o 

avtizmu predavala Patricija LOVIŠČEK, defektologinja; refleksoterapevtka, Maja 

VRHUNC  je predavala o refleksni masaži in prikazala praktične vaje, ki so z 

dovoljenjem avtorice tudi objavljene na spletni strani knjižnice in na voljo 

zainteresiranim; maja so bile izvedene »STOP-MOTION ANIMACIJE. Delavnice je 

izvedla Martina LJUBIČ. Stop-motion je tehnika animacije, pri kateri se stvari, 

predmeti ali lutke, fotografirajo,  slika za sliko,  in se pri vsaki sliki postavijo drugače, 

nato se povežejo v program in ustvarijo gibljive slike; Ob dnevu družine je Zavod 
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IZRIIS: »IZBERI ZDRAVO ŽIVLJENJE« izvedel delavnice, in sicer: 1.pogovorno 

srečanje in predavanje za strokovne in pedagoške delavce ter starše  z namenom 

preprečevanja in proti zlorabi tobaka; 2. delavnica izdelovanja prstnih lutk in 

pogovoru o zdravih življenjskih navadah za otroke od  3 do 10 let; 3. debatni klub za 

dijake : pogovor o osebnem odnosu do zdravega načina življenja  in vpliva na družbo 

in posameznika; septembra je Andrej PEŠEC je predaval o vplivu čustev na bolezni 

in zdravje, o odnosih med moškimi in ženskami ter skrivnosti vzgoje motiviranih, 

samostojnih in odgovornih otrok; Renata ŠTEFANČIČ je izvedla delavnico Joga za 

šolarje, kjer je pokazala različne položaje, tehnike dihanja in sproščanja, ki  

pomagajo pred testi in stresnimi situacijami; Mojmir KOVAČ je s predavanjem 

Časovna črta udeležence seznanil, kako časovna črta omogoča, da se z današnjimi 

možgani vrnemo v preteklost k dogodku, ki je zaznamoval naše življenje, ter 

delujemo nanj. S tem se spremeni naše današnje in prihodnje življenje; z drugimi 

delavnicami je spodbujal udeležence, kako zaživeti v sedanjosti in predstavil 

tehnike, kako razbiti negativna prepričanja in zaživeti na novo; na sprehod po 

svetovnih piramidah in bosanskih piramidah v Visokem je obiskovalce popeljal dr. 

Semir OSMANAGIĆ, poznavalec in raziskovalec piramid, utemeljuje, da sodobne 

meritve kažejo, da je piramida Sonca, s celotnim kompleksom podzemnih, 

prazgodovinskih tunelov Ravne in drugih piramidalnih zgradb v Visokem, močan 

sevalnik energije in da piramide po svetu niso bile namenjene grobnicam; o novem 

načinu mišljenja, čustvovanja in čutenja ter znanju za samopomoč in pomoč drugim 

obolelim, je predaval zdravilec Mitja JEREB z naslovom Kako s telekinezo do 

notranje moči in zdravja;  Cvetka RUTAR je s predavanjem in delavnico o čustvenem 

razbremenjevanju otrok in odraslih predstavila metodo čuječnosti, s katero je 

mogoče zmanjšati stres.; predavanje z meditacijo Top počutje vsak dan je vodila  

Tina ŽELEZNIK, Leticija FORTIN pa je predstavila avtorsko knjigo Z energijo živim ter 

nevidni energijski svet, ki nas obdaja in vpliv energij na naše odzive, počutje in 

celotno življenje; udeleženci so izdelovali božično novoletne šivane voščilnice z D. 

Špik; predstavitev knjige Ocean v malem in predavanje,  se je osredotočilo na   

življenje morskih organizmov ter sprememb in težav, ki jih pestijo; Jan SIMIČ je 

zaključil decembrsko predavanje in predstavitev Muzeja  školjk in polžev v Piranu.  
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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 

slabe pretekle izkušnje z izobraževanjem nasploh. Uporaba 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 svetovalci v središču za samostojno 

učenje v Mestni knjižnici Izola to skupino ljudi ne le nagovarjajo k  samostojnemu 

učenju in rabi IKT, temveč jim tudi nudijo enako, demokratično možnost do 

izobraževanja in to brezplačno. Posameznikom nudijo vzpodbude, da nadaljujejo z 

izobraževanjem, pridobivajo tehnološke spretnosti, se učijo novih spretnosti in 

razširjajo znanje zaradi potrebe zaposlitve ali zaradi lastnega zadovoljstva. Pomoč 

uporabnikom zahteva od svetovalcev sposobnost dobre komunikacije, analize 

potreb uporabnikov in predstavljanja idej, zato se svetovalci Središča za 

samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola udeležujejo usposabljanj in izobraževanj 

iz področja andragogike, računalništva, psihologije in drugih, kajti z učinkovitim 
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usposabljanjem lahko izboljšujejo kakovost dela, obenem pa ohranjajo udeležence 

v učenju zadovoljne.  

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

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

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

ustanovami in posamezniki v lokalni skupnosti –z Zavodom za zaposlovanje, 

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 spodbujanje aktivnega državljanstva.   

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 elektronska 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 

AKTIVNOSTI ZA POPULARIZACIJO ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA v 

letu 2019 

Na delavnicah Priprava na 3D tisk in tiskanje, ki jo je vodil Andrej Milovac, so se 

udeleženci seznanili, kako na spletu poiskati že narisane 3D slike, jih prenesti na 

računalnik in jih pripraviti na tiskanje; z delavnico Spoznavanje programske opreme 

in osnove3D modeliranja pa so se učili modeliranja 3D slik v programu Fusion 360. 
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Delavnico Govorica telesa pri delu z zahtevnimi strankami je z ogledom dveh kratkih 

izobraževalnih filmov izpeljala E. Gregorič.   

23.5.2019  na izolskem Zavodu za zaposlovanje je  E.Gregorič  2 skupinam 

brezposlenih udeležencev predstavila izobraževalne filme, ki omogočajo vpogled 

in izboljšanje medsebojnih odnosov, tako v osebnem življenju kot na poslovnem 

področju.  

3. 6., 4. 6., 10. 6., 16. 9., 17. 9., 20. 9., 23. 9. in 30. 9., 2019 - 225 dijakov Srednje šole 

Izola in Srednje šole Pietro Coppo se je ob obisku knjižnice seznanilo s ponudbo 

učnih programov in dejavnosti, ki jih ponuja Središče za samostojno učenje in Borza 

znanja v knjižnici.  

Razstave v Središču za samostojno učenje 

Januar, februar »USPAVANKA«,  razstava ilustracij Špele PAHOR 

Marec »LEP POZDRAV IZ BENINA«, razstava fotografij iz Benina, ki so 

nastale med izletom v naselju So-Ava. Pripravila Špela PAHOR. 

April »SO-AVA, afriške Benetke«,  razstava Špele PAHOR. 

»KAKO JE NASTAL ČLOVEK«, ilustracije  Špele PAHOR. 

Maj »KAKO JE NASTAL ČLOVEK«, ilustracije  Špele PAHOR. 

Junij »IZOLA PONOČI«, razstavo so pripravili člani likovnega društva LIK iz 

Izole. 

Julij in avgust »VTISI IN SLIKE«, likovno razstavo je pripravila Barbara HOFMAN. 

September, oktober, 

november in december 

»25 LET ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V MKI«, pregledna razstava  25-

letnega delovanja ŠK v MKI. 
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4.3. Teden vseživljenjskega učenja – TVU 2019 

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 pridobitev izobrazbe in usposobljenost za delo in poklic, temveč 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 26. leto zapored ga je koordiniral 

Andragoški center Slovenije. V letu 2019 smo se v Mestni knjižnici Izola, tako kot 

vsako leto doslej, vključili v dogajanje v Tednu vseživljenjskega učenja ter pritegnili 

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

vse vloge, ki jih posameznik v življenju prevzema. V knjižnici 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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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 v letu 2019 skrbela za izvedbo ŠK Svet v dlaneh ter  Marina Hrs, vodja 

in mentorica,  ki je  skrbela za izvedbo naslednjih ŠK: ŠK Živeti Zdaj, ŠK Drevesa 

pripovedujejo, ŠK Šivilja in Škarjice in ŠK Izolski spomin.   

ŠK Svet v dlaneh 

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

in delavnice. V  letu 2019 so se v okviru krožka zvrstile naslednje dejavnosti:           

Š. Pahor je izvedla potopisno predavanje o Beninu v knjižnici. Gostovala je tudi  v 

Mestni knjižnici Piran, enota Lucija. Obiskovalci so si ogledali  tudi razstavo  risb, ki 

so jih narisali otroci iz sirotišnice v mestu Allada ter člankov na to temo, objavljenih 

v publikacijah. Poslušalci so prisluhnili tudi izkušnjam prostovoljstva v Etiopiji, 

kamor se je že drugič odpravila. Poleg razstave popotniških fotografij iz Benina je 

imela Š. Pahor potopisno predavanje o Etiopiji tudi za učence OŠ Vojke Šmuc pri 

izbirnem predmetu Kultura in družba, na ogled so bile risbice otrok iz sirotišnice 

Kobo v Etiopiji, kjer je prav tako opravljala prostovoljno delo. V okviru ŠK Svet v 

dlaneh je M. Hrs v knjižnici izvedla potopisno predavanje o Korziki, v  Centru 

starejših v Luciji pa za stanovalce ter voditelje skupine za samopomoč. V tednu 

starejši občanov je v izolskem domu upokojencev pripravila duhovno potovanje z 

naslovom Radost življenja. Jasna Tuta je izvedla predavanje o Polineziji, Viljem 

Gogala o poti po starih romarskih poteh Evrope in Bližnjega Vzhoda in predstavitev 

knjige PotoPis; Mojca Pajk, ki je izvedla potopisno predavanje Skandinavija, je 
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predstavila pot po Finski, Švedski in Norveški. Anja Kožuh je po otvoritvi in ogledu 

razstave fotografij z otoka Samoa prikazala življenje in običaje na Samoi.   

ŠK Drevesa pripovedujejo 

Izola je mesto z veliko zelenja, dragocenega za življenje.  Krožek ozavešča o knjigah 

in gradivu o drevesih in gozdu, s poudarkom na lokalnem področju in drevesih, ki 

uspevajo v mediteranskem področju oz.  Istri. Ozavešča o tem, da so drevesa živa 

bitja, ki so pomembna za naravo in ljudi. V okviru delovanja ŠK je bilo pripravljenih 

nekaj predavanj, člani so se udeležili pohoda po Izoli z naslovom O drevesih za 

drevesa – ko se korenin zavemo, ki ga organizirajo Zavod za varstvo narave RS, MKI, 

Mario.net.te in Arboristično društvo ter predavanja na temo ustreznega ravnanja z 

drevesi.  Tako sta Tina Trampuš iz Zavoda za varstvo narave in Lena Marion iz Tise 

d.o.o govorili o tem, kaj drevoredi in drevesa pomenijo za krajino Izole. Dopolnjen 

je bil seznam (bibliografija) strokovnega in leposlovnega gradiva o drevesih (D. 

Požeš, N. Kaligarič).  V okviru tega raziskovanje simbolnega pomena in ljudsko 

izročilo rastlinskega sveta, potekala je priprava, oblikovanje ter dopolnjevanje 

izdaje zgodbe članice ŠK, raziskovanje, predvajanje glasbe rastlin različnim ciljnim 

skupinam, od otrok do odraslih.  Pripravljena je bila tematska razstava knjig o 

drevesih, ki so na voljo v knjižnici. Predstavitev in predvajanje glasbe rastlin je za 

vsakogar nekaj posebnega in pomembna izkušnja, ki vpliva na spreminjanje zavesti.   

ŠK Izolski spomin  

Zbira lokalno kulturno dediščino. Srečanja je v prvem polletju vodila Kristina Menih, 

kjer so člani zbirali gradivo in popisovali stare stavbe v mestu in njihovo 

namembnost nekoč in danes, mnogih ni več,  na njihovih mestih stojijo druge 

zgradbe. Vtise in ugotovitve so zapisovali, spomin skozi čas pa predstavlja 

dragoceno pisno dediščino. D. Kromar je predstavila obsežno zbirko starih 

razglednic Izole, ki so v zbirki Mestne knjižnice Izola. Graffit Line je izdal knjigo 

Zdravka Marenčiča  o  Zgodovini Izole in ribištva, avtorja je predstavil  Drago Mislej 
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- Mef. Marjan Kralj je obiskovalcem govoril o dolgoletnem zbirateljstvu,  ladji Rex 

ter 25-letnici delovanja in zaključka izolskega društva Rex.  

ŠK Šivilja in škarjice  

 Medsebojno izmenjavo znanj in spretnosti so članice posredovale mlajši generaciji 

otrok. Ustvarjalno šivanje različnih izdelkov je vodila Damjana Špik. Člani ŠK so 

ustvarjalno delovali, se učili šivanja in ročnih spretnosti, ob zaključku dela so 

pripravili razstavo šivanih izdelkov. Ob tem je nastala taktilna podlaga, ki je v tednu 

starejših občanov kot darilo razveselila  zaposlene in varovance.  V jesenskem ŠK, ki 

ga je vodila J. Stuhli, so članice oblikovale in šivale različne uporabne izdelke, krožek 

se nadaljuje v prihodnje leto. Ob zaključku bodo pripravile razstavo in sešile nove 

taktilne podlage. Udeleženke se družijo ob skupnem delu in ustvarjanju, izmenjujejo 

znanje, izkušnje in krepijo ročne spretnosti, hkrati pa del ustvarjalne energije 

usmerijo v javno dobro.  

ŠK Živeti zdaj  

Zainteresirani posamezniki so se učili z aktivno udeležbo na delavnicah, ki jih je 

izvajal Joško Cesar. Člani so brali priporočeno gradivo in izvajali praktični del 

meditacijskih tehnik na vsakem srečanju. S pridobljenim znanjem so izboljševali 

kakovost bivanja, osredotočenost, pozitivno naravnanost in ohranjanje ravnovesja 

za zdravo in polno življenje v tem trenutku. Člani so se srečevali od januarja do junija.  
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V. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

5.1. 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 ter kakovostno 

izvajanje knjižnične dejavnosti, programov, tako na lokalnem kot nacionalnem 

nivoju, izboljševanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja.  

 

5.2. 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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5.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Z nakupom 

knjižničnega gradiva smo v letu 2019 dosegli 46% 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 2019 širili navzven, in sicer tako na nacionalnem kot 

mednarodnem področju.  

5.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri 

izvajanju programa dela  

Odmerjena sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2019 niso zagotavljala 

doseganja knjižničnega standarda, določenega s Pravilnikom o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS, št. 73/03 s spremembami in 

dopolnitvami).  

5.5. 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 in pisne dediščine 
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tako lokalno kot nacionalno. Z dejavnostjo in neformalnimi oblikami učenja in 

izobraževanja knjižnica prispeva dodano vrednost ter dvig kulturne in izobrazbene 

ravni prebivalstva.  

Knjižnica kot tretji prostor, prostor med delom in družino, dnevna soba mesta, 

kulturno središče in stičišče, različnost izrazov označuje 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.  
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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 2019 dobro pokrito področje bralne kulture, prepoznavno je bilo 

delovanje bralnega kluba Kira knjiga, ki ponuja poglobljeno literarno branje in 

obravnavo prebranega gradiva.  Obogatili smo zbirko e-knjig v italijanskem jeziku, 

dostopnih preko portala MLOL.  

V preteklem letu smo praznovali 25-obletnico delovanja študijskih krožkov, ki 

ponujajo udeležencem brezplačno učenje v manjših skupinah ljudi, ki se učijo na 

drugačen način, ob tem pa z akcijskimi cilji bogatijo in ozaveščajo okolico. Pet 

delujočih študijskih krožkov je  ohranjalo kulturno dediščino, krepilo ročne 

spretnosti, spoznavanje sveta rastlin in izkušnjo glasbe rastlin, spoznavanja drugih 

kultur. Pripovedovalci ohranjajo in oživljajo pravljice na različne načine.    

V okviru finančnih zmožnosti je bil program Mestne knjižnice Izola v letu 2019 

presežen v segmentih raznolikosti, dogodkih in srečanjih ter vlaganju v izboljšanje 

kakovosti storitev in opreme. Poskrbeli smo za dobro počutje uporabnikov v okviru 

prostorskih in finančnih danosti, izvedli nekaj delavnic 3D tiska, nabavili in namestili 

zunanji knjigomat za vračilo gradiva in možnost plačila s kreditnimi karticami.      
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5.6. 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 2019 = Prihodki/Odhodki = 100,00% 

Gospodarnost 2018 = Prihodki/Odhodki = 100,05 % 

5.7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji na področju oblikovanja knjižnične zbirke so bili nižji zaradi 

objektivnih vzrokov, t.j. že nekaj let nižjih sredstev za nakup gradiva. Prizadevanja 

zaposlenih 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 in vključevanju novih uporabnikov, ki bi jih pritegnili novi programi in 

bralne ter učne vzpodbude.  

5.8. 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 
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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.  

5.9. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in 

poročilo o investicijskih vlaganjih 

Novih zaposlitev v letu 2019 ni bilo. Napredovanja in prerazporeditve zaposlenih so 

bila izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2019 smo z lastnimi sredstvi 

nabavili potrebno knjižnično, računalniško in drugo opremo za knjižnično 

dejavnost, ki  uporabnikom zagotavlja novo ter kakovostnejšo storitev. Na delu 

zgradbe, kjer domuje knjižnica, so bili obnovljeni dotrajani žlebovi.  
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VI. 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, daje 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 2019 oceno notranjega nadzora podajamo na osnovi izvedene revizije za leto 

2019 in samoocenitvenega vprašalnika. 

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:   5051878000 

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:  
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* ocene notranje revizijske službe za področja: 

Obračunavanja plač in drugih izplačil zaposlenim. 

* 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: 

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:  
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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   

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  X 

 Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:  

SUZANA POMER s.p., Ul.Arnolda Tovornika 4, Maribor  

 Matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:                  3224350000  

Datum zadnjega revizijskega poročila:                                                                  31.12.2019  

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja   

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

/ 

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave; 
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Posodobitev Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o delovnem času in 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 

20.2.2020 
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VII. ZAKLJUČEK 

 

Ne le izgrajevanje kakovostne knjižnične zbirke, temveč vseživljenjsko učenje in 

izobraževanje posameznika, ki prihaja v knjižnico ne le zaradi branja, temveč tudi 

preživljanja prostega časa v knjižnici in druženja, je tisto, kar daje čar tej ustanovi, ki 

ponuja domačnost, kjer je mogoče poiskati kotiček in zasebnost, hkrati pa je javni 

prostor, kjer potekajo mnoge učne, izobraževalne in prostočasne dejavnosti, 

namenjene posamezniku in skupinam. Pestrost dogodkov, tako literarnih, ki so 

promovirala branje in knjigo, kot tudi raznolika ponudba predavanj, delavnic in 

srečanj,  so omogočili vključevanje vsem ciljnim skupinam uporabnikov. Delavnice, 

predavanja, bralne vzpodbude za otroke in odrasle, izobraževalni filmi, učna 

gradiva ali vpogled v lokalno dediščino, ki jo izgrajuje knjižnica in je javno dostopna 

preko digitaliziranih gradiv, kot so stare razglednice, igrače, časopisi, fotografije, e-

publikacije…, je vsa pestrost na dosegu rok ali pogleda, z možnostjo izbire, 

fizičnega, virtualnega obiska, ali obojega. Knjižnica v časovnih in finančnih okvirjih 

ob pričakovanjih vse zahtevnejšega uporabnika ohranja odprt pogled naprej, 

spremljanje pričakovanj in skozi vrsto akcij, zamisli in idej uresničevati cilj – 

zagotavljanje dostopnosti informacij, znanja in učenja vsem kategorijam 

obiskovalcev, od najmlajših pa vse do tistih, ki do knjige in branja ne morejo več sami 

Kolektiv zaposlenih je z znanjem,  veščinami in strokovnimi podlagami  zagotavljal 

kakovost storitev.  

Izgrajevanje knjižnične zbirke, uresničenje in zagon zunanjega knjigomata za vračilo 

gradiva, ki deluje 24ur/dan, izdaja e- publikacije razstavljalcev v knjižnici (2004-2018), 

dvojezične pesniške zbirke, promocija kulturne dediščine in posebnih zbirk, 

razglednic in igrač, delavnice in ogledi izobraževalnih filmov, 3D delavnice, so 

nekateri poudarki pestre programske izvedbe v preteklem letu.  3D skener, ki ga je 

knjižnica prejela v uporabo od Občine Izola,  iz projekta Kaštelir, bo dobrodošla 

nadgradnja in podpora posodabljanja opreme in poslovanja.     

Preteklo leto je bilo zaznamovano s  25-letnico delovanja študijskih krožkov v 

knjižnici in pregledno razstavo, ki je povzela raznolika tematska področja, ki 
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skupinam posameznikov omogočajo ustvarjalno in pestro učenje, ob tem pa 

bogatijo lokalno skupnost z odmevnimi akcijskimi cilji. 

V programski izvedbi načrtovanega smo se uspešno povezovali in sodelovali z 

mnogimi posamezniki, zavodi in društvi, ter širili obzorja mnogim obiskovalcem na 

dogodkih. Sodelavci knjižnice skozi vse leto s pisano besedo povzemajo dogodke, 

ki jih objavljajo različni mediji.  

Izobraževanje odraslih  in izvajanje projektne dejavnosti neformalnega učenja za 

odrasle je v izolski knjižnici dolgo 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 učenja in kakovostnega preživljanja 

prostega časa. Ta,  za uporabnike  brezplačna možnost, izgrajuje mnoge 

posameznike v znanju, veščinah in spretnostih, ki jih uporabijo v svojem osebnem 

življenju in na delovnem področju. 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 prihodnji čas se prenašajo pričakovanja po nadaljnji širitvi knjižnice v obstoječi 

zgradbi oz. dolgoročna in dokončna rešitev prostorske problematike v skladu s 

priporočili knjižnične stroke in standardi, kar si prebivalci Izole zaslužijo.  Knjižnice 

prihodnosti so prostori raznolike ponudbe za vse kategorije uporabnikov in 

starostne skupine, prostori ustvarjanja, učenja, srečevanja in druženja v varnem in 

mirnem okolju, kjer je uporabnikom (skoraj) vse na voljo brezplačno. 

Izola,20.2.2020 
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PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU  

Priloga 1: Poročilo Borze znanja v letu 2019 (1.1.2019-31.12.2019) 

 
Skupaj vpisanih znanj na vseh borzah 

 2564   (100%) 

 Ponudba 401   (15,64) 
 Iskanje 2163   (84,36) 

   

  
 

Skupaj vpisanih znanj na Borza znanja 
Izola 

 619   (24,14%) 

 Ponudba 50   (1,95%) 
 Iskanje 569   (22,19%) 

   

  
 

Najpogostejše ponudbe Borza znanja Izola     

   

  
 

051 - Turizem Popotniške informacije 7   (1,13%) 

083 - Zdravstvena dejavnost 
Alternativne metode 
zdravljenja 

5   (0,81%) 

095 - Ročna dela 
Modeliranje, krojenje in 
šivanje 

5   (0,81%) 

068 - Osebnostna rast Osebnostna rast - drugo 4   (0,65%) 
047 - Gostinstvo, kuhanje in peka Kuhanje 3   (0,48%) 
069 - Psihologija Psihologija - drugo 3   (0,48%) 
058 - Računalništvo in informatika Računalniški programi in jeziki 2   (0,32%) 
068 - Osebnostna rast Meditacija 2   (0,32%) 
035 - Arhitektura Arhitektura - drugo 2   (0,32%) 
069 - Psihologija Svetovanje in terapija 2   (0,32%) 

   

  
 

Najpogostejša povpraševanja Borza znanja Izola     

   

  
 

083 - Zdravstvena dejavnost 
Alternativne metode 
zdravljenja 

135   (21,81%) 

051 - Turizem Popotniške informacije 111   (17,93%) 
069 - Psihologija Svetovanje in terapija 63   (10,18%) 
069 - Psihologija Psihologija - drugo 46   (7,43%) 
067 - Verstva in teologija Verstva in teologija - drugo 46   (7,43%) 
068 - Osebnostna rast Meditacija 29   (4,68%) 

095 - Ročna dela 
Modeliranje, krojenje in 
šivanje 

24   (3,88%) 

079 - Zgodovina Zgodovina - drugo 23   (3,72%) 
035 - Arhitektura Arhitektura - drugo 19   (3,07%) 
068 - Osebnostna rast Osebnostna rast - drugo 18   (2,91%) 
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Priloga 2: Poročilo Središča za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola za 

leto 2019 

 Obseg dejavnosti 

Število opravljenih ur v središču za samostojno učenje 4.768 

Število opravljenih ur na mladinskem oddelku 1.584 

Število vseh udeležencev, ki so se samostojno učili 235 

Število novo vpisanih udeležencev 47 

 

Novo vpisani udeleženci po spolu Vsota Delež v odstotkih 

Moški 22 46.81% 

Ženski 25 53.19% 

Skupaj 47 100.00% 

 

Novo vpisani udeleženci 
po starosti 

Moški 
Delež v 

odstotkih 
Ženske 

Delež v 
odstotkih 

Vsota 
Delež v 

odstotkih 

A  otroci do 15 let 2 4.26% 2 4.26% 4 8.51% 

B  od 15 do 24 let 9 19.15% 12 25.53% 21 44.68% 

C  od 25 do 49 let 8 17.02% 9 19.15% 17 36.17% 

Č  od 50 do 54 let 1 2.13% 0 0.00% 1 2.13% 

D  od 55 do 64 let 1 2.13% 0 0.00% 1 2.13% 

E  nad 64 let 0 0.00% 1 2.13% 1 2.13% 

F  ni podatka 1 2.13% 1 2.13% 2 4.26% 

Skupaj 22 46.81% 25 53.19% 47 100.00% 

 

Novo vpisani udeleženci po 
izobrazbi 

Moški 
Delež v 

odstotkih 
Ženske 

Delež v 
odstotkih 

Vsota 
Delež v 

odstotkih 

A  nedokončana OŠ 2 4.26% 4 8.51% 6 12.77% 

B  končana OŠ 7 14.89% 3 6.38% 10 21.28% 

C  nižja poklicna, poklicna 3 6.38% 2 4.26% 5 10.64% 

Č  štiriletna poklicna, 
strokovna izobrazba 

3 6.38% 5 10.64% 8 17.02% 

D  gimnazija 2 4.26% 8 17.02% 10 21.28% 

E  višja/visoka 3 6.38% 0 0.00% 3 6.38% 

F  univerzitetna 0 0.00% 2 4.26% 2 4.26% 

G  specializacija, magisterij, 
doktorat 

2 4.26% 1 2.13% 3 6.38% 

H  drugo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Skupaj 22 46.81% 25 53.19% 47 100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:popUp('ssu1b_drugo.php?f=izo2_drugo',800,650,1);


 

 

 65 

Zakaj ste se odločili za 
samostojno učenje v 
središču za samostojno 
učenje? (samo novo vpisani 
udeleženci) 

Moški 
Delež v 

odstotkih 
Ženske 

Delež v 
odstotkih 

Vsota 
Delež v 

odstotkih 

A  želim dopolniti znanje, ki 
ga pridobivam v šoli, na 
tečaju, drugje 

9 10.59% 14 16.47% 23 27.06% 

B  želim pridobiti znanje za 
napredovanje na delovnem 
mestu, v poklicu, stroki 

2 2.35% 4 4.71% 6 7.06% 

C  želim pridobiti nova 
znanja za lažjo pridobitev 
nove zaposlitve 

11 12.94% 7 8.24% 18 21.18% 

Č  želim pridobiti novo 
znanje za boljše življenje 

5 5.88% 9 10.59% 14 16.47% 

D  se rad/a učim in 
pridobivam nove 
informacije 

5 5.88% 4 4.71% 9 10.59% 

E  lahko sam/a izbiram 
čas/ritem/vsebine učenja in 
jih prilagajam svojim 
potrebam 

0 0.00% 1 1.18% 1 1.18% 

F  raje se učim sam/a kot v 
skupini, kjer učenje usmerja 
predavatelj 

2 2.35% 4 4.71% 6 7.06% 

G  takšno učenje ali 
izobraževanje je brezplačno 
oz. veliko cenejše 

3 3.53% 5 5.88% 8 9.41% 

H  takšno učenje ali 
izobraževanje je nekaj 
novega, drugačnega 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

I  ker za vsebino, ki se jo 
želim učiti, ni druge 
organizirane oblike učenja 
ali izobraževanja (šole, 
programa, tečaja,...) 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

J  zaradi 
družinskih/službenih 
obveznosti se ne morem 
vključiti v organizirane 
oblike izobraževanja z 
določenim urnikom (šole, 
tečaji, seminarji ipd.) 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

L  želim pridobiti nova 
znanja, kar bi mi omogočilo 
nadaljevanje opuščenega 
izobraževanja 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

M  pri izbiri učnega gradiva 
in pri učenju mi pomaga 
osebje SSU (za razliko od 
samostojnega učenja 
doma) 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

K  drugi razlogi (če med 
zgornjimi odgovori ni 
ustreznega, vpišite svoj 
razlog): 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Skupaj 37 43.53% 48 56.47% 85 100.00% 

 

Izpis velja za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
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Priloga 3: Kronološki pregled dogodkov Mestne knjižnice Izola v letu 2019 

JANUAR 2019 RAZSTAVE 

 Stena ustvarjalnosti v knjižnici: »STRIPI«, razstava stripov  ilustratork društva ANIMOV. 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: »USPAVANKA«,  razstava ilustracij Špele PAHOR. 

 Vitrina ustvarjalnosti: »IVAN CANKAR«, razstava Janeza JANEŽIČA 

 DOGODKI 

  4. 1.2019 »RUSKO BOŽIČNA ČAJANKA«, gostja večera: Olga ZUPAN, pisateljica 

  8. 1.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

 10. 1.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga: Michel TOURNIER: »PETEK ALI TIHOMORSKI LIMB«, 

moderatorka, Diana PUNGERŠIČ 

15.1.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 

15. 1.2019 »AJURVEDA–VEDA O ŽIVLJENJU«, predavatelj, dr. Anand KALASKAR 

16. 1.2019 »ZAČETNA DELAVNICA KVAČKANJA«, Damjana ŠPIK 

22.1.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

23. 1.2019 »DELAVNICA ŠIVANJA«, Damjana ŠPIK 

23. 1.2019 Tehnike meditacije in zdravljenja, Jože  CESAR 

29.1.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

FEBRUAR 2019 RAZSTAVE 

 Stena ustvarjalnosti v knjižnici: »STRIPI«, razstava stripov  ilustratork društva ANIMOV. 

 Stena ustvarjalnosti v SSU:»USPAVANKA«, razstava ilustracij Špele PAHOR. 

 Vitrina ustvarjalnosti: »PISANI KAMENČKI IN MANDALE«, Ines KAJIN. 

 DOGODKI 

5.2.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 

5. 2.2019 Predstavitev pesniške zbirke  »SRCE SREDI KAOSA/UN CUORE IN MEZZO AL CAOS«, avtorica: 

Patricija SOSIČ KOBAL, moderator Drago MISLEJ-MEF  

6. 2.2019 »DELAVNICA KVAČKANJA«, Damjana ŠPIK 

12.2.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

12. 2.2019 Predstavitev knjige »ZGODOVINA IZOLE IN RIBIŠTVA«, avtor, Zdravko MARENČIČ, moderator, 

Drago MISLEJ – MEF 

13. 2.2019 »DELAVNICA ŠIVANJA«, Damjana ŠPIK 
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14. 2.2019 Srečanje bralnega kluba KIRA Knjiga, Milan Dekleva »ZMAGOSLAVJE PODGAN«, moderatorka, 

Diana PUNGERŠIČ. 

19.2.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

20. 2.2019 Ponovitev tehnik meditacije in zdravljenja, Joško CESAR. 

21. 2.2019 »KORZIKA«, potopisno  predavanje, Marina HRS. 

22. 2.2019 »RUSKA ČAJANKA«,  ob  zaključku tedna  zbiranja otroških knjig v ruskem jeziku 

22. 2.2019 »PRIPRAVA NA 3D TISK IN TISKANJE«, vodja delavnice, Andrej MILOVAC  

23. 2.2019 »IZDELAVA DARILNIH ŠKATLIC«, delavnica z Jadranko STUHLI 

26.2.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 

26. 2 .2018 »VSE BARVE POLINEZIJE«, potopisno  predavanje, Jasna TUTA. 

28. 2.2019 »POTopis«, predstavitev knjige Viljema GOGALE. 

MAREC 2019 RAZSTAVE 

 Stena ustvarjalnosti v knjižnici:  

»LEP POZDRAV IZ BENINA«, razstava fotografij, pripravila,  Špela PAHOR 

 »PROSOJNE SLIKE«, razstava slik na pergamentu, pripravila Nadja ŠČEK 

 Stena ustvarjalnosti v čitalnici: 

»OBRAZI IZOLE«, razstava fotografij, pripravil, Zdenko BOMBEK, fotograf 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: 

»LEP POZDRAV IZ BENINA«, razstava fotografij iz Benina, ki so nastale med izletom v naselju 

So-Ava,  pripravila,  Špela PAHOR. 

 Vitrina ustvarjalnosti: 

»ROŽE IZ PAPIRJA«, razstava rož iz papirja, pripravila, Nadja ŠČEK 

 DOGODKI 

5.3.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

7. 3.2019 »GOVORIM ITALIJANSKO – ME VESELI, DA SVA SE SPOZNALA«; »IO PARLO ITALIANO – 

PIACERE DI CONOSCERTI«, delavnica z Eriko GREGORIČ. 

8. 3.2019 Predstavitev pesniške zbirke »IZGNANA«, avtorice Klarise JOVANOVIĆ, moderatorka, Jasna 

ČEBRON. 

12.3.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

13. 3.2019 Delavnica o bivanju tukaj in zdaj oz. čutečem bivanju v telesu z Joškom CESARJEM. 

14. 3.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Jennifer Clement »MOLITVE ZA UGRABLJENE«, 

moderatorka, Diana PUNGERŠIČ 
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14. 3.2019 »PRVA POMEMBNA KNJIGA ZA VELIKE IN MALE OTROKE«, literarni večer z avtorjem knjige, 

Janezom MLAKARJEM. 

15. 3.2019 »SPOZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME IN OSNOVE MODELIRANJA«, začetna delavnica 3D 

modeliranja, vodja delavnice,  Andrej MILOVAC 

19.3.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 

21. 3.2019 »DOTIK POEZIJE – IZOLSKE PESNICE IN PESNIKI«, pesniški večer, moderatorka Patricija Sosič 

KOBAL  

22.3.2019 »SRCE SREDI KAOSA – UN CUORE IN MEZZO AL CAOS, predstavitev dvojezične pesniške zbirke 

Patricije Sosič Kobal, Manziolijeva palača, moderatorka Luisa Antoni 

26.3.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

26. 3.2019 »BRAZGOTINE NA DUŠI«, predavanje in predstavitev knjige Ksenije JOVANOVIĆ  

27. 3.2019 «ZDRAVLJENJE IN DUHOVNOST«, predavanje,  dr. Klaus  BIELAU 

28.3.2019 GOVORIM ITALIJANSKO – KATERE BARVE NI VEČ?«; »IO PARLO ITALIANO – QUALE COLORE 

NON C'Ѐ PIÙ«, delavnica z Eriko GREGORIČ. 

APRIL 2019 RAZSTAVE do 15. aprila 2019  

 Stena ustvarjalnosti v knjižnici: »LEP POZDRAV IZ BENINA«, avtorica razstave, Špela PAHOR 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: »SO-AVA, afriške Benetke«,  razstava Špele PAHOR. 

 RAZSTAVE  od 15. aprila 2019 

 Stena ustvarjalnosti v knjižnici: »IZOLSKI RIBIČI, izbor fotografij  je pripravila poklicna 

fotografinja iz Izole, Petra CUPAČ 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: »KAKO JE NASTAL ČLOVEK«, ilustracije  Špele PAHOR 

 Vitrina ustvarjalnosti:  

»ROČNA DELA », razstavo so pripravile članice študijskega krožka  »Šivilja in Škarjice«. 

 »PUNČKE IZ CUNJ ZA UNICEF«, ki so jih izdelale vzgojiteljice iz vrtca MAVRICA iz Izole, otroci 

so dodali risbice. 

 DOGODKI 

2.4.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

3. 4.2019 »AVTIZEM TUKAJ IN SEDAJ. GA PREPOZNAMO?«, predavanje o avtizmu, Patricija LOVIŠČEK 

 5. 4.2019 

 

»O DREVESIH ZA DREVESA – KO SE KORENIN  ZAVEMO«, sprehod po Izoli in predavanje, Tina 

TRAMPUŠ, Lena MARION 

 8. 4.2019 Predstavitev knjige »PRAVLJIČARIJA POD TRIGLAVOM«, avtorice Kristine MENIH, z avtorico se 

je pogovarjala urednica,  Anka RUDOLF 

 9.4.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 
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 9.4 2019 »BENIN – IZKUŠNJA PROSTOVOLJSTVA«, potopisno predavanje s Špelo PAHOR. 

10. 4.2019 »SVET SE PREBUJA«, predavanje, Aleš NOVAK. 

11. 4.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga: »Dušan ŠAROTAR – PANORAMA«, moderatorka, Diana 

PUNGERŠIČ 

16.4.2019 URA PRAVLJIC, Nives KALIGARIČ 

16. 4.2019 »RERFLEKSNA MASAŽA«, delavnica z Majo VRHUNC 

17. 4.2019  MEDITACIJSKE TEHNIKE,  Jože CESAR 

18. 4. 2019 »GOVORIM ITALIJANSKO – ZNAM POIMENOVATI ŽIVALI«; »IO PARLO ITALIANO – SO 

RICONOSCERE GLI ANIMALI«, delavnica z Martino LJUBIČ 

23.4.2019 Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

23. 4.2019 Začetek projekta PRIMORCI BEREMO 2019, literarni večer z Marjanom TOMŠIČEM, z gostom 

se je pogovarjala, Jasna ČEBRON 

25. 4.2019 Otvoritev RUSKE KNJIŽNE POLICE v izolski knjižnici 

30.4.2019 URA PRAVLJIC,  Martina LJUBIČ 

MAJ 2019 RAZSTAVE 

TVU Stena ustvarjalnosti v knjižnici: »IZOLSKI RIBIČI, izbor fotografij  je pripravila poklicna 

fotografinja iz Izole, Petra CUPAČ 

TVU Stena ustvarjalnosti v SSU: »KAKO JE NASTAL ČLOVEK«, razstava ilustracij, pripravila,  Špela 

PAHOR 

TVU Vitrina ustvarjalnosti: »MORSKI POZDRAV IZ IZOLE«, razstava unikatnih ročnih izdelkov iz 

različnih materialov,  pripravila,  Nevina PEČARIĆ. 

TVU Vitrina ustvarjalnosti: »ET HAND CRAFT«, razstava unikatnega makrame nakita, ki jo je 

pripravila Eva DRAŠAK 

 DOGODKI 

6. 5.2019 in 

8. 5.2019 

»STOP-MOTION ANIMACIJE, delavnica z Martino LJUBIČ. 

9. 5.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Dubravka UGREŠIČ: »EVROPA V SEPIJI« , moderatorka,  

Diana PUNGERŠIČ 

13. 5.2019TVU »POMEN SIMBOLOV NA PORTALIH NA KRASU«, predavanje, Boris ČOK 

15. 5.2019TVU »IZBERI ZDRAVO ŽIVLJENJE« – 1.pogovorno srečanje in predavanje za strokovne in pedagoške 

delavce ter starše  z namenom preprečevanja in proti zlorabi tobaka; 2. delavnica izdelovanja 

prstnih lutk in pogovoru o zdravih življenjskih navadah za otroke od  3 do 10 let; 3. debatni klub 

za dijake : pogovor o osebnem odnosu   do zdravega načina življenja  in vpliva na družbo in 

posameznika. 

16. 5.2019TVU »KAKO SE IMETI RADA« s Heleno JANOTA 

21. 5.2019TVU »SUHOZIDNA DEDIŠČINA KRASA IN OBNOVA«, predavanje, Boris  ČOK 
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22.5.2019 «ODPRTA VRATA ZA ZDRAVJE«, svetovanje strokovnjakov s področja preventive o zdravem 

življenjskem slogu, pred knjižnico 

24.  5.2019TVU »ETIOPIJA 2«., potopisno predavanje s Špelo PAHOR 

26.5.2019 Volitve v evropski parlament/volišče v knjižnici 

29. 5.2019TVU Delavnica meditacijskih tehnik z Joškom CESARJEM 

30.  5.2019TVU »ZANIMIVI IZOLANI«,  večerni klepet z 91. gostjo srečanja,   Jasno ČEBRON v čitalnici Mestne 

knjižnice Izola, moderatorka, Nataša Benčič 

30. 5.2018TVU »GOVORIM ITALIJANSKO – KAKŠNO VREME JE DANES«; »IO PARLO ITALIANO – CHE TEMPO 

FA OGGI«, delavnica z Eriko GREGORIČ 

JUNIJ 2019 RAZSTAVE 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: 

»IZOLA PONOČI«, razstavo so pripravili člani likovnega društva LIK iz Izole 

 Vitrine ustvarjalnosti: 

»IZOLA PONOČI«, razstavo so pripravili člani likovnega društva LIK iz Izole. 

»UNIKATNI LESENI IZDELKI«, razstavo ročno izdelanih lesenih predmetov je pripravil Danijel 

ČORKOVIČ.  

»UNIKATN IZDELKI IZ POLSTI«, razstavo je pripravila Marjeta MALEŠIČ 

»OB MORJU«, razstavo barvitih nizkih reliefov je pripravila Jožica KLEVA 

 DOGODKI 

4. 6.2019 »KRESNIK, SVETE RASTLINE STAROVERCEV NA KRASU IN DREVESA, predavanje, Boris ČOK. 

7.6.2019 Občni zbor Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske/SŠI 

13. 6.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Sarival SOSIČ: »STAREC IN JAZ«, moderatorka, Diana 

PUNGERŠIČ 

13. 6 .2019 ZANIMIVI IZOLANI,  večerni klepet z 92. gostom srečanja  Borisom ČUKOM  v čitalnici Mestne 

knjižnice Izola, moderatorka, Nataša BENČIČ   

14. 6. 2019 Predstavitev prvega prevoda znanstvene monografije »NIKOLA TESLA: PROBLEM 

POVEČEVANJA ČLOVEŠKE ENERGIJE«, prevajalec in pisec spremne študije, Tibor  HRS  

PANDUR, moderatorka, Irena URBIČ 

18.6.2019 Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota z Aksinijo Kermauner na obisku: 

KNJIŽNICA, PRAVLJICA IN GLASBA RASTLIN,  M.HRS 

20. 6.2019 SREČANJE BRALNEGA KLUBA V ŽIVO Z Juretom JAKOBOM, moderatorka, Diana PUNGERŠIČ 

 RAZSTAVE 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: 

»VTISI IN SLIKE«, likovno razstavo je pripravila Barbara HOFMAN. 

 Vitrina ustvarjalnosti MKI: 

»25 LET ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V MESTNI KNJIŽNICI IZOLA«, razstavo so pripravili sodelavci 

knjižnice, Marina HRS, Damjana ŠPIK, Jan BEDNARIK in Špela PAHOR. 

 DOGODKI 
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JULIJ in 

AVGUST 2019 

 

vsak torek in petek 

od 9.00h do 10.00 h 
»DELAVNICE FRANCOSKIH URIC« za otroke od 8 do 10 leta je vodila Špela PAHOR, Aleksandra 

PIRIH 

1. 7.2019  Začetek delovanja KNJIŽNICE NA PLAŽI Svetilnik in Arheološki park v San Simonu 

4. 7.2019 »ZANIMIVI IZOLANI«,  večerni klepet s 93. gostom srečanja  Ivanom VAJGLOM v čitalnici 

Mestne knjižnice Izola in otvoritev ter začetek delovanja zunanjega KNJIGOMATA  za vračilo 

knjig 

11. 7.2019 

Arheološki park 

San Simon 

Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Vladimir PIŠTALO: »ALEKSANDRIDA«, moderatorka, Diana 

PUNGERŠIČ 

22.  8.2019 

Arheološki park 

San Simon 

Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Ryszard Kapuściński: »POTOVANJA S HERODOTOM«., 

moderatorka, Diana PUNGERŠIČ 

SEPTEMBER 

2019 

RAZSTAVE 

 Vitrine ustvarjalnosti: »KERAMIKA«, razstava keramičnih izdelkov Vere VARDJAN 

 Stena ustvarjalnosti: »HELSINKI IN KNJIŽNICE«, fotografska razstava, pripravila, Milena 

RUNKO 

Stena ustvarjalnosti v SSU: »25 LET ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V MKI«, pregledna razstava  25-

letnega delovanja ŠK v MKI 

 DOGODKI 

Arheološki park 

Simonov zaliv 

KNJIŽNICA NA PLAŽI je promocija  branja in zabave z brezplačno izposojo in vračilom knjig/ 

petki, sobote in nedelje v septembru, od 16.00 do 19.000/ 

 5. 9.2019 »KERAMIKA«; otvoritev razstave keramičnih izdelkov, z  avtorico razstave, Vero VARDJAN, se 

je pogovarjala Špela PAHOR 

12. 9.2019 »ZANIMIVI IZOLANI«, 94. srečanje:  Bojana in Lucio  GOBBO, moderatorka, Nataša BENČIČ 

19. 9.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Lidija DIMKOVSA: »NON-OUI«, moderatorka, Diana 

PUNGERŠIČ 

19. 9.2019 Cikel ruskega filma: »POT NAVZGOR« 

27. 9.2019 »KAKO ČUSTVA VPLIVAJO NA BOLEZNI IN ZDRAVJE«, predavatelj , Andrej PEŠEC  

30. 9.2019 

DEKD 

Predstavitev e-kataloga »KOTIČEK USTVARJALNOSTI«, e-publikacija o razstavah ljubiteljskih 

ustvarjalcev, ki so v knjižnici razstavljali v letih od 2014 do 2018. 

OKTOBER 2019 RAZSTAVE 

 Vitrine ustvarjalnosti: »KERAMIKA«; razstava keramičnih izdelkov Vere VARDJAN 

 Stena ustvarjalnosti : »LJUDJE Z MORJA 2«; fotografska razstava, ki jo pripravila Petra CUPAČ 

Stena ustvarjalnosti v SSU: «25 LET ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V MKI«, pregledna razstava  25-

letnega delovanja ŠK v MKI 

 DOGODKI 
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1.10.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

2. 10.2019 

DEKD 

»PRAVLJICE IN PRIPOVEDOVANJE V NAŠI DEŽELI«, predavanje o slovenskem pripovednem 

izročilu nekoč in danes, Špela PAHOR 

3. 10.2019 

DEKD 

»STARE IGRAČE V MESTNI KNJIŽNICI IZOLA«, predstavitev starih igrač v knjižnici, last Janeza in 

Marije JANEŽIČ, Darja KROMAR 

4. 10.2019 

DEKD 

»LJUDJE Z MORJA 2«, otvoritev razstave fotografij Petre CUPAČ, poklicne fotografinje, 

pogovor z avtorico, Špela PAHOR 

8.10.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

8. 10.2019 

DEKD 

»IZOLSKI SPOMINI NA STARIH RAZGLEDNICAH IN FOTOGRAFIJAH«, predstavitev in 

fotografije, Darja KROMAR 

9. 10.2019 

DEKD 

»JOGA ZA ŠOLARJE«, delavnica z Renato ŠTEFANČIČ  

10. 10.2019 

DEKD 

Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Zofka KVEDER: »NADA«, moderatorka Diana PUNGERŠIČ 

15.10.2019  Ura pravljic, Špela PAHOR 

15. 10.2019 »ČASOVNA ČRTA«, predavanje z Mojmirjem  KOVAČEM 

17.10.2019 «ZDRAVILNA ENERGIJA BOSANSKIH PIRAMID«, predavanje o piramidah po svetu in bosanskih 

piramidah v Visokem, dr. Semir OSMANAGIĆ 

22.10.2019  Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

22. 10.2019 »GOVORICA TELESA PRI DELU Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI«, delavnica na podlagi ogleda 

izobraževalnih filmov, izvedba, Erika GREGORIČ 

22.1o.2019 »RADOST ŽIVLJENJA«/Dom upokojencev Izola/ob Tednu starejših občanov, izvedba, Marina 

HRS 

24. 10.2019 Cikel ruskega filma: »A ZARJE SO TUKAJ TIHE« 

29.10.2019  »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

NOVEMBER RAZSTAVE 

 Vitrine ustvarjalnosti: »STARI KROŽNIKI IZ KERAMIKE IN PORCELANA «, razstava zbirateljev, 

Janeza in Marije JANEŽIČ 

 Stena ustvarjalnosti: «SAMOA«, fotografska razstava, Anja KUŽNIK 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: »25 LET ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V MKI«, pregledna razstava  25-

letnega delovanja ŠK v MKI 

 DOGODKI 

5.11.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 

5. 11. 2019 Otvoritev fotografske razstave članov fotografske skupine društva Morje: Jack LORGET- 

Jadralni padalci, Adrijana MANDALENIČ - Proti svetlobi, Tanja MASK - Virtualni prijatelji 



 

 

 73 

11. 11.2019 »ITALIJANŠČINA ZA OTROKE«; delavnica »DOLGA KAČA BESED - UN LUNGO SERPENTE DI 

PAROLE« za otroke 7+, Erika GREGORIČ 

12.11.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

13. 11.2019 »KAKO S TELEKINEZO DO NOTRANJE MOČI IN ZDRAVJA«, Mitja JEREB 

15. 11. 2019 »ČUSTVENO RAZBREMENJEVANJE  OTROK IN ODRASLIH«, delavnica Cvetke RUTAR 

19.11.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

19. 11.2019 »PODMODALNOST«, delavnico je vodil  Mojmir KOVAČ 

20. 11.2019  
Dnevi  slovenskih 

splošnih knjižnic 

»VSE O LADJI REX«, ob 25- letnici izolskega društva Rex,  je Marjan KRALJ, predstavil delovanje 

izolskega društva in njegov zaključek ter znanje o ladji Rex 

21. 11.2019  
Dnevi slovenskih 

splošnih knjižnic 

Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Pascal BRUCKNER: »PRIDNI SINKO, moderatorka,  Diana 

PUNGERŠIČ 

21. 11.2019 
Dnevi slovenskih 

splošnih knjižnic 

Cikel ruskega filma: »MATILDA« 

 

22. 11.2019 
Dnevi slovenskih 

splošnih  knjižnic 

»TOP POČUTJE VSAK DAN«, predavanje z meditacijo, Tina Železnik 

26.11.2019 Ura pravljic, Martina LJUBIČ 

26. 11.2019 Predstavitev knjige »Z ENERGIJO ŽIVIM«, je predstavila  avtorica,  Leticija FORTIN  

28.11.2019 95. srečanje z »ZANIMIVIMI IZOLANI«, z gostom večera,  mag. Radivojem NARDINOM,  se je  

pogovarjala  Nataša BENČIČ 

DECEMBER 

2019 

RAZSTAVE 

 Vitrine ustvarjalnosti: »STARI KROŽNIKI IZ KERAMIKE IN PORCELANA «, razstavo sta  pripravila 

zbiratelja starin Janez in Marija JANEŽIČ 

 Stena ustvarjalnosti: «SAMOA«, fotografska razstava, Anja KOŽUH 

 Stena ustvarjalnosti v SSU: »25 LET ŠTUDIJSKIH KROŽKOV V MKI«, pregledna razstava  25-

letnega delovanja ŠK v MKI 

 Stena ustvarjalnosti v čitalnici: Fotografska razstava članov fotografske skupine društva Morje 

pri Univerzi za 3. življenjsko obdobje Izola; Saša Sergej Merkandei: Sacile, Andrej Šumenjak – 

Andrea: Podzemne lepote – Bellezze ipogee in Lilijana Hrvatin: Obilje. 

 DOGODKI 

3.12.2019 Ura pravljic, Nives KALIGARIČ 

3. 12.2019 »POPOTOVANJE PO ZIMSKI PRAVLJIČNI DEŽELI« Pravljična ura z ustvarjalno čajanko za otroke, 

Damjana ŠPIK 

3. 12.2019 «PRIPOVEDOVALSKI VEČER ZA ODRASLE« 

4. 12.2019 »ZAKLJUČNA PRIREDITEV PRIMORCI BEREMO«, gost: Tadej GOLOB, pogovor s pisateljem, 

Diana PUNGERŠČIČ 
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 6. 12.2019 »ŽENSKE SO Z LUNE, MOŠKI SO Z MARSA«, predavanje Andreja PEŠCA. 

6.12.2019 PRISLUHNIMO ENERGIJI PRAVLJICE IN GLASBI RASTLIN, predstavitev na Konferenci 

Organizacijska energija 2019,  za podjetnike, Marina HRS 

9. 12.2019 Delavnica »BOŽIČNO NOVOLETNE ŠIVANE VOŠČILNICE«, Damjana ŠPIK 

10.12.2019 »Pravljice s TAČKAMI POMAGAČKAMI«, Jan BEDNARIK 

11. 12.2019 

             

»KAKO DOLG JE ČAS«; predstavitev knjige Mateta DOLENCA. S pisateljem se je pogovarjala 

Diana  PUNGERŠIČ, sledila je premiera dokumentarnega filma i-OTOK režiserja  Mihe ČELARJA 

12. 12.2019 Srečanje bralnega kluba Kira knjiga, Lojze KOVAČIČ: »KRISTALNI ČAS«, moderatorka, Diana 

PUNGERŠIČ 

12. 12.2019 »OCEAN V MALEM« , Akvarij Piran in Morska biološka postaja 

13.12.2019 »PRISLUHNI ŠKOLJKI. ALI JE TO RES?«, predavanje in predstavitev Muzeja školjk in polžev 

Piran,  Jan SIMIČ 

16. 12.2019  »BOŽIČNO - NOVOLETNA USTVARJALNA DELAVNICA« Mateje OBLAK 

16. 12.2019 »SKANDINAVIJA«, potopisno predavanje o Finski, Švedski in Norveški, Mojca PAJK 

17.12.2019 Ura pravljic, Špela PAHOR 

17. 12.2019 »SKRIVNOSTI VZGOJE MOTIVIRANIH, SAMOSTOJNIH  IN ODGOVORNIH OTROK«,  Andrej 

PEŠEC 

18. 12. 2019 «NEGATIVNA PREPRIČANJA«, delavnica, Mojmir KOVAČ  

19. 12.2019 Cikel ruskega filma CIKCAK SREČE« 
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Priloga 4: Bibliografija člankov (vnesenih) v letu 2019 – Mestna knjižnica Izola 

 
 1. Boris Čuk je legenda izolskega rokometa / Jan Bednarik, v:  Mandrač. - Let. 25, Št. 1307 
     (4. jul. 2019), str. 10.  
2. Najpomembnejša je ekipa / Jan Bednarik, v:  Mandrač. - Let. 25, Št. 1327 
     (5. dec. 2019), str. 11. 
3. Nikola Tesla v MKI / Jan Bednarik, v:  Mandrač. - Let. 25, Št. 1308 (11. jul. 2019), str. 11. 
4. Odslej bo mogoče vračati knjige tudi ponoči / Jan Bednarik, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1308 
     (11. jul. 2019), str. 11. 
5. V čem pa je smisel, če nisi v stiku z ljudmi? / Jan Bednarik, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1309 
      (18. jul. 2019), str. 11. 
6. Una biblioteca a portata di ombrellone / Maja Cergol. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     https://www.ilmandracchio.org/una-biblioteca-a-portata-di-ombrellone/. –  
     Opis z dne 4. jul. 2018, v: Il mandracchio. - 2018. 
7. Mara Šolaja presentata durante l'appuntamento con gli "isolani interessanti" / testo e foto  
     Jessica Vodopija. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     https://www.ilmandracchio.org/mara-solaja-presentata-durante-lappuntamento-con-gli-                                          
…isolani-interessanti/ . - Opis z dne 27. maj 2018, v: Il mandracchio. - 2018. 
8.  Jutri v znamenju modre svetlobe / Mirjana Cerin, v: Primorske novice. - Let. 73, Št. 75  
     (1. apr. 2019), str. 5. 
9. Ljudje z morja - razstava Petre Cupač v MKI / Špela Pahor, Petra Cupać. - El. članek.  
     Način dostopa (URL): http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=10482.      
    - Opis z dne 21.5.2019, v: Ventilator besed [Elektronski vir]. - 2019. 
10. Ljudje z morja : razstava Petre Cupač v Mestni knjižnici Izola / Špela Pahor, v: Istra. - Let. 11, Št. 8  
      (28. avg. 2019), str. 4. 
11.  Ljudje z morja, razstava Petre Cupač : Izola, Mestna knjižnica / Petra Cupač, Špela Pahor,  
     v: Likovni svet. - Št. 235/36 (sept/okt 2019), str. 43-45. 
12.  Vedno sem bila zelo zvedava! / Špela Pahor, Petra Cupač, v: Novi glas. - Let. 24, Št. 9  
     (1137) (11. jul. 2019), str. 8. 
13.  A Palazzo Manzioli la poesia bilingue di Patricija Sosič Kobal / testo e foto: Kris Dassena. –  
     El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.ilmandracchio.org/a-palazzo-manzioli-la-poesia-bilingue-di-patricija-sosic-kobal/. -   
     Opis z dne 23.3.2019, v: Mandrač. - 2019. 
14.  Patricija Sosič Kobal : presentata la sua raccolta di poesie / Kris Dassena,  
     v: Il mandracchio. - Let. , Št. 143/2019 (april 2019), str. 14. 
15.  DECEMBER v Mestni knjižnici Izola / uredništvo. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
      http://www.obalainfo.si/december-v-mestni-knjiznici-izola/. – Opis z dne 5. dec. 2018,  
     v: Primorski odmevi. - 2018. 
16.  Hrematizem je največji transvestit, ki danes rovari po svetu / tekst in foto Nataša Fajon,  
     v: Primorski odmevi. - Letn. 1, Št. 7 (31. jan. 2018), str. 27. 
17.  Vezene slike Jureta Švaglja / Mira Glintič in Špela Pahor, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1242  
     (15. mar. 2018), str. 11. 
18.  V družbi knjige od jutra do noči / Andraž Gombač, v: Primorske novice. - Let. 73, Št. 93  
     (23. apr. 2019), str. 8. 
19.  5 korakov do celostnega zdravja / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1269 
      (27. sep. 2018), str. 11. 
20.  Čustveno razbremenjevanje / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1325 
      (21. nov. 2019), str. 13. 
21.  Istra ni brižna! / Erika Gregorič. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.obalainfo.si/istra-ni-brizna/. - Opis z dne 16. dec. 2018, v: Primorski odmevi. - 2018. 
22.  Izola včeraj, danes in jutri z Jasno Čebron / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1304  
     (13. jun. 2019), str. 11. 
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http://www.ilmandracchio.org/a-palazzo-manzioli-la-poesia-bilingue-di-patricija-sosic-kobal/
http://www.obalainfo.si/december-v-mestni-knjiznici-izola/
http://www.obalainfo.si/istra-ni-brizna/
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23.  Kakšne barve je Polinezija? / Erika Gregorič. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.obalainfo.si/kaksne-barve-je-polinezija/. - Opis z dne 9. mar. 2019,  
     v: Primorski odmevi. - 2019. 
24.  Ljubezen do Izole in do svojega dela / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1272 
     (18. okt. 2018), str. 10. 
25.  Mladi spoznavajo 3D tisk / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1304 (13. jun. 2019), str. 11. 
26.  Moja knjižnica Izola praznuje / Erika Gregorič, v: Primorski odmevi. - Let. 2, Št. 16 
     (16. dec. 2018), str. 21. 
27.  Pesniški večer s Klariso Jovanovič / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1293 
     (21. mar. 2019), str. 11. 
28.  Preživite aprilske večere v Mestni knjižnici Izola / Erika Gregorič. - El. članek. - Način dostopa  
     (URL): http://www.obalainfo.si/prezivite-aprilske-vecere-v-mestni-knjiznici-izola. -  
     Opis z dne 3. apr. 2019, v: Primorski odmevi. - 2019. 
29.  Prijeten kaos v Mestni knjižnici Izola / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1287 
      (7. feb. 2018), str. 7. 
30.  Pripravljeni na 3D tisk? / Erika Gregorič. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.obalainfo.si/pripravljeni-na-3d-tisk/. - Opis z dne 10. mar. 2019,  
     v: Primorski odmevi. - 2019. 
31.  Svete rastline / Erika Gregorič, v: Primorske novice. - Let. 72, Št. 156 (10. jul. 2018), str. 23 
32.  Tango je tudi partnerska terapija / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1317 
     (19. sep. 2019), str. 11. 
33.  Tudi branje lahko postane šport / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 13207 
     (10. okt. 2019), str. 10. 
34.  V MKI o učinkovitosti / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1324 (14. nov. 2019), str. 13. 
35.  V MKI tiskajo v treh dimenzijah / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1291 
     (7. mar. 2018), str. 14. 
36.  V središču za samostojno učenje ne bomo mislili na prah / Erika Gregorič. - El. članek. –  
     Način dostopa (URL):  
     http://www.obalainfo.si/v-srediscu-za-samostojno-ucenje-ne-bomo-mislili-na-prah. -  
     Opis z dne 25. feb. 2019, v: Primorski odmevi. - 2019. 
37.  Zanimivi Izolani so začarali z besedo / Erika Gregorič, v: Mandrač. - Let. 24, Št. 1281 
     (20. dec. 2018), str. 10. 
38.  Zanimivi Izolani začarali z besedo / Erika Gregorič. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.obalainfo.si/zanimivi-izolani-zacarali-z-besedo/. –  
     Opis z dne 22. dec. 2018, v: Primorski odmevi. - 2018. 
39.  Barbara Hofman v MKI / Špela Pahor, Barbara Hofman. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=10584. –  
     Opis z dne 17.7.2019, v: Ventilator besed [Elektronski vir]. - 2019. 
40.  Opazovanje pokrajine in prenos na platno : Izola : Barbara Hofman v Mestni knjižnici Izola /  
     Špela Pahor, v: Istra. - Let. 11, Št. 8 (28. avg. 2019), str. 5. 
41.  Vse moje slike imajo popolnoma naravno osnovo" : pogovor : Barbara Hofman / Špela Pahor,  
     Barbara Hofman, v: Novi glas. - Let. 24, Št. 29 (1139) (25. jul. 2019), str. 8. 
42.  Giornata mondiale del libro : la biblioteca civica, salotto buono di Isola / Claudia Raspolič,  
     v: Mandrač. - Let. , Št. 133 (maj 2018), str. 3-4. 
43.  La mia biblioteca di Isola da ben 60 anni / Marina Hrs, v: Bobnič. - Let. , Št. 42  
     (december 2018), str. 24-25. 
44.  Moja knjižnica Izola že 60 let / Marina Hrs, v: Bobnič. - Let. , Št. 42 (december 2018), 
      str. 24-25.    
45 Istra v kamnu, fotografije Cveta Kokalja : Izola, Mestna knjižnica Izola / Špela Pahor,  
     v: Likovni svet. - Št. 229/30 (jan/feb 2019), str. 35-36. 
46.  Delavnice o drevesih / Aljoša Križ, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1284 (17. jan. 2019), str. 10. 
47.  Čarobni svet igrač v izolski knjižnici / Darja Kromar, v: Bobnič. - Let. , Št. 44 
     (december 2019), str. 31. 
48.  Dotik poezije v izolski knjižnici / Darja Kromar, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1294  
     (28. mar. 2019), str. 11. 
49.  Elektronska in tiskana knjiga si podajata roke / Darja Kromar, Marina Hrs,  

http://www.obalainfo.si/kaksne-barve-je-polinezija/
http://www.obalainfo.si/prezivite-aprilske-vecere-v-mestni-knjiznici-izola
http://www.obalainfo.si/pripravljeni-na-3d-tisk/
http://www.obalainfo.si/v-srediscu-za-samostojno-ucenje-ne-bomo-mislili-na-prah
http://www.obalainfo.si/zanimivi-izolani-zacarali-z-besedo/
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=10584
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     v: Bobnič. - št. 11 (avgust 2013), str. 19. 
50.  Istran Tomšič je postal Primorec / Darja Kromar, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1300  
     (16. maj 2019), str. 11. 
51.  Izolski spomini na starih razglednicah / Darja Kromar, v: Bobnič. - Let. , Št. 44  
     (december 2019), str. 34-35. 
52.  Marjan Tomšič Istri in njenim ljudem predan že več kot petdeset let : znova na bralnem  
     seznamu Primorci beremo 2019 / Darja Kromar, v: Bobnič. - Let. , Št. 43 (julij 2019), str. 39. 
53.  Primorsko notranjski knjižničarji pri nas / Darja Kromar, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1305 
      (20. jun. 2019), str. 10. 
54.  Ruska knjižna polica v Mestni knjižnici Izola : branje ruskih in svetovnih klasikov ter knjige  
     za otroke v ruskem jeziku / Darja Kromar, Jan Bednarik, v: Bobnič. - Let. , Št. julij 2019 
     (julij 2019), str. 38. 
55.  Ruska knjižna polica v MKI / Darja Kromar, Jan Bednarik, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1299 
     (9. maj 2019), str. 11. 
56.  Marjeta Malešič v MKI / Špela Pahor, Marjeta Malešič. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=10564. –  
     Opis z dne 28.6.2019, v: Ventilator besed [Elektronski vir]. - 2019. 
57.  Učimo se celo življenje in znanja, izkušenj ni nikoli dovolj! : pogovor : Marjeta Malešič /  
     Špela Pahor, v: Novi glas. - Let. 24, Št. 25 (1135) (27. jun. 2019), str. 3. 
58.  Spomine od zgodovine loči le pisana beseda / Kristina Menih, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1252  
     (24. maj 2018), str. 9. 
59.  Ko se srce znajde sredi dvojezičnega kaosa / Drago Mislej, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1286  
     (31. jan. 2019), str. 7. 
60.  Naša knjižnica ve več kot Wikipedia / Drago Mislej, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1276  
     (15. nov. 2019), str. 8-9. 
61.  Poročila in načrti so lahko tudi zanimivi / Drago Mislej, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1247 
      (19. 4. 2018), str. 3-4. 
62.  Prvih šestdeset izolske knjižnice / Drago Mislej, Neva Zajc, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1277  
     (22. nov. 2018), str. 11. 
63.  Začenja se teden starejših občanov / Drago Mislej, v: Mandrač. - Let. 23, Št. 1272 
     (18. okt. 2018), str. 7. 
64.  Četrt stoletja študijskih krožkov v MKI / Špela Pahor, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1310 
     (25. jul. 2019), str. 10. 
65.  Dnevi evropske kulturne dediščine v Mestni knjižnici Izola / Špela Pahor. - Način dostopa URL:  
     http://ventilatorbesed.com/dnevi-evropske-kulturne-dediscine-v-mestni-knjiznici-izola/. –  
     Opis z dne 22. 10. 2019, v: Ventilator besed [Elektronski vir]. - 2019. 
66.  Dnevi evropske kulturne dediščine v Mestni knjižnici Izola / Špela Pahor, v: Bobnič. - Let. ,  
     Št. 44 (december 2019), str. 32-33. 
67.  Morje in cvetje na stenah knjižnice / Špela Pahor ; foto Martina Ljubič. - El. članek. –  
     Način dostopa (URL): http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=58&id=9368.       
     – Opis z dne 23. jan. 2018, v: Ventilator besed [Elektronski vir]. - 2018. 
68.  Od združevanja revnih do neformalnega izobraževanja : Izola : 25 let študijskih krožkov  
     v Mestni knjižnici Izola / Špela Pahor, v: Istra. - Let. 11, Št. 8 (28. avg. 2019), str. 8. 
69. Portreti - popotniške fotografije Nataše Hostnik / Špela Pahor, v: Novi glas. - Let. 23,  
     Št. 29-30 (1091-1092) (2. avg. 2018), str. 5. 
70.Ustvarjalnost je eden od načinov komunikacije : Biserka Jarc, strokovna delavka Šenta / 
     Špela Pahor, v: Novi glas. - Let. 22, Št. 26 (1088) (12. jul. 2018), str. 5. 
71  V Izoli razstava o Cankarju / Špela Pahor, v: Družina. - Let. 67, Št. 49 (9. dec. 2018), str. 2 
72. V Mestni knjižnici Izola razstava o ribištvu / Špela Pahor, v: Novi glas. - Let. 23, Št. 29-30 
     (1091-1092) (2. avg. 2018), str. 17. 
73.  Vera Vardjan o svojih izkušnjah - preživela strelo, raka, smrt sina / Špela Pahor. –  
     El. članek. – Načinostopa(URL):    
https://www.lokalno.si/2018/11/20/209330/zgodba/Vera_Vardjan_o_preizkusnjah_prezivela_strelo_
_raka__smrt_sina/. - Opis z dne 20. nov. 2018, v: DolenjskiList.si [Elektronski vir]. - 2018. 
74. Patricija Sosič Kobal : presentata la sua raccolta di poesie / Kris Dassena, v: Il mandracchio. – 
      Let. , Št. 143 (apr. 2019), str. 14. 

http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=10564
http://ventilatorbesed.com/dnevi-evropske-kulturne-dediscine-v-mestni-knjiznici-izola/
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=58&id=9368
https://www.lokalno.si/2018/11/20/209330/zgodba/Vera_Vardjan_o_preizkusnjah_prezivela_strelo__raka__smrt_sina/
https://www.lokalno.si/2018/11/20/209330/zgodba/Vera_Vardjan_o_preizkusnjah_prezivela_strelo__raka__smrt_sina/
https://www.lokalno.si/2018/11/20/209330/zgodba/Vera_Vardjan_o_preizkusnjah_prezivela_strelo__raka__smrt_sina/
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75.  Pester september v Mestni knjižnici Izola : napoved dogodkov / uredništvo. - El. članek. –  
     Način dostopa (URL):  
     http://www.primorski-odmevi.si/pester-september-v-mestni-knjiznici-      izola/. –  
     Opis z dne 28. avg. 2018, v: Primorski odmevi. - 2018. 
76.  Pestro počitniško dogajanje za otroke : poglejte, kaj zanje pripravljajo v štirih obalnih občinah.  
     - El. članek. - Način dostopa (URL):  
      https://www.regionalobala.si/novica/pestro-pocitnisko-dogajanje-za-otroke-poglejte-kaj-zanje-                  
….pripravljajo-v-stirih-obalnih-obcinah. – 
     Opis z dne 6. avg. 2018, v: Regionalobala.si [Elektronski vir]. - 2018. 
77.  Festival za vse generacije sanjajočih duš / Maja Petrič Gombač, v: Primorske novice. - Let. 72,  
     Št. 285 (11. dec. 2018), str. 9. 
78.  Giornata mondiale del libro / Claudia Raspolič : la biblioteca civica, salotto buono di Isola, v: Il  
     mandracchio. - Let. , Št. 133 (maj 2018), str. 3-4. 
79.  Knjižnice za prihodnost / Milena Runko. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://ventilatorbesed.com/knjiznice-za-prihodnost/. - Opis z dne 12.12.2019, v: Ventilator besed  
    [Elektronski vir]. - 2019. 
80.  Knjižnice za prihodnost / Milena Runko, v: Bobnič. - Let. , Št. 44 (december 2019), str. 36. 
81.  Poslikani kamenčki in mandale / Milena Runko, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1288 
     (14. feb. 2019), str. 11. 
82.  Unikatni nakit Eve Drašak / Milena Runko, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1300 (16. maj 2019), str. 11. 
83 Punčke Unicef v MKI / Bojana Sikur, Špela Pahor. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=10445. –  
     Opis z dne 2.5.2019, v: Ventilator besed [Elektronski vir]. - 2019. 
84.  Šivilja in škarjice / Damjana Špik, Špela Pahor, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1298  
     (25. apr. 2019), str. 14. 
85.  Teden vseživljenjskega učenja, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1298 (16. maj 2019), str. 5. 
86.  Ko se korenin zavemo / Tina Trampuš in Aljoša Križ, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1296 
     (11. apr. 2019), str. 5. 
87.  Vse krajine štejejo / Tina Trampuš, v: Mandrač. - Let. 25, Št. 1295 (4. apr. 2019), str. 14. 
88.  Serata con gli Isolani interessanti - Claudia Raspolič, un isolana per sempre / testo e foto  
     Vita Valenti. - El. članek. - Način dostopa (URL):  
     https://www.ilmandracchio.org/serata-con-gli-isolani-interessanti-claudia-raspolic-un-isolana-      .    
per-sempre/. - Opis z dne 5. okt. 2018, v: Il mandracchio. - 2018. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

I. SPLOŠNO 

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. 

1. Zakonske in druge pravne podlage 

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), 

- 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.), 
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- 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 2018 in 2019 (UL RS št. 

71/2017), 

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS št. 80/2018), 

- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola 

(št.: 410-94/2019 z dne 21.6.2019). 
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILO ZA LETO 

2019 

1. Zakonske in druge pravne podlage 

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, (so)financiranje programov  

Ministrstva za kulturo  ter Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport), 

 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. 
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Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v 

pomožnih evidencah izven knjigovodsko. V okviru skupin naravnih vrst stroškov 

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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III. 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 31.12.2019 ter primerjava 

s predhodnim letom. 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 457.120 427.109 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 457.120 427.109 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 6 1 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 457.126 427.110 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 97.623 101.529 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 26.176 18.460 

461 STROŠKI STORITEV 874 71.447 83.069 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 350.943 319.133 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 269.820 244.456 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 44.481 45.011 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 36.642 29.666 

462 G) AMORTIZACIJA 879 7.230 5.015 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.249 1.207 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 34 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 
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  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 457.079 426.884 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 47 226 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(888-890) 

891 47 226 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število) 

894 12 12 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

3. 1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2019 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. 

Prihodki 

Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 457.126 eur in so bili v primerjavi z letom 2018 

za 7% višji. 

  2019 2018 
indeks 

19/18 

PRIHODKI glede na VIR 457.126 427.110 107,0 

iz sredstev javnih financ 432.548 404.122 107,0 

z izvajanjem javne službe 24.578 22.988 106,9 

pridobljeni na trgu 0 0 0,0 
 

Višje prihodke smo prejeli iz sredstev javnih financ, od Občine Izole v delu, ki se 

nanaša na zakonsko povečanje plač ter iz naslova napredovanj. 
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Odhodki 

  2019 2018 
indeks 

19/18 

ODHODKI po vrstah 457.079 426.884 107,1 

strošek dela 350.943 319.133 110,0 

strošek materiala in storitev 97.623 101.529 96,2 

amortizacija  (LS) 7.230 5.015 0,0 

drugi stroški 1.283 1.207 0,0 
 

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 350.943 eur 

pridobila v največjem deležu iz javnih sredstev od Občine Izola, v skupni višini 

306.227eur oz. 87,2%. Preostanek je financirala iz javnih sredstev Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in v minimalnem obsegu iz 

lastnih sredstev. 

V letu 2019 Mestna knjižnica Izola ni izplačevala delovne uspešnosti. 

Stroški dela 350.943 100,0 

I. bruto 269.820 76,9 

prispevki na plače 49.640 14,1 

drugi izdatki za zaposlene 31.483 9,0 

    v eur 

Razdelitev drugih izdatkov 31.483 98,7 

regres za letni dopust 11.018 35,0 

jubilejna nagrada 577 1,8 

odpravnina 401   

povračilo stroškov prehrane med delom 10.156 32,3 

povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 9.331 29,6 
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Med stroški dela, ki so v letu 2019 znašali 350.943 eur so zajete plače I. bruto, 

prispevki na plače in drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela predstavljajo 

76,8 % vseh odhodkov in so v primerjavi z letom 2018 višji za 10 odst. točk, zaradi 

povečanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in napredovanj. Plače smo 

obračunavali in izplačali povprečno 12 redno zaposlenim. 

Stroški materiala in storitev 

  2019 2018 
indeks 

19/18 

Stroški materiala in storitev 97.623 101.529 96,2 

MATERIALNI STROŠKI 26.176 18.460 141,8 

Stroški električne energije 9.626 8.406 114,5 

Stroški materiala za dejavnost in PRIREDITVE/PROJEKTE 7.180 4.317 166,3 

Stroški pisarniškega materiala 3.198 2.903 110,2 

Drobni inventar 1.205 105 0,0 

Material za vdrževanje in drugi pot.material 4.967 2.729 182,0 

STROŠKI STORITEV 71.447 83.069 86,0 

Stroški intelektualnih storitev 20.818 24.026 86,6 

Stroški storitev fizičnih oseb (avt.honorar, sejnine, 
štud.delo) 13.434 16.090 83,5 

Stroški storitev za dejavnost in PRIREDITVE/PROJEKTE 12.367 16.397 75,4 

Stroški drugih storitev (čiščenje, ipd.) 7.027 8.736 80,4 

Stroški storitev tekočega vzdrževanja 4.794 7.785 61,6 

Povračila stroškov-službena potovanja 4.668 3.497 133,5 

Stroški telefona, PTT storitev 2.997 2.281 131,4 

Stroški zavarovalnih premij 1.558 1.558 100,0 

Voda 586 586 99,9 

Stroški najemnin 1.416 831 170,4 

Stroški bančnih storitev in plačilnega prometa 387 379 102,1 

Komunalne storitve 1.201 803 149,6 

Stroški reprezentance 195 100 0,0 
 

Celotni stroški materiala in storitev so v letu 2019 znašali 97.623 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 2019 je amortizacija v višini 7.230 eur razdeljena na amortizacijo knjižnega 

gradiva v višini 4.646 eur ter neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v višini 2.584 eur. 

Drugi stroški 

Drugi stroški v skupni višini 1.249 eur obsegajo članarine v višini 1.173 eur ter ostale 

stroške (takse, strošek prehrane – dijakov in študentov, ipd.) v višini 76 eur. 
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IV. 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 konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 506.986 502.281 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 506.986 502.281 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 479.987 476.058 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 87.416 76.698 

del 
7400 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 68.034 59.702 

del 
7400 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 19.382 16.996 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 391.571 398.360 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 367.193 363.360 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 24.378 35.000 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 0 

del 
7402 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 

del 
7402 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 1.000 1.000 

del 
7403 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 
7403 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 
7404 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 1.000 1.000 

del 
7404 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

419 0 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

420 26.999 26.223 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

423 0 0 

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 194 180 
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7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 26.805 26.043 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0 

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 

490 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433) 

431 0 0 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 519.513 543.952 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 519.513 543.952 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 300.054 274.985 

del 
4000 

Plače in dodatki 440 268.733 245.346 

del 
4001 

Regres za letni dopust 441 11.018 10.498 

del 
4002 

Povračila in nadomestila 442 19.325 19.141 

del 
4003 

Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 
4004 

Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 
4005 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 
4009 

Drugi izdatki zaposlenim 446 978 0 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 49.089 44.861 

del 
4010 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 24.205 22.174 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 19.243 17.497 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 226 192 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 269 247 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 5.146 4.751 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 98.002 103.455 

del 
4020 

Pisarniški in splošni material in storitve 454 45.890 46.576 

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.914 2.745 

del 
4022 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 14.299 11.107 

del 
4023 

Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

del 
4024 

Izdatki za službena potovanja 458 4.627 3.543 

del 
4025 

Tekoče vzdrževanje 459 7.765 14.834 

del 
4026 

Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.809 994 

del 
4027 

Kazni in odškodnine 461 0 0 
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del 
4028 

Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 
4029 

Drugi operativni odhodki 463 18.698 23.656 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 72.368 120.651 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 2.074 44.716 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 50.746 58.002 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 19.548 17.933 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 0 0 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 

482 0 0 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

483 0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 0 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 12.527 41.671 

 

4. 1. Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

Mestna knjižnica Izola je največ sredstev 77,2 % prejela od ustanoviteljice – Občine 

Izola ter 17,4% iz državnega proračuna. 

Poleg proračunskih sredstev, je knjižnica financirala izvajanje knjižnične dejavnosti 

tudi z lastnimi sredstvi (zaračunavanjem knjižničnih storitev) – 5,3%. 
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4. 2. Prejeta sredstva 

  2019 2018 
indeks 

19/18 

PREJETA SREDSTVA 506.986 502.281 100,9 

Občina Izola 391.571 398.360 98,3 

MIZŠ 53.954 45.595 118,3 

MK 33.462 30.981 108,0 

JAK in ostalo 1.000 1.122 89,1 

Lastni prihodki 26.999 26.223 103,0 
 

Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2019 

 

4. 3. Prihodki – lastni (od izvajanja službe) 

  2019 2018 
indeks 

19/18 

Članarine 11.977 10.865 110,2 

Zamudnine 9.195 8.149 112,8 

Opomini 598 1.206 49,6 

Fotokopije, izpisi na tiskalnik 1.368 1.149 119,0 

Izgubljene izkaznice, pošk.gradivo 358 340 105,4 

Ostala lastna sredstva 3.503 4.515 77,6 

SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 26.999 26.223 103,0 
 

Občinski 
proračun; 

77,2%

Državni 
proračun; 

17,2%

Lastni 
prihodki; 5,3%
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4. 4. Poraba sredstev 

  2019 2018 
indeks 

19/18 

PORABLJENA SREDSTVA 519.513 543.952 95,5 

plače I.bruto 268.733 245.346 109,5 

prispevki na plače 49.089 44.861 109,4 

drugi izdatki zaposlenim  31.321 29.639 105,7 

izdatki za blago in storitve 98.002 103.455 94,7 

knjižnično gradivo 50.746 58.002 87,5 

investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme 21.622 62.649 34,5 

 

Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2019 

 

  

PLAČE; 67,2%

MATERIALNI 
STROŠKI; 18,9%

KNJIŽNIČNO 
GRADIVO; 9,8%

INVESTICIJE; 
4,2%



 

 

 93 

V. 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 2019 ni imela prihodkov, ki bi se uvrščali med prodajo blaga in 

storitev na trgu. 

VI. 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 2019 nismo 

imeli navedenih poslovnih dogodkov. 

VII. 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 2019 

nismo prejeli oz. dajali posojil. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

je izkazana samo sprememba na transakcijskem računu (odprt pri UJP). 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

2 3 4 5 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 0 0 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 12.527 41.671 
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VIII. BILANCA STANJA 

 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 333.275 353.484 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 5.692 5.692 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 3.639 3.093 

02 NEPREMIČNINE 004 487.955 474.892 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 224.857 206.164 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.414.461 1.283.893 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 1.346.337 1.201.736 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 49.199 62.658 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 334 510 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 24.989 37.516 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 117 0 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 110 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 23.460 24.283 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 189 0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 349 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 382.474 416.142 
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99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 67.376 66.621 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 23.453 21.627 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 9.911 13.863 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 5.120 4.807 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 269 229 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 28.623 26.095 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 315.098 349.521 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 233 664 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 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 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 
JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 306.900 329.943 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 7.965 18.914 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 382.474 416.142 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

 

  



 

 

 96 

8. 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 31.12.2019. Podatki o sredstvih in obveznostih 

so razčlenjeni glede na vrsto in ročnost.  

Dolgoročna sredstva 

Kot je razvidno iz spodnje preglednice je v letu 2019 celotna nabava opredmetenih 

in neopredmetenih osnovnih sredstev (vključeno s knjižničnim gradivom) znašala 

65.251 eur. 

 VIR SREDSTEV ZA NABAVO 

OPIS 

OBČINA IZOLA           
(vključno s 

presežkom iz 
prej.let) MK MIZŠ 

LASTNA 
SREDSTVA SKUPAJ 

KNJIŽNO GRADIVO 24.378 16.797 2.585 7.008 50.768 

NOS in OS 10.997 0 0 3.486 14.483 

Sanacija steklenjaka (termapan)       1.183 1.183 

Zamenjava žlebov 10.997     882 11.879 

Knjigomat (maska)       561 561 

Drobni inventar       171 171 

Knjižnična oprema       689 689 

SKUPAJ 2019 35.375 16.797 2.585 10.494 65.251 

 

Knjižnično gradivo, ki ga knjigovodsko obravnavamo kot drobni inventar smo v 

višini 50.768 eur v celoti odpisali ob nabavi (razen razglednic, ki so umetniška dela 

– 2.411 eur), od tega 7.008 eur v breme lastnih sredstev. 

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (brez 

knjižničnega gradiva) v višini 37.054 eur smo pokrili v breme obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje v višini 34.470 eur, v breme lastnih sredstev pa v višini 2.584 

eur. 

Inventurna komisija je s stanjem na dan 31.12.2019 popisala vsa sredstva in 

obveznosti do virov sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in 
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knjižnim stanjem neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Po 

poročilu in sklepih smo odpisali zastarelo opremo v višini 10.560 eur. 

ODPIS    neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

  NV PV SV 
računalniška oprema odpeljana na uničenje 3.000 3.000 0 

zamenjava RFID postaje 7.560 7.560 0 

SKUPAJ 10.560 10.560 0 

 

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na 

dan 31.12.2019 znaša 333.276 eur. 
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VIII/1. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

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.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10  

(3-4+5-6-7+8-9) 11 12 

I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 1.800.556 1.379.022 35.374 0 26.287 26.287 150.008 306.900 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 5.692 3.093 0 0 0 0 546 2.053 0 0 
D. Zemljišča 704 10.346 0 0 0 0 0 0 10.346 0 0 
E. Zgradbe 705 450.161 206.091 10.997 0 0 0 18.080 236.987 0 0 
F. Oprema 706 1.291.517 1.136.648 24.377 0 26.287 26.287 131.382 47.864 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 42.840 33.190 0 0 0 0 0 9.650 0 0 
II. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 77.188 53.646 29.877 0 8.600 8.600 27.044 26.375 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. Zgradbe 713 14.385 73 2.066 0 0 0 613 15.765 0 0 
F. Oprema 714 60.392 53.573 25.449 0 8.600 8.600 26.431 5.837 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 2.411 0 2.362 0 0 0 0 4.773 0 0 
III. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 

(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 99 

8. 1.2. Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva obsegajo: 

 gotovino v blagajni v višini 334 eur, 

 sredstva na podračunu pri UJP Koper v višini 24.989 eur. 

 

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 znašajo 117 eur do kupcev, 23.453 eur do občine 

ustanoviteljice, 7 eur do neposrednih uporabnikov občinskih proračunov  ter 189 eur 

terjatev za plačila po plačilni kartici. 

 

Kratkoročne terjatve bodo v mesecu januarja 2020 v celoti poravnane.  

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov se vodijo izvenbilančno v sistemu Cobiss. V letu 

2020 bomo izvedli vse potrebne aktivnosti, da se tovrstne terjatve izterjajo oz. odpišejo, 

v kolikor za to obstajajo objektivni razlogi (starost terjatve, socialni položaj uporabnika, 

ipd.). 

8.1.3. Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 67.376 eur, in sicer: 

 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 23.453 eur, 

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.911 eur, 

 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 5.120 eur, ki obsegajo: 

 krat. obveznosti za dajatve na plače (vključno z KDPZ) v višini 4.476 

eur, 

 krat. obveznosti iz naslova administrativnih prepovedi za zaposlene v 

višini 644 eur, 

 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 269 

eur ter 
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Vse kratkoročne obveznosti iz naslova plače za mesec december 2019 bodo poravnane 

v januarju 2019 oz. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan zapadlosti. 

8.1.4. Pasivne časovne razmejitve 

Med pasivne časovne razmejitve v višini 28.623 eur so vključena sredstva za še 

neizvedeni del projektov (Borza znanja, Središča za samostojno učenje), ki se izvajata 

za šolsko leto (do 31.8.2020) po pogodbi za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport Republike Slovenije. 

8.1.5. 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 2019 zmanjšala zaradi 

amortizacije v višini 89.228 eur ter povečala v višini 54.804 eur, in sicer: 

 nabava knjižničnega gradiva v višini 43.760 eur, 

 zamenjava žlebov v višini 10.997 eur – financirano z presežkom iz prejšnjih let 

(Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola 

(št.: 410-94/2019 z dne 21.6.2019). 

Mestna knjižnica Izola je v letu 2019 ugotovila presežek prihodkov nad odhodki v višini 

47 eur. Na dan 31.12.2019 znaša tako celotni nerazporejen presežek prihodkov nad 

odhodki 7.965 eur. 

NAZIV FINANCERJA 
stanje 

01.01.2019 POVEČANJE ZMANJŠANJE 
stanje 

31.12.2019 

MIZŠ-oprema 664   -431 233 

MK-knjižnično gradivo 0 19.382 -19.382 0 

DOLG.PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.692 19.382 -19.813 233 

Občina Izola-SVU 329.943 10.997 -34.040 306.900 

Občina Izola-knjižnično gradivo 0 24.378 -24.378 0 

Obveznosti za NS in OOS 289.358 35.375 -58.418 306.900 

  56.868 0 -56.868 0 

Občina Izola-PRESEŽEK iz pret.let 
NERAZPOREJEN 18.915 47 -10.997 7.965 

LASTNI VIRI IN DOLG.OBVEZNOSTI 366.607 54.804 -89.228 315.098 
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stanje 
31.12.2019 

Osnovna sredstva (razred 0) 333.275 

Neopredmetena osnovna sredstva 2.052 

Nepremičnine 263.098 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 68.125 

    

Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev, ki je evidentirana 
v razredu 0, na skupini kontov 98 pa ne: 26.375 

Sredstva pridobljena z donacijami 233 

Sredstva pridobljena z lastnimi viri 26.142 

    

Obveznosti za NS in OOS (980) 306.900 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki 7.965 

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 314.865 

 

8.1.6. Presežek prihodkov nad odhodki izračunan po fiskalnem pravilu 

Knjižnica Izola ima v letu 2019 v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

po načelu denarnega toka izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 12.527 eur, 

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, 20.2.2020                                                          

Direktorica: Marina Hrs    Pripravila: Bernarda Jermaniš                                             
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Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatki

Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni

Šifra prorač. upor. 37095

Šifra dejavnosti 91.011

Matična številka 5051878000

Ime poslovnega subjekta MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance Bernarda Jermaniš

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predložitvijo bilance

031 395 591

Elektronski naslov kontaktne osebe bernardajermanis@gmail.com

Elektronski naslov uporabnika portala bernardajermanis@gmail.com

Vodja poslovnega subjekta MARINA HRS

Kraj IZOLA

Obdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanja

od 1.1.2019

do 31.12.2019
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 333.275333.275333.275333.275 353.484353.484353.484353.484

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 5.692 5.692

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 3.639 3.093

02 NEPREMIČNINE 004 487.955 474.892

03 POPRAVEK VREDNOSTI
NEPREMIČNIN

005 224.857 206.164

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 1.414.461 1.283.893

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 1.346.337 1.201.736

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 49.19949.19949.19949.199 62.65862.65862.65862.658

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 334 510

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 24.989 37.516

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 117 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 110 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 23.460 24.283

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 189 0

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 349

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 0000 0000

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 382.474382.474382.474382.474 416.142416.142416.142416.142

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 67.37667.37667.37667.376 66.62166.62166.62166.621

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 23.453 21.627

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 9.911 13.863

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 5.120 4.807

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 269 229

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 28.623 26.095

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 315.098315.098315.098315.098 349.521349.521349.521349.521

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047 233 664

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

049 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

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 306.900 329.943

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 7.965 18.914

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 382.474382.474382.474382.474 416.142416.142416.142416.142

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061 0 0

Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS

MD5: 946D299007F888426078D32E60A2AEDE
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 506.986506.986506.986506.986 502.281502.281502.281502.281

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 506.986506.986506.986506.986 502.281502.281502.281502.281

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 479.987479.987479.987479.987 476.058476.058476.058476.058

a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 87.41687.41687.41687.416 76.69876.69876.69876.698

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 68.034 59.702

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 19.382 16.996

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 391.571391.571391.571391.571 398.360398.360398.360398.360

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 367.193 363.360

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 24.378 35.000

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 0000 0000

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencijagencijagencijagencij

413413413413 1.0001.0001.0001.000 1.0001.0001.0001.000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 1.000 1.000

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 0000 0000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračuna
Evropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 0000 0000

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 26.99926.99926.99926.999 26.22326.22326.22326.223

del 7102 Prejete obresti 422 0 0

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja

487 194 180

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424 26.805 26.043

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

428 0 0

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
strukturnih skladov

488 0 0

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
Kohezijskega sklada

489 0 0

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
izvajanje centraliziranih in drugih
programov EU

490 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 0000 0000

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 0 0

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 519.513519.513519.513519.513 543.952543.952543.952543.952

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 519.513519.513519.513519.513 543.952543.952543.952543.952

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 300.054300.054300.054300.054 274.985274.985274.985274.985

del 4000 Plače in dodatki 440 268.733 245.346

del 4001 Regres za letni dopust 441 11.018 10.498

del 4002 Povračila in nadomestila 442 19.325 19.141

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 978 0

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 49.08949.08949.08949.089 44.86144.86144.86144.861

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 24.205 22.174

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 19.243 17.497

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 226 192

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 269 247

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 5.146 4.751

C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 98.00298.00298.00298.002 103.455103.455103.455103.455
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 45.890 46.576

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.914 2.745

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

456 14.299 11.107

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.627 3.543

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 7.765 14.834

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.809 994

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 18.698 23.656

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 0000 0000

404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000

410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 0000 0000

411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom in
gospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom

467467467467 0000 0000

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000

J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 72.36872.36872.36872.368 120.651120.651120.651120.651

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 2.074 44.716

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 50.746 58.002

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije

475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 19.548 17.933

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 0000 0000

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 0000 0000

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 0000 0000

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 0000 0000

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 0000 0000

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 12.52712.52712.52712.527 41.67141.67141.67141.671
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Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS

MD5: A1D0B557B19E4504031869C4142DB05C
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu
proračunu

508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS

MD5: 921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000

500 Domače zadolževanje 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah

553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti

555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 0000 0000

550 Odplačila domačega dolga 561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti

565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 0000 0000

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 12.52712.52712.52712.527 41.67141.67141.67141.671
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Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS

MD5: 2966D7AE7404A0C3769F95FCC5BA49E9
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Stran 12 od 20Pripravljeno: 29.02.2020   16:26



Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 457.120457.120457.120457.120 0000

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661 457.120 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 0000 0000

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 6666 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 457.126457.126457.126457.126 0000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 97.62397.62397.62397.623 0000

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 26.176 0

461 STROŠKI STORITEV 674 71.447 0

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 350.943350.943350.943350.943 0000

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 269.820 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677 44.481 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 36.642 0

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 7.2307.2307.2307.230 0000

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 1.2491.2491.2491.249 0000

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 34343434 0000

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 0000 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 0000 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 457.079457.079457.079457.079 0000

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 47474747 0000

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 47474747 0000

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 0000 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000

Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS

MD5: CF51E9B48E7FFFBF8A25060F324B8B83
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanaNeodpisanaNeodpisanaNeodpisana
vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanju

700700700700 1.800.5561.800.5561.800.5561.800.556 1.379.0221.379.0221.379.0221.379.022 35.37435.37435.37435.374 0000 26.28726.28726.28726.287 26.28726.28726.28726.287 150.008150.008150.008150.008 306.900306.900306.900306.900 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 5.692 3.093 0 0 0 0 546 2.053 0 0

D. Zemljišča 704 10.346 0 0 0 0 0 0 10.346 0 0

E. Zgradbe 705 450.161 206.091 10.997 0 0 0 18.080 236.987 0 0

F. Oprema 706 1.291.517 1.136.648 24.377 0 26.287 26.287 131.382 47.864 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 42.840 33.190 0 0 0 0 0 9.650 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lasti

708708708708 77.18877.18877.18877.188 53.64653.64653.64653.646 29.87729.87729.87729.877 0000 8.6008.6008.6008.600 8.6008.6008.6008.600 27.04427.04427.04427.044 26.37526.37526.37526.375 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 14.385 73 2.066 0 0 0 613 15.765 0 0

F. Oprema 714 60.392 53.573 25.449 0 8.600 8.600 26.431 5.837 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 2.411 0 2.362 0 0 0 0 4.773 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)

KnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodska
vrednost naložbvrednost naložbvrednost naložbvrednost naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobno

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS
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Ime uporabnika:
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLAMESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Sedež uporabnika:
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-IsolaUlica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-Isola

Šifra proračunskega uporabnika:
37095370953709537095

Podskupina prorač. uporabnika:
3.4.3.4.3.4.3.4.

Matična številka:
5051878000505187800050518780005051878000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 457.120457.120457.120457.120 427.109427.109427.109427.109

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861 457.120 427.109

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 0000 0000

763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 6666 1111

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 457.126457.126457.126457.126 427.110427.110427.110427.110

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 97.62397.62397.62397.623 101.529101.529101.529101.529

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 26.176 18.460

461 STROŠKI STORITEV 874 71.447 83.069

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 350.943350.943350.943350.943 319.133319.133319.133319.133

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 269.820 244.456

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877 44.481 45.011

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 36.642 29.666

462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 7.2307.2307.2307.230 5.0155.0155.0155.015

463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000

465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 1.2491.2491.2491.249 1.2071.2071.2071.207

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 34343434 0000

468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 0000 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 0000 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 457.079457.079457.079457.079 426.884426.884426.884426.884

O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 47474747 226226226226

P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 47 226

del 80 Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894 12 12

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

IZOLA, 29.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Bernarda Jermaniš

Odgovorna oseba

MARINA HRS

MD5: FF88F4F01AFB6AB408156340A1A0C232
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