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Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil za leto 2018 Priloga IB 
Izkaz prihodkov in odhodkov 
31.12.2018 

določenih uporabnikov od 1.1. do Priloga 3 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka od 1.1. do 31.12.2018 

Priloga 3A 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. 
do 31.12.2018 

Priloga 3Al 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018  
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 1.1. do 31.12.2018 

Priloga 3A2 
Priloga 3B 
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2. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 

3. Letno poročilo o delu Mestne knjižnice Izola za leto 2018: 
- Poslovno poročilo: 

- Vsebinsko poročilo o delu Mestne knjižnice Izola; 
- Računovodsko poročilo; 
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ZAPISNIK 

3. seje sveta Mestne knjižnice Izola z dne 27.2.2019 

Prisotni: Saša Glavaš, Bruno Orlando, Valdi Morato, Nives Kaligarič, Darja Kromar, Marina Hrs 

Opravičeno odsotni: Nana Povšič Ružič 

DNEVNI RED: 

1. Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet MKI; 

2. Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje sveta; 

3. Potrditev zapisnika 2. seje sveta; 

4. Letno poročilo Mestne knjižnice Izola za leto 2018; 

5. Usklajen vsebinski in finančni Program posebnih nalog splošne knjižnice za pripadnike narodne 

skupnosti za leto 2019; 

6. Delovna uspešnost direktorice; 

7. Skupno poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2018; 

8. Razno 

Ad.1 
V svet Mestne knjižnice Izola sta bila kot predstavnika ustanoviteljice Občine Izola imenovana Saša 

Glavaš in Valdi Morato. 

Ad.2 

Svet Mestne knjižnice Izola je potrdil zapisnik 1. (korespondenčne) seje sveta MKI z dne 13.12.2018. 

Ad.3 
Svet Mestne knjižnice Izola je potrdil zapisnik 2. seje sveta MKI z dne 18.1.2019. 
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Ad.4 

Svet Mestne knjižnice Izola je sprejel Letno poročilo /vsebinsko, finančno in poslovno poročilo/ Mestne 
knjižnice Izola za leto 2018. 

Ad.5 

Svet Mestne knjižnice Izola je dal soglasje k usklajenemu vsebinskemu in finančnemu Programu 
dejavnosti splošne knjižnice za pripadnike narodne skupnosti za leto 2019. 

Ad.6 

Svet mestne knjižnice Izola je na podlagi Letnega poročila /vsebinskega, finančnega in poslovnega 
poročila/ Mestne knjižnice Izola za leto 2018 ter meril, določenih v Pravilniku o merilih za ugotavljanje 
redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (UL RS, št. 7/2009) 
ugotavil delovno uspešnost direktorice MKI, Marine Hrs, v višini 75 odstotnih točk. 
Delovna uspešnost se na podlagi sprejete zakonodaje ne izplača. 
Podatki, zajeti v odstotnih točkah služijo kot letna ocena direktorice, Marine Hrs, za leto 2019. 

Ad.7 

Svet Mestne knjižnice Izola je potrdil Skupno poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev 
na dan 31.12.2018. 

Seja je bila zaključena ob 14.15 uri. 

Zapisala 
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POSLOVNO POROČILO 

VSEBINSKO POROČILO O DELU 
MESTNE KNJIŽNICE IZOLA 

I. UVOD 

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

opredeljujejo delovno področje knjižnice: 

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

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

73/03 

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

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

Izola, št.9/17 

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

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

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

- 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 
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- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Izola, 2017 

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

- Manifest o splošnih knjižnicah, UNESCO, 1995 

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1993 

1.2. Dejavnost zavoda 

Izvajanje nalog osrednje knjižnice 

Mestna knjižnica Izola sodi med knjižnice, ki pokriva območje do 20.000 

prebivalcev. 

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

skupen projekt Potujoča knjižnica. To dejavnost sofinancira občina Izola. 

Za knjižnico italijanske narodne skupnosti Domenica Lovisata strokovni delavci 

Mestne knjižnice Izola letno vnašajo v vzajemno nacionalno podatkovno bazo 

Cobiss knjižnično gradivo, ki ga za svojo knjižnico nabavlja. 

Izolska knjižnica opravlja javno službo določeno z ustanovitvenim aktom: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

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

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

- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij, 

pridobiva in izobražuje uporabnike, 

- informacijsko opismenjuje, 

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

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

dostopna na elektronskih medijih, 

- za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja 

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



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, i predstavnik italijanske 

narodne skupnosti, i 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. Na podlagi razpisa, na katerega smo se 

prijavili, Javna agencija za knjigo za leti 2018 in 2019 sofinancira izvedbo bralnega 

kluba v knjižnici, podprla je tudi skupen projekt knjižnic Primorci beremo v 

preteklem letu. 

Ministrstvo za kulturo letno sofinancira Program dejavnosti splošnih knjižnic za 

pripadnike narodne skupnosti na podlagi javnega poziva. 

Projektno dejavnost neformalnega izobraževanja odraslih v knjižnici, kot so Borza 

znanja, Središče za samostojno učenje in študijske krožke 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, kar po sprejetih 

standardih za splošne knjižnice predstavlja tretjino potrebnega prostorskega 

standarda /Priporočila in standardi za splošne knjižnice, 2018-2028, sprejeti 2018/. 
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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. 

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

hranimo 24.446 knjižnih enot ter arhiv knjižnice. Zapolnjen je ves prostor in tako se 

prostorska stiska iz leta v leto le še povečuje. V letu 2017 smo, nato še v začetku 

leta zaprosili za dodatne prostore za arhiv, ki jih nismo (še) dobili. Frekvenca 

povpraševanja po gradivu, ki ga hranimo v skladišču je dnevna. V naslednjih letih 

pričakujemo nadaljnjo širitev knjižnice v obstoječi zgradbi oz. dolgoročno in 

dokončno rešitev prostorske problematike v skladu s priporočili stroke in standardi. 

Prostorska stiska v obstoječih prostorih knjižnice ne omogoča ustrezne razmejitve 

prostor 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 za druge nemoteči. 

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

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

kadrovsko in organizacijsko zahtevna. 

1.6. Odprtost knjižnice 

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

odprtost, kar je ugodno za uporabnike knjižnice. 

1.7. Promocija knjižnice in prisotnost v medijih 

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

redno poročali v lokalnem tedniku Mandrač, v Primoiskih novicah, občinskem 

Bobniču, Istri, objavljamo pa tudi na radiu Capris, radiu Ena in radiu 

Koper/Capodistria, v strokovnem glasilu Knjižničarske novice ter drugih medijih:, 

kot so: Ventilator besed, Likovni svet, Solni cvet, Dobra novica, itd. Gostovali smo 

v oddajah na TV Koper ob 6o-obletnici knjižnice, otvoritvi Knjižnice na plaži pri 
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Svetilniku, predstavitvi študijskega krožka Izolski spomini, z gostujočo razstavo v 

okviru izolske skupnosti Italijanov »Začetki pomorskega prometa na Jadranu: 

karigadorji v beneškem obdobju« ter predvajanjem filma o Izoli, ki ga je posnela TV 

Slovenija v okviru izobraževalnega programa Mestne promenade (Mestna knjižnica 

Izola je prispevala stare razglednice iz svoje zbirke). 

O dejavnosti Mestne knjižnice je bilo katalogiziranih 59 člankov, ki so jih za različne 

medije prispevali Špela Pahor, Jan Bednarik, Erika Gregorič, M.Hrs. 

V letu 2018 je bilo medijem poslanih 1.049 pisnih najav dogodkov. 

1.8. Pomembni dosežki v letu 2018 

V začetku leta 2018 so enkrat mesečno zaživele pravljice za otroke na drugačen 

način, ob prisotnosti psa, v okviru sodelovanja z društvom Tačke pomagačke, nato 

pa še program branja za otroke, ki imajo težave pri branju. Aprila 2018 je bila 

opravljena inventura vsega knjižničnega gradiva, zato je bila knjižnica za 

obiskovalce 7 dni zaprta. V tem času smo izvedli spremembe in preureditve na 

območju izposoje (prenos pulta, čitalnice, idr.) V prvi polovici leta (maj) smo prešli 

na delovanje v novi programski opremi COBISS3 izposoja, kar je prineslo veliko 

novosti in izobraževanja za zaposlene na vseh segmentih. V drugi polovici leta je 

potekala izvedba nadgradnje sistema RFID, nakup knjigomata in 3d tiskalnika ter 

druge računalniške opreme, ki posodablja poslovanje našega zavoda in delo z 

uporabniki. Veliko energije je bilo usmerjene tudi v širitev dveh premičnih zbirk, in 

sicer zbirko v Centru starejših v Livadah ter Knjižnico na plaži pri Svetilniku. Proti 

koncu leta smo razširili zvoke glasbe rastlin tudi pred vhod knjižnice, ki 

obiskovalcem, poleg poslušanja glasbe znotraj prostorov, nudi posebno doživetje 

še pred vhodom v zgradbo. 

S primeri dobre prakse smo na povabilo knjižničarjev iz Litve knjižničarji iz Izole in 

Radovljice v Klaipedi predstavili dejavnost vseživljenjskega in neformalnega učenja 

v knjižnici, aktivnosti Središča za samostojno učenje ter nekaj študijskih krožkov in 

izmenjali dragocene izkušnje. 
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Na dan slovenskih splošnih knjižnic smo praznovali 60- letnico naše knjižnice in 20- 

letnico BZ in SSL). 

60-obletnica Mestne knjižnice izola in 20-obletnica Borze znanja in Središča 

za samostojno učenje 

20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic je knjižnica praznovala 60- 

obletnico knjižnice ter 20. letnico informacijskih središč, Borze znanja in Središča za 

samostojno učenje. Ob tej priložnosti je bil natisnjen zbornik z naslovom Moja 

knjižnica Izola že 60 let/La mia bliblioteca di Isola da ben 60 anni. Na slovesnosti so 

bili govorci direktorica knjižnice, mag. Igor Kolenc /župan/, Marjan Gujtman 

/Ministrstvo za kulturo/, slavnostna govornica Neva Zajc, z glasbo sta sodelovala 

Drago Mislej Mef in Boris Magdalene na hangu. Sodelovala je tudi kaligrafka 

Loredana Zega, ki je svojo pot začenjala prav v izolski Borzi znanja in je v času 

slovesnosti ustvarjala umetnino s kaligrafsko pisavo in Vesna Boroja, ki ji je prav 

Borza znanja Izola predstavljala odskočno desko za poslovno odločitev, ko je v 

izolski knjižnici predstavljala presno hrano in napitke. Jadranka Stuhli pa je na 

delavnici obiskovalcem pokazala nastanek darilnih škatlic iz papirja. Slovesnost se 

je nadaljevala z glasbeno predstavo Klarise Jovanovič in Luke Ropreta za otroke in 

začetkom pravljičnega festivala, zaključila sta jo Marino in Alenka Kranjac z Istrsko 

glasbo in glasbili. 
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II. PROGRAM 

2.1. Kader, strokovno delo in izobraževanje 

V knjižnici je bilo v preteklem letu 13 zaposlenih. Vse od leta 2007 na področju 

knjižničarstva ni bilo potrjenih novih zaposlitev. 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 je naš 

skupni prispevek 13.054 zapisov v Cobib.si bazo na dan 31.12.2018. Kreiranih zapisov v 

letu 2018 je bilo 382. Nabavljeno gradivo v letu 2018 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. 

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

Cobiss3 ter ostalih izobraževanj za nadaljnje kakovostno delo. 

V letu 2018 je bila, od 6.4.-11.4.2018 izvedena inventura vsega gradiva /Inventurno 

poročilo, 11.4.2018/. V tem času smo preselili čitalniške omare za periodiko, prav tako 

police za DVD-je in reorganizirali območje izposoje s preselitvijo izposojevalnega pulta. 

21.5.2018 smo prešli na novo verzijo sistema COBISS, in sicer iz COBISS2 v COBISS3, kar 

je za seboj potegnilo uvajanje, izobraževanje in prilagoditev postopkov, ki so povezani 

8 



z izposojo gradiva. Tako smo konec leta nadgradili še sistem zaščite gradiva RFID. Ob 

tem so potekale uskladitve sistema in priprava na možnosti vračila gradiva preko 

knjigomata, ki bo zaradi potrebnih predhodnih postopkov in uskladitev programov 

zaživelo v prihodnjem letu. 

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 574 računov, ki so sledili 

realiziranim naročilom. Z usklajeno in načrtno porabo sredstev iz naslovov vseh 

financerjev, so bila izčrpana vsa sredstva za nakup knjižničnega gradiva ter 

porabljena dodatna sredstva iz lastnih virov. 

Upoštevanje razmerij in določil knjižničarske stroke pomeni, da mora biti 

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

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

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

pravočasnim, 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 
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COBISS+ pa je uporabnikom vidna dostopnost gradiva vsake posamične enote iz 

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

izposoje. 

V letu 2018 je bilo inventanziranih 121.276 enot (zaloga brez odpisa). Knjižna zaloga 

konec leta 2018 znaša 90.116 enot (zaloga z odpisom). V skladu s Pravilnikom o 

odpisu knjižničnega gradiva je bilo v letu 2018 odpisanih 1.860 enot. 

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

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

57% IFLA standarda. 

a.) Knjižnična zbirka 2018: knjige, periodika, neknjižno gradivo 

Sestava knjižnične zbirke 2018 v odstotkih 
• Serijske p. 

b.) Nakup knjižničnega gradiva v letu 2018: 

Knjižnično gradivo Število enot Odstotek 

Knjige 2.151 86% 

Serijske publikacije 102 4% 

Neknjižno gradivo 253 10% 

SKUPAJ 2.506 100% 
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Nakup knjižničnega gradiva v letu 
2018 

86% 

■ knjige ■ serijske publikacije ■ neknjižno gradivo 

.) Od tega za nakup knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku v letu 2018: 

Knjižnično gradivo Število enot 

Knjige 44 

Periodika 

Neknjižno gradivo 53 

SKUPAJ 104 

Nakup knjižničnega gradiva v 
italijanskem jeziku v letu 2018 v 

odstotkih 

knjige ■ serijske publikacije neknjižno gradivo 



d.) Prirast knjižničnega gradiva v letu 2018: 

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2018 

Posebne knjižnične zbirke in digitalizacija 

V letu 2018 smo digitalizirali izolski lokalni časopis, tednik Mandrač (1999 - 2001) 

oz. do št. 432) ter stare razglednice. Zaradi velike količine digitaliziranega gradiva, 

ki ga prejema NUK, je digitalizirano postopno objavljeno na portalu d-Lib. Od konca 

leta so dostopne številke tednika Mandrač od leta 1991-1998, oz. od št. 1-297. Zaradi 

omejenih finančnih sredstev bo digitalizacija tega gradiva izvedena v nekaj letih. 
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2.3. Članstvo, obisk in izposoja gradiva 

Članstvo 

V letu 2018 je bilo aktivnih članov knjižnice 3.977- (od 1.1.-31.12.2018), t.j. tistih, ki so 

obiskali knjižnico vsaj enkrat v letu, od tega otrok in mladine 1.393 oz. 35%, odraslih 

pa 2.584 oz. 65%. Na novo se je preteklo leto vpisalo 556 članov. 

Člmistvo po kategorijah v letu 2017 

Odstotek članov 2018 

■ otroci in mladina ■ odrasli 

Obisk knjižnice 

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

knjižnice je bilo skupaj 70.948, od tega je odraslih 53.211 ali 75% ter 17.737 ali 25% 
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otrok in mladine. Obiskovalcev, ki so si v letu 2018 izposodili gradivo na dom, 

vključno z vračilom, rezervacijami in podaljšanjem je bilo 48.076. 

E-knjige in e-viri dostopni na daljavo 

V letu 2018 so bile članom knjižnice brezplačno dostopne naslednje podatkovne 

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

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

Obiskovalci na daljavo - spletne strani, spletni portal Kamra 

Obisk naše spletne strani je bil v letu 2018 sledeč: Seje: 12.987, uporabniki: 7.782, 

ogled strani: 31.073. Facebook stran izolske knjižnice je imela konec leta 896 

sledilcev. 

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, idr.), so številke naslednje: obisk strani 2.414.961, obisk- seje 

919.99. 

Med 20 najbolj obiskanimi digitalnimi zbirkami in obiskom vključenih multimedijskih 

elementov v zbirki je v letu 2018 je med slovenskimi knjižnicami izolska na 4. mestu 

z 11.526 ogledi zbirke Zanimivih Izolanov. 

Izposoja 

Na dom ter v knjižnici je bilo izposojenih 178.751 enot. Izposojenega gradiva na 

dom, vključno s podaljšanji je bilo 159.641 enot. Tudi v letu 2018 je bilo prisotno 

pomanjkanje nove knjižne produkcije. Skopa sredstva za nakup novega 

knjižničnega gradiva zahtevajo močno selektivno usmeritev pri obsežnem izboru 

novega, tako leposlovnega kot strokovnega gradiva vseh strokovnih skupin na 

trgu, ki prizadenejo vse skupine uporabnikov. 
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Izposoja na dom po UDK v letu 2018 
domoznanstvo, 

zemljepis, 

biografije, literarna teorija _ 
Q<yo zgodovina 

4% — 

književnost 

58% 

■ družbene 

vede 

sPl°šno ■ filozofija ■ verstvo 
4% 8% _l% 

atematika, 

pri^joslovne vede 
 Ih O/ 

uporabne znanosti, 
medicini, tehnika 

% 

jezikoslovje 
2% 

Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, katere dejavnost za izolsko občino izvaja Osrednja knjižnica 

Srečka Vilharja v Kopru, je v letu 2018 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 i57-krat in si izposodili skupaj 455 snot gradiva, kar je vključeno v zgoraj 

navedenih podatkih. 

Medknjižnična izposoja 

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

knjižnicami v Sloveniji. Zaradi financiranja s strani območnosti, medknjižnična 

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

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

drugim, ki le-tega gradiva nimajo ali je morebiti izposojeno. Tako je v letu 2018 

Mestna knjižnica Izola izposodila drugim knjižnicam 106 enot gradiva, od drugih pa 

si je izposodila 138 enot gradiva. 
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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 se ure pravljic v slovenskem jeziku, večkrat v italijanskem jeziku in v 

drugih jezikih v okviru mednarodnih pravljic, izvajajo vsak torek ob 17. uri, že drugo 

leto izvajamo tudi pravljične ure s prisotnostjo psa v okviru sodelovanja s Tačkami 

pomagačkami kot tudi programa READ oz. izvajanja individualne pomoči pri branju 

otrokom . Uram pravljic je namenjena steklena pravljična soba, ki je v ta namen tudi 

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

pravljic ter z izborom primernih vsebin, z branjem strokovne literature o 

pripovedovanju in pomenu pripovedovanja in branja pravljic, z udeležbo in 

sodelovanjem na seminarjih in delavnicah pripovedovanja pravljic ter s pripravo na 

praktično izvedbo pravljične ure. Vsaka pravljica je tudi likovna ustvarjalnica, ki 

zajema vse stopnje, od začetne zamisli za izdelek, priprave, nabave materialov in 

izvedbe. Obvestila o urah pravljic redno objavljamo tudi v različnih medijih. V letu 

2018 so pravljične ure izvajali knjižničarji N. Kaligarič, Š. Pahor, D. Špik, J. Bednarik, 

M. Ljubič, E.Gregorič in K. Franjčič. 
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V letu 2018 je bilo v popoldanskem času izvedenih skupaj 31 ur pravljic. Zelo veliko 

obiska so bile deležne ure pravljic s tačkami pomagačkami.V letu 2018 je bilo 

izvedenih 8 tovrstnih ur pravljic. V dopoldanskem in popoldanskem času so 

knjižničarji izvedli skupaj 65 ur pravljic za otroke. 

Pravljične ure v knjižnici (31) je v popoldanskem času, vključno s pravljičnim 

festivalom obiskalo je obiskalo 237 otrok in 86 odraslih. 

Pravljične ure s tačkami 

Mestna knjižnica Izola je z januarjem 2018 pričela s sodelovanjem s Slovenskim 

društvom za terapije s pomočjo psov Tačke pomagačke in sicer s programom Pravljice 

s tačkami, kjer poteka pripovedovanje pravljic v sodelovanju s terapevtskim parom, 

tj. vodnikom in izšolanim psom. V omenjenem programu 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. 

Za slovenski program s Tačkami pomagačkami se je izobraževal knjižničar J. 

Bednarik, ki program v sodelovanju z društvom v knjižnici tudi izvaja. 

Knjižnica na plaži v Arheološkem parku in pri Svetilniku 

Medtem ko Knjižnica na Plaži deluje v Arheološkem parku že vrsto let, ko smo začeli 

s knjižnico med oljkami, potem pa se, pred dvema letoma, v dogovoru z Osrednjo 

knjižnico Srečka Vilharja in Univerzo na Primorskem, priključili skupnemu projektu 

knjižnice na plaži, smo 3.7.2018 otvorili Knjižnico na plaži tudi pri Svetilniku. V 

Arheološkem parku je dvema pravljicama je prisluhnilo 18 otrok in 11 staršev, pri 

Svetilniku se je vsakodnevne, pravljične ure za otroke, lutkovne animacije ali 

delavnice v času od 3.7.-31.8.2018 udeležilo 600 otrok. Izvajali so jih D. Špik, 

M.Ljubič, E.Gregorič, K.Franjčič, A. Križ. 

Skupno število otrok, ki so jih obiskale knjižničarke zunaj prostorov knjižnice (vrtec, 

šola, Arheološki park in Svetilnik), je 717. 

Skupno število obiskovalcev knjižnice na plaži, je bilo 2.616, ki so si izposodili skupaj 

3.550 knjig. 
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Pripovedovalski in Deveti (9.) Primorski pravljični festival 

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

društvom Mario.nett.e, ki ga vodi Aljoša Križ, 2.3.2018, potekal pripovedovalski 

večer za odrasle, ki je bil dobro obiskan. Pripovedovalci so pripovedovali humorne 

pripovedke in pravljice. 

Knjižnica je aktivno sodelovala pri izvedbi Q. Primorskega pravljičnega festivala, 

katerega pobudnik in organizatorje v sodelovanju z ostalimi društvo ki je potekal 

od 20.11. -12.12.2018. Tako so v knjižnici potekali sledeči dogodki: 20.11.2018: Klarisa 

Jovanovič in Luka Ropret s pripovedovanjem in petjem, 5.12.2018: Pripovedovalski 

večer z Anjo Štefan, 11.12.2018: Pehar suhih hrušk z Vanjo Čibej ob 100 letnici I. 

Cankarja, 18.12.2918: O Miškah, krajše lutkovne animacije študentov UP pod 

mentorstvom Jelene Sitar. 

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, kvalitetnih leposlovnih in 

strokovnih knjig. 

Stalne razstave knjig so: 

- priporočamo za branje 

- knjižne novosti 

-tematska razstava knjig ob uganki meseca 
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V letu 2018 je knjižničarka N. Kaligarič pripravila razstavo knjig Znanje za branje in 

razstavo In memoriam - Miki Muster 1925-2018. 

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 knjižničarkami na oddelku za mlade bralce ali odrasle bralce (N. 

Kaligarič, D. Kromar, Š. Pahor, D. Špik, M.Ljubič, E.Gregorič. 

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 2018 je v dopoldanskem času knjižnico obiskalo 48 skupin otrok iz izolskih 

vrtcev Školjka, Livade, Livade 2 in L'Aquilone. Pravljicam je skupaj prisluhnilo 784 

otrok in 94 odraslih (starši, vzgojiteljice, študentke na vzgojiteljski praksi in 

posebni vzgojitelj avtističnega otroka). 

Knjižnico je v letu 2018 obiskalo 18 skupin iz izolskih osnovnih šol: OŠ Vojke Šmuc, 

OŠ Livade in OŠ Dante Alighieri. Skupno nas je obiskalo 337 otrok in 38 učiteljic. 

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

knjižnico, je 1.121, odraslih pa 132. 
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Knjižničarke na obisku 

Knjižničarki D. Špik in Š. Pahor sta v dopoldanskem času obiskale 6 skupin otrok v 

vrtcu. Tu je pravljicam prisluhnilo 99 otrok in 12 vzgojiteljic. 

Knjižničarka Š. Pahor se je odzvala povabilu OŠ Livade v Izoli za »Noč v šolski 

knjižnici«. Za otroke je pripravila vrsto ljudskih in avtorskih pravljic na temo učenje, 

šola, branje, izobraževanje. Prisluhnilo ji je 11 otrok in 2 učiteljici. 

Knjižničarka D. Špik je 4.10.2018 obiskala učence v OŠ Vojke Šmuc. Predstavila jim je 

Japonsko in japonsko literaturo. Srečanja se je udeležilo 13 otrok in 1 učiteljica. 

Knjižničarke n obisku so izvedle skupaj 8 srečanj, ki se jih je udeležilo 123 otrok in 15 

odraslih (vzgojiteljice, učiteljice). 

Rastem s knjigo 

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

delovanje knjižnice in projekt Rastem s knjigo. 

Učenci 7-ih razredov so obiskali knjižnico 09.02. in 19.02. ter 18.06. 2018 in 

10.10.2018. V dar so prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh. 

Prireditve se je udeležilo skupaj 207 učencev in 18 učiteljev iz OŠ Dante Alighieri, OŠ 

Livade in OŠ Vojke Šmuc. 

V okviru projekta Rastem s knjigo so knjižnico obiskali dijaki prvih letnikov srednjih 

šol: Srednja šola Izola - turistična, gastronomska smer in predšolska vzgoja ter 

Srednja šola Pietro Coppo Izola. Program zanje je pripravila bibliotekarka D. 

Kromar. Srečanja so potekala v čitalnici in v drugih prostorih knjižnice in sicer: 18.9., 

20. 9., 26.9. in 27. 9. 2018 ter 1.10. in 5.10. 2018. V dar so prejeli knjigo Suzane Tratnik 

Noben glas. Knjige podarja Javna agencija za knjigo. 

V okviru projekta Rastem s knjigo je knjižnico v letu 2018 obiskalo 140 dijakov in 6 

profesorjev. 
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Bibliopedagoška dejavnost v Srednji šoli Izola 

22.3. in 29.3.2018: M.Hrs je izvedla delavnico branja in pripovedovanja 

zgodb/bibliopedagoške ure z naslovom Pomen ljudskega pripovednega izročila in 

simbolika v pravljičnih besedilih na Srednji šoli Izola - 3. letnik predšolske vzgoje, 

24 dijakov. 

Knjižne uganke 

Mladinske knjižničarke mesečno pripravijo knjižno uganko. Namenjena je 

osnovnošolskim otrokom. Izbirajo različne teme (na primer spoznavanje različnih 

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

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

reševanje vprašanj iz uganke meseca. Knjižne uganke so namenjene spoznavanju 

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

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

decembra leta 2018 je bilo pripravljenih 8 knjižnih ugank, ki jih je rešilo 61 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 2018 obiskala varovance 

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

Druge prireditve za otroke 

04.04.2018 - otroke iz OŠ Vojke šmuc je sprejela D. špik. Predstavila jim je knjižnico, 

SSL) in BZ ter jih naučila, kako poiščemo knjige na policah in v Cobissu. 

19.04.2018 - knjižnico so obiskali otroci iz vrtca Kekec v Kopru in njihovi starši, 

zbiratelj Janez Janežič jim je predstavil zbirko igrač, Martina Ljubič pa izvedla 

kamišibaj predstavo. 
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og-05-2018 - prvemu vseslovenskemu dnevu kamišibaja smo se pridružili tudi v 

MKI, z jutranjimi predstavami v francoskem jeziku, knjižnico je obiskalo 45 otrok iz 

izolskih vrtcev, kasneje pa še skupina otrok iz OŠ, ki se učijo francoski jezik. 

Pedagoški uri je sledilo pripovedovanje ob slikah na malem odru v francoščini, nato 

pa še likovna in gledališka delavnica. Vse predstave je izvedla Š. Pahor. 

15.05.2018 - knjižnico je obiskalo 58 otrok iz OŠ Livade. Razdelili so se v dve skupini. 

N. Kaligarič je zanje pripravila bibliopedagoško uro, M. Ljubič pa kamišibaj 

predstave. 

21., 30.5. 2018 - na obisku so bili učenci OŠ Vojke Šmuc, ki se učijo francoščino. Š. 

Pahor je skupaj z njihovo učiteljico izvedla bibliopedagoške ure in kamišibaj 

predstavo v francoščini. 

22.05.2018 - knjižničarka N. Kaligarič je pripravila pravljični dopoldan v knjižnici za 

skupino otrok iz vrtca 

24.05.2016 - Š. Pahor se je odzvala povabilu učiteljic iz OŠ Livade, ki so organizirale 

Noč knjige v knjižnici. Otroci so poslušali ljudske pravljice z vsega sveta. 

04.10.2018 - knjižničarka D. Špik je za otroke in njihove učiteljice v OŠ Vojke Šmuc 

pripravila predstavitev Japonske, njene kulture in književnosti. 

Rovka Črkolovka 

Knjižničarke so v sodelovanju z OKSV iz Kopra v Livadah predstavile projekt Rovke 

Črkolovke z maskoto Rovke, ki se ga je udeležilo 41 otrok. Erika Gregorič je 

predstavila projekt, maskoto jer predstavljala Karin Franjčič, pomoč pri maskoti ter 

fotografije Martina Ljubič. 

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), ki si jo z zanimanjem ogledajo otroci in 

odrasli. 

Kotiček ustvarjalnosti 

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

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

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

stripe, slike, skulpture, mozaike in podobno. Ko uredijo vitrino, lahko v knjižnico 

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. 

Vitrina ustvarjalnosti 2018 

Januar: razstava poročnih aranžmajev in daril. Pripravile so jo Janja Štravs, Maja 

Tomazin in Lijana Perko. 

15- januaLiJo 28. februar: razstava stripov mlade ilustratorke Erike Gregorič in 

razstava risbic, ki so jih narisale deklice iz sirotišnice v kraju Kobo v Etiopiji 

Marec, razstava ročnih izdelkov Iz jeansa z ljubeznijo, ki so jo pripravili varovanci in 

njihovi mentorji iz Varstveno delovnega centra Izola 

April in maj: 200 let turizma v Postojni. Razstavo je pripravil Janez Janežič 

Junij: Razstava ročnih izdelkov, ki so jo pripravili Marino in Nives Kaligarič, članice 

študijskega krožka Šivilja in škarjice in člani društva Šentmar Koper 

Julij - september: razstava o ribištvu, ki jo je pripravil Janez Janežič 

September: razstava skulptur na temo soline, ki so jih naredili člani izolskega 

društva LIK 

Oktober: razstava ročno šivanih punčk v šavrinski noši avtorice Lijane Perko, 
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Oktober: razstava skulptur na temo soline, ki so jih naredili člani izolskega društva 

LIK, 

Oktober: razstava Razglednice - pisanke, ki so jo pripravili člani društva Animov 

November - december: idzstava Ivan Cankar, stota obletnica smrti, ki jo je pripravil 

Janez Janežič 

Stena ustvarjalnosti 2018: 

Do 15. januarja: razstava kolažev in pastelov avtorja Matije Štravsa in fotografska 

razstava Kamenčki avtorice Špele Pahor 

15. januar - 28. februar: Slikarska razstava Monike Lepoša in fotografska razstava 

Obrazi Etiopije, ki jo je pripravila Špela Pahor 

Marec: razstava Tapiserije. Pripravil jo je Jurij Švagelj, varovanec VDC Lucija 

Portorož 

April - maj: slikarska razstava Odsevi, ki jo je pripravil Zorko Dežjot 

Junij - avgust: razstava popotniških fotografij avtorice Nataše Hostnik 

September - oktober: slikarska razstava Soline, ki so jo pripravili člani društva Lik 

September - oktober: Stare razglednice Izole. Razstavo je pripravila Darja Kromar 

September - oktober: razstava stripov Erike Gregorič 

November - december: fotografska razstava Istra v kamnu, ki jo je pripravil Cvetko 

Kokalj 

November - december: fotografska razstava Okna in vrata Itake, ki jo je pripravila 

Jasna Rizvanovič 

December - razstavo ilustracij z naslovom Uspavanka je pripravila Špela Pahor 

Dnevi evropske kulturne dediščine - DEKD 2018 

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

»Dediščina - kjer preteklost sreča sedanjost«. V okviru DEKD smo v knjižnici 

pripravili vrsto dejavnosti, ki so navedene tudi v seznamu prireditev, razstava 

stripov v SSU, Erike Gregorič, razstava starih razglednic Izole, likovna razstava V 

solinah skrita lepota« članov slikarske in kiparske sekcije Likovnega društva LIK Izola, 
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razstava »Istra v noši« Lijane perko, knjižna uganka za otroke »Kaj skrivajo soline« 

ter predavanje univ. dipl. etnologije in kulturne antropologinje Marjete Malešič z 

naslovom »Izročilo in terapija.« 

Zanimivi Izolani 2018 

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

VVine Baru Manzioli. V letu 2018 so bili predstavljeni naslednji Zl: 

24. 5.2018 - 87. srečanje: Mara Šolaja, »vse življenje predana rokometu. Ena 

najboljših vratark v zgodovini rokometa, trenerka, ki jo je pot vodila po domovini in 

svetu. Zadnjih pet let je preživela v Katarju«. Večer je z glasbenim nastopom 

obogatil Mark Feder, nadarjen kitarist in vokalist iz Izole. 

14. 6.2018 - 88. srečanje: Edelman Jurinčič, »pesnik. Istran, ki je odraščal v Izoli, 

prejemnik nagrade Alojza Kocjančiča. Njegove pesmi so velika oda Istri«. Večer je 

glasbeno obogatil Edelmanov prijatelj iz mladih let, glasbenik, harmonikaš iz Izole, 

Marino Bembič, pesmi je brala članica skupine Steps iz Izole. 

4.10.2018 - 89. srečanje: Claudia Raspolič, »novinarka v italijanskem programu TV 

Koper - Capodistria, pripadnica italijanske manjšine. Izolanka za vedno«. Večer je 

glasbeno popestril Stevo Vujič, glasbenik, sodelavec in prijatelj tokratne gostje. 

21.11.2018 - 90. srečanje: »To je dvakrat okrogla številka, saj je Mestna knjižnica Izola 

praznovala tudi 60. obletnico knjižnice«. Zato je v goste povabila šest dosedanjih 

zanimivih Izolanov , »za vsako desetletje enega : Neva Zajc, novinarka, Dorina 

Bržan, pesnica, Drago Mislej Mef, novinar in glasbenik, Vanja Pegan, pisatelj in 

pesnik, Rudi Bučar, glasbenik in Robert Turk, biolog, naravovarstvenik, kolumnist. 

Vsem je skupna ljubezen do besede, zato je novinarka, moderatorka večernih 

pogovorov, Nataša Be:nčič, tokratne zanimive Izolane izzvala z naslovom tega 

srečanja »Začaraj me s knjigo«. 
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Naj bralci Mestne knjižnice Izola preteklega leta 

Letošnje naj bralce Mestne knjižnice Izola smo nagradili v času Primorskega 

pravljičnega festivala, ko je bila naša gostja Anja Štefan, pisateljica, pravljičarka, 

5.12.2018. 

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

Naj bralka/bralec do 18 let: Sejhana Murati, osnovnošolka 

Naj bralka/bralec med odraslimi: Eva Slekovec 

Naj bralna družina: Miandrušič Stepišnik/Edi, Alenka, Gala, Taj/ 

Bralni klub Kira knjiga 

Srečanja bralnega kluba se več ko 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. Redni udeleženci imajo vse bolj kritičen pristop 

do prebranega, svoja stališča znajo tudi utemeljeno braniti. Enako razveseljivo pa 

je, da med njimi opažamo krepitev zanimanja za (literarno) kulturo na sploh. 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, objave za srečanja bralnega kluba so redno objavljene na 

spletni strani knjižnice, Facebook strani knjižnice, na portalu Spletni čas, in drugod. 
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V letu 2018 so se že tretje leto zapovrstjo odvijala srečanja bralnega kluba Kira knjiga 

v terminu od 11. januarja do 13. decembra. Skupaj je bilo 12 srečanj, deset srečanj je 

potekalo v pravljični sobi Mestne knjižnice Izola, julija in avgusta, pa sta se srečanji 

preselili v Arheološki park Simonov zaliv v Knjižnico na plaži. 

Bralni klub vodi literarna kritičarka in prevajalka Diana Pungeršič. 

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

knjigo Republike Slovenije. 

Udeleženci so v letu 2018 spoznavali naslednja dela: 

ii. 1.2018 - Suzana Tratnik: Noben glas 

O sedmih s fantastiko in humorjem prežetih kratkih zgodbah, za katere je avtorica 

prejela nagrado Novo mesto za najboljšo kratkoprozno zbirko leta, je bilo 

posvečeno prvo bralno srečanje. 

13. 2. 2018 - Ifigenija Simonovič: Konci in kraji 

Ifigenijo Simonovič marsikdo pozna kot aktualno predsednico slovenskega centra 

PEN, a je še veliko drugega: mdr. lončarka, oblikovalka, prevajalka in predvsem 

pesnica - ne glede na to, ali beremo njeno poezijo ali prozo ... V njeni zbirki esejev 

Konci in kraji (Mladinska knjiga, 2009), za katero je kot prva ženska v 

sedemnajstletni zgodovini podeljevanja nagrade prejela Rožančevo nagrado, se 

nam razkriva predvsem kot nadvse tenkočutna opazovalka in premišljevalka 

življenja. V intelektualno pronicljivih in intimno pogumnih zapisih je vodila bralce 

skozi utrinke iz njenega dolgoletnega življenja v Angliji, potovanj po najrazličnejših 

tujih koncih in krajih ... O tej rahločutni knjigi doživetij, sanj, čustvovanj, življenjskih 

pretresov, dvigov in padcev, razočaranj in hrepenenj pogumne in srčne ženske je 

bilo govora na februarskem srečanju Kire knjige. 

8. 3.2018 - Rumena Bužarovska: Moj mož 

Se ženska dandanes še vedno definira predvsem v opoziciji do moža? Koliko 

svobode pri zamišljanju in udejanjanju lastnega življenja ima v resnici? A vsi skupaj 

še vedno živimo v patriarhalnih vzorcih? Prepoznavamo val neokonzervativizma, ki 
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nas je preplavil? Zakaj je izstop iz tradicionalnega modela (za žensko) tako težak? 

Kakšna je vloga moških v sodobni partnerski oz. zakonski zvezi? Kakšna je naša 

skupna perspektiva? To je le nekaj vprašanj, ki jih v svoji tretji knjigi s pomenljivim 

naslovom Moj mož (Modrijan, 2017) odpira družbeno pronicljiva sodobna 

makedonska pisateljica Rumena Bužarovska (1981), sicer izredna profesorica 

ameriške književnosti na skopski univerzi. Omenjena kratkoprozna zbirka, v kateri 

podrobno in intimno spoznavamo usode žensk, najrazličnejših socialnih 

provenienc, generacij in značajev, je bila, ob dnevu žena, prazniku ekonomske, 

politične in socialne enakopravnosti žensk, odlična podlaga za pogovor na srečanju 

bralnega kluba. 

12. 4.2018 - Marko Sosič: Ki od daleč prihajaš v mojo bližino 

V človekovi naravi je, da nas pogosto fascinirajo oddaljene reči, kar imamo pred 

nosom, pa radi spregledamo ... Tokrat je bila na vrsti literatura, ki jo v Trstu ustvarja 

izvrsten slovenski režiser in pisatelj Marko Sosič (1958). Ob njegovem za Kresnika 

nominiranem psihološkem romanu Ki od daleč prihajaš v mojo bližino (2012), v 

katerem imata pogled in konstruiranje resničnosti sicer osrednjo vlogo, so se bralci 

dotaknili nekaterih vedno znova aktualnih tematik; sprejemanje Drugih in 

Drugačnih, altruizem, odnos do beguncev, družbena in individualna odgovornost in 

kolektivna pozaba, moralni in etični konflikti sodobnega človeka ... Skozi oči 

protagonista Ivana so vstopili v skrivnost človekove duše, podrezali v njegove 

najgloblje rane in se predvsem spraševali o krhkosti našega bivanja. 

io. 5 2018 - Arjan Pregl: O ženski, ki ni hotela z balkona in Arto Paasilinna: Zajčje leto 

Arjan Pregl, ljubiteljem podob poznan kot izvrsten likovni umetnik z značilnim 

družbeno-politično angažiranim in humornim izrazom, se je v knjižnem prvencu z 

naslovom O ženski, ki ni hotela z balkona (LUD Literatura, 2017) razkril kot nadvse 

spreten besedni ustvarjalec. V zbirki kratkih in še krajših zgodb, anekdot in domislic 

duhovito sprevrača, na glavo obrača ustaljeno (dolgočasno) dojemanje sveta. 

Bizarnost, groteska, absurd v knjigi razkošno zacvetijo brez črva dvoma! A ker je 

čtivo precej vitko, so brali še spremljevalko. Arto Paasilinna, ki je sodeč po 

prevajanosti pravi ljubljenec slovenskega bralstva, v kratkem romanu Zajčje leto 
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(CZ, 2005), ki je bralce odpeljalo na dogodivščin polno popotovanje po finskem 

podeželju ... Tudi tu duhovitosti, ironije, družbene kritike in nenazadnje vprašanj o 

smislu življenja ni manjkalo! 

14. 6 2018 - Javier Manasa: Tako belo srce 

K nekaterim knjigam se je preprosto treba vračati in jih prebrati znova. Ker nam 

zastavljajo temeljna vprašanja o našem bivanju, ker prevprašujejo intimne 

samoumevnosti, v katerih in s katerimi živimo. Ker nas sprašujejo o osebni svobodi, 

nas primorajo premišljevati o pomembnih življenjskih odločitvah, ker raziskujejo 

ljubezen in odstirajo skrivnosti življenja in smrti. In nenazadnje ker so izvrstno 

napisane. Tako belo srce španskega mojstra peresa Javierja Manasa je eden takih 

romanov, ki ne razočara, tudi če smo ga že brali. In v več kot dvajsetih letih, odkar 

je dostopen tudi v slovenščini, je bilo priložnosti za njegovo branje že veliko. 

Junijsko srečanje je nudilo priložnosti za pogovor in soočenje svojih pogledov o tej 

pretresljivo-osupljivi knjigi. 

12. 7.2018 - Deszd Kosztolanyi: Neron, krvavi pesnik 

V okviru bralnega kluba Kira knjiga smo znova imeli priložnost za skok v antično 

preteklost, natančneje za potopitev v življenje in mišljenje rimskega cesarja Nerona, 

enega najbolj razvpitih svetovnih vladarjev. V domala psihološkem romanu Neron, 

krvavi pesnik iz leta 1922, ki ga je napisal madžarski klasik Deszo Kosztolanyi, so 

bralci pobliže spoznali njegov miselni svet in duševni ustroj, raziskali skrite motive, 

želje in sanje, ki so tega neizživetega »umetnika« pahnile v vrtinec zla in sovraštva. 

O tej morilski, a v osnovi tragični figuri, o njegovem odnosu do polbrata Britanika in 

učitelja Seneke, o nezmožnosti uzreti se v ogledalu, ki mu ga nastavljajo drugi, o 

njegovi sli po slavi in priznanju in predvsem o tem, kako potencialni pesnik postane 

uničevalni tiran, so kiraknjigovci govorili na prvem poletnem srečanju v 

Arheološkem parku Simonov zaliv. 

16. 8.2018 - Marguerite Vourcenar: Hadrijanovi spomini 

Nekaj desetletij po Neronu v Rimu zavlada eden njegovih bolj prosvetljenih 

vladarjev, cesar Hadrijan (117-138). Njegovo življenje in dobo je v znamenitem 
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filozofsko-zgodovinskem romanu Hadrijanovi spomini (CZ, 2005) ovekovečila 

Marguerite Vourcenar (1903-1987), eruditka, izjemna stilistika in sploh prva 

avtorica, ki je bila sprejeta v Francosko akademijo. Ostareli rimski cesar umira in piše 

nekakšno poslovilno pismo za svojega naslednika Marka Avrelija. V spominih se 

sprehodi skozi svoje življenje in pri tem veliko razmišlja tako o vojaških uspehih, 

zakonih, religiji, poeziji oz. umetnosti na sploh, kot tudi ljubezni in smrti. Ponovno 

knjiga, ki jo je potrebno brati počasi in s svinčnikom v roki, kajti uči nas 

premišljevanja o nas samih in tudi naši minljivosti. 

O tej izjemni fiktivni avtobiografiji, ki nam odpira vrata v prelomno obdobje rimske 

dobe, so se pogovarjali na avgustovskem srečanju bralnega kluba Kira knjiga. 

13. 9 2018 - Ana Schnabl: Razvezani 

Zavistna sestra, prešuštna žena, zakajeni študent, depresivna mamica, varuška, 

samomorilec, ... njihovi telesni in duševni užitki in muke, njihovi mali in veliki 

strahovi, demoni, razvade in navade, njihove navezanosti in razvezanosti, njihova 

potlačena in izražena čustva ... Pozorno oko, pronicljiv pogled in gibka roka, ki 

zapisuje vešče, natančno in v premišljenih odmerkih. Intima našega vsakdana, njeni 

(skriti) plazovi, potresi, vulkani, suše, poplave in nevihte ... Vse to v nagrajenem 

kratkoproznem prvencu domače avtorice Ane Schnabl (1985) z naslovom 

Razvezani (Beletrina, 2017), ki je bil predmet našega pogovora na septembrskem 

srečanju bralnega kluba. 

11.10.2018 - lika Vašte: Žrtev novega nasilja 

Roman Žrtev novega življenja je nastal pred skoraj šestdesetimi leti. Napisala ga je 

znana in priljubljena pisateljica lika Vašte (1891-1967). A prvi izid je dočakal šele 

lansko leto!. Z objavo nekoč sodobnega, danes že zgodovinskega romana (ki ga je 

avtorica kasneje predelovala in popravljala) imamo torej odlično priložnost ne le, 

da stopimo v svet mladih revolucionarjev, da se preko njih znova soočimo s tragiko 

življenja in na novo premislimo »vojskin čas«, temveč da sami presodimo, kako 

prepričljiva je avtoričina pisava (danes). Je knjiga upravičeno obležala v predalu? S 
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kakšnimi vatli jo je meril urednik? S kakšnimi jo sodimo mi? O tem smo na glas 

razmišljali na oktobrskem srečanju bralnega kluba. 

8.11.2018 - Krisztine Toth: Piksel 

Izhodišče in osišče vsake od 29 zgodb, ki smo jih našli v zbirki Piksel, priznane in 

priljubljene madžarske pesnice in pisateljice Krisztine Toth (1967), je telo, njegovi 

posamezni deli... Roka, vrat, oko, uho, prsi, bedro, popek, tilnik, dlesni, koleno ... 

Vsak del telesa ima svojega protagonista, svoje (ne)popolno telo in svojo (trpko) 

zgodbo. 

n. 12.20108 - Ivan Cankar: Hlapci in Arantxe Urretabizkaie: Rdeči zvezek 

Decembrsko srečanje kiraknjigovcev je bilo bralno praznično, leto so sklenili kar z 

dvema knjigama. Ob stoletnici smrti Ivana Cankarja so se temu velikanu slovenske 

književnosti prav v mesecu pisateljevega odhoda poklonili s pogovorom o 

njegovih/naših vedno aktualnih Hlapcih. 

Na prvi pogled sodobni kratki roman Rdeči zvezek (Maline, 2018) baskovske 

pisateljice Arantxe Urretabizkaie (1947)> ki pripoveduje o materinstvu, združenem 

s političnim delovanjem, nima veliko skupnega s Hlapci. A ob pozorni primerjavi 

utegnemo to pretresljivo izpoved matere uzreti kot (feministično) nadaljevanje in 

razširitev značilnih Cankarjevih tematik. Eno od protagonistk Rdečega zvezka so 

lahko soočili z učiteljem Jermanom in razpravljali o dilemah in stiskah, ki jih politično 

(karierno) delovanje prinese ženski. 

Projekt Primorci beremo 2018 

P 
lOItl 

V okviru slovenskih dnevov knjige, kot vseslovenskega festivala, namenjenega 

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

neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarja na 
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dosežke slovenskega leposlovja. Ob vse hitrejšem tempu življenja je pomembno, 

kako privabiti pozornost bralca in mu na čimbolj aktualen in privlačen način 

predstaviti kakovostne vsebine. Ta bralna akcija jih iz leta v leto navdušuje z novo, 

slovensko knjižno produkcijo raznolikih slogov in žanrov ter nudi prostor mlajšim in 

starejšim, še neznanimi in že uveljavljenimi slovenskimi ustvarjalci, poleg tega pa 

vključuje tudi jubilante in tako ohranja stik s preteklostjo, da mnoge, pomembne 

stvaritve na zaidejo v pozabo. Tako je bil v letu 2018 eden izmed takih avtorjev I. 

Cankar. 

V letu 2018 je projekt Primorci beremo potekal od 23. aprila, na svetovni dan knjige, 

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

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

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

postavljene na razstavni pano, označene z nalepko Primorci beremo 2018 ter 

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

predstavili primorske avtorje, ki so bili v seznamu za branje, in sicer: 15.1.2018 - Karla 

Gržana : 95 tez, 9.3.2018 - Nives Mahne Čehovin: Tu in zdaj, Nevijo Benčina Smotlak 

v Naročju koprske ulice, 23.4.2018 in 6.12.2018: Vikija Grošlja: Najvišji vrhovi celin 

Na zaključni prireditvi, 6.12.2018 smo gostili Vikija Grošlja, bralcem, ki so projekt 

zaključili pa podelili priznanja in knjižne nagrade. V Izoli je bilo vključenih 61 bralcev, 

projekt jih je zaključilo 47. Skupaj so prebrali 542 knjig. Še posebnost: 10 bralcev je 

v Izoli prebralo 12 in več knjig. 

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

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

Rušah pri Mariboru. 

Rezultati skupnega projekta vseh desetih knjižnic pa so naslednji: 

V letu 2018 je v projektu sodelovalo skupno 976 bralcev, projekt jih je zaključilo 782. 

Skupaj je bilo prebranih 7.950 knjig. Od leta 2007 do letos je v projektu v vseh 

knjižnicah sodelovalo 10.038 bralk in bralcev, ki so v 12 letih prebrali skupaj 78.085 
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knjig izključno slovenskega leposlovja. Bralci so dosedaj izbirali iz seznama 743 

naslovov, od tega 624 proznih in 119 naslovov pesniških zbirk. 

V letu 2018 so največ pozornosti pritegnile: Mojca Širok: Pogodba, Jančar Drago: In 

ljubezen tudi, Tone Partljič: Ljudje iz Maribora, Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače 

niso za igračez, Vinko Moderndorfer: Kit na plaži, Nataša Konc Lorenzutti: Bližina 

daljave, Kenda Hussu, D: Adijo, hotel mama, Flisar Evald: Zbiralec sanj, Nevija 

Benčina Smotlak: V naročju koprske ulice, med pesniškimi pa Tone Pavček: Meni je 

lep ta svet, Boris A. Novak: Vrata nepovrata 3, Neža Maurer: Nekaj zelo lepega 

Spletni portal Dobreknjige.si 

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

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

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

zaposleni iz Mestne knjižnice Izola. 

Cikel ruskega filma 

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

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

sodelovanju Slovanske knjižnice (Mestna knjižnica Ljubljana) in Mednarodnega 

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

filmskih projekcijah predstavijo štiri filme kakovostne klasične in sodobne ruske 

kinematografije s slovenskimi podnapisi. Uvodno oz. premierno predstavitev sta 

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

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

izbrane vsebine namenjene le predstavitvam v knjižnicah. Predvajanje štirih filmov 

je v Izoli tudi letos doživelo odličen odziv in tovrstna srečanja z rusko kulturo so ob 

vsaki projekciji napolnila čitalnico. Gledalci so si brezplačno ogledali 4 filme, in sicer: 

20. 9. 2018 - Čas prvakov, 25.10.2018 - Trije dnevi do pomladi, 22.11. 2018 - Progasta 

plovba, 20.12.2018 - Pridi me pogledat. 
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Sodelovanje s Kinom Otok Izola 

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

povabilo organizatorjev, tako je bila 30.5.2018 v knjižnici v okviru programa 

Podmornica - otok za mularijo delavnica izdelave lutk »Superjunaki so 

superprijatelji«, ki jo je izvedla M. Ljubič, 31.5.2018 pa je bila projekcija 6-ih kratkih 

filmov za otroke, mlade in družine. /Kralj Matjaž Katarine Nikolov, Koyaa - Lajf je 

čist odbit in Koyaa - Divji Ležalnik Kolje Saksida, Podlasica, limona Lederja ter 

Maček Muri - Rojstni dan in Sprehod Jerneja Žmitka. 

Knjižnična dejavnost narodnostno mešanega območja 

V okviru knjižnične dejavnosti na narodnostno mešanem področju zagotavljamo 

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

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

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

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

pripadnike narodne skupnosti. 

Dodatni nakup je v letu 2018 znašal 114 enot knjižničnega gradiva, od tega 53 enot 

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

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

nakupa je bilo nabavljenih 61 enot, 63 enot je bilo katalogiziranih kot dar. Prirast 

gradiva je znašal skupaj 175 enot in dodatno 53 enot e-knjig. 

V letu 2018 je bilo izposojenih 5.254 enot gradiva, od tega na dom vključno s 

podaljšanji 2.607 ali 50% strokovnega gradiva ter 2.647 ali 50% 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 2018 Mestna knjižnica Izola nadaljevala z rednim bibliopedagoškim delom z 
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mladimi bralci, ki obiskujejo vrtec in šolo z italijanskim učnim jezikom. Izvedena so 

bila naslednja srečanja: 

06.02.2018 - Ob kulturnem dnevu je knjižnico obiskal pisatelj Vanja Pegan. Z njim 

se je srečalo 100 otrok iz osnovne šole Dante Alighieri Izola. Pogovor z njim je za 

dve skupini učencev vodila knjižničarka Š. Pahor. Posamezne skupine je štirikrat 

sprejela Martina Ljubič, ki je zanje pripravila likovno delavnico in pripovedovanje ob 

slikah na malem odru (kamišibaj); 

06.02.2018 je TV Capodistria posnela prispevek o ŠK Izolski spomin, ki zbira gradivo 

/pisno in slikovno o Izoli nekoč, poklicih, industriji, šolstvu, kulturi.../ 

Štiri bibliopedagoške ure pa je zanje pripravila knjižničarka N. Kaligarič. 

21.03.2018 - Na mednarodni dan poezije je knjižnico obiskalo 67 otrok iz OŠ Dante 

Alighieri. Interaktivni program je zanje pripravila Š. Pahor. 

23^04,2018 - za Mednarodni dan knjige je knjižnico obiskalo 67 otrok iz OŠ Dante 

Alighieri. Program zanje je pripravila Š. Pahor. Otroci so poslušali pravljice v 

italijanskem jeziku, sledil je pogovor o knjigah. 

21.5.2018 - je potekal dogodek z naslovom Dragocena dediščina Izole in Izolanov v 

besedi in sliki, ki jo je vodila Kristina Menih, sodelovali so člani, ki zbirajo izolsko 

dediščino. 

Junij 2018 - razstava Začetki pomorskega prometa na Jadranu: karigadorji v 

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

Izola. Ob tem je koprska TV, italijanski program posnel prispevek. Sodelovala je 

Erika Gregorič. 

3Z7-2018 - v okviru otvoritve Knjižnice na plaži pri Svetilniku, kjer je na voljo za 

izposojo tudi gradivo v italijanskem jeziku, je bil objavljen prispevek na it. programu 

TV Capodistria. 

4.10.2018 - v okviru večernih klepetov z Zanimivimi Izolani je bila tokratna gostja 

Claudia Raspolič, pripadnica izolske italijanske narodne manjšine, novinarka v 

italijanskem programu TV Koper, Izolanka. 
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21.11.2018 - smo ob 90. obletnici večernih klepetov gostili še eno pripadnico izolske 

italijanske narodne manjšine, ustvarjalko, pesnico, poznavalko izolskega dialekta, 

Dorino Beržan. 

Tudi v letu 2018 je potekal vnos gradiva, ki je v lasti knjižnice narodne skupnosti - 

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

Mestne knjižnice Izola vnašajo knjižnično gradivo te skupnosti v vzajemni nacionalni 

katalog. Tako je bilo kreiranih 132 zapisov. Na dan 31.12.2018 je bilo tako v skupni, 

Cobib.bazi skupaj 6.276 enot (zaloga), ki so jih prevzemali in kreirali strokovni 

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

strokovno delo in izvedbo skrbi Doris Požeš. 
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IV. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

- PROJEKTI 

4.1. Borza znanja Izola 30R24 
7N4NJ4 

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 2018 poročali izolski tednik Mandrač, 

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

glasilo Bobnič - La Crida, Radio Koper-Capodistria, Radio Capris, Primorski odmevi 

ter drugi. 

V obdobju od 1.1. 2018 do 31.12. 2018 je Borza znanja Izola organizirala 25 delavnic 

in predavanj z najrazličnejšo tematiko 

16.1.2018 : delavnica Realizacija ciljev, Mojmir Kovač 

Vsako leto si postavimo cilje, kako bomo spremenili lastna življenja, nato pa se v 

resnici zgodi zelo malo ali nič. Zakaj je temu tako in kaj je potrebno narediti po tem, 

ko je cilj zastavljen in kako bi ga uresničili, je obiskovalcem predstavil Mojmir Kovač. 

22.1.2018; delavnica Silent meditacija, Peter Marolt 

Avtor je predstavil vrsto meditacije, ki vodi posameznika globoko vase, kjer je 

mogoče doživeti notranji mir, ljubezen ter globlja spoznanja o sebi, osvoboditev 

bremen, bolečin in trpljenja. 
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23-1-2018: delavnica Čiščenje osebne preteklosti z namero, Leticija Fortin 

Dolgoletna učiteljica energijskih veščin in soavtorica knjige Z namero do zavesti, 

srčnosti in svobode, je govorila o rekapitulaciji, tehniki za čiščenje osebne 

preteklosti, ki nam omogoča vpogled vase, širi naše zavedanje ter nas energijsko in 

čustveno osvobaja od določenih navezav. 

1.2.2018: predavanje Rregresija v prejšnja življenja, Vesna Božič Mauko 

Avtorica je govorila o učinkoviti metodi, preko katere utrdimo zavedanje, da namen 

našega bivanja na Zemlji niso le materialno blagostanje, lagodje in lastne koristi, da 

gre pravzaprav za veliko več: za pot učenja in spoznavanja ljubezni, potrpežljivosti 

ter sočutja do sebe in drugih. Regresija gradi most med zavednim in nezavednim, 

razbremenjuje stare zamere, nerazumne strahove, odpravlja občutke krivde, 

omogoča spremembe pogleda na življenje in smrt ter namen našega bivanja. 

Metoda, ki jo avtorica uporablja, temelji na terapevtskih načelih nehipnotične 

regresije, ki jo je zasnoval Američan Bryan Jameison, izpopolnil pa Šved dr. Jan Erik 

Sigdell. 

5.2.2018: predavanje Endokanabinoidni sitem, Uroš Švigelj 

Med raziskovanjem konoplje je medicina naletela na kompleksen endokanabinoidni 

sistem, ki uravnava naše razpoloženje, spanje, apetit, spolnost, bolečino, spomin in 

imunski sistem. Nepravilno delovanje ima lahko škodljive posledice za telesno in 

duševno zdravje. Obiskovalci so izvedeli za ključna odkritja o delovanju 

endokanabinoidnega sistema in praktične nasvete, kako ga okrepiti z zdravim 

življenjskim stilom, prehrano ter kako nanj vplivajo različni načini uživanja konoplje, 

ki jo je kot večplastno rastlino mogoče uživati od kalčka do cveta ter s tem 

ohranjanje notranjega ravnotežja telesa. 

13.2.2018: delavnica Kako v sebi zakuriti ogenj. Mojmir Kovač 

Poznamo svoje želje, znamo si postaviti cilje, spoznali smo malenkosti, ki so 

pomembne, da uresničimo cilje. A še vedno zasanjano ležimo pred TV doma na 

kavču. Če želimo iti naprej, moramo vedeti, kaj je tisto, kar nas zavira in kaj je tisto 
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kar nas požene...V kakšnem stanju smo, ko smo ustvarjalni, delavni in stvari 

zaključimo uspešno? Ali obstaja čarobni gumbek na katerega pritisnemo in se 

spremenimo v aktivnega človeka? Mogoče pa res obstaja... 

15.2.2018: Pomoč pri celostnem zdravljenju - naravna in energijska pomoč 

Na predavanju so obiskovalci izvedeli, kako se je mogoče z energijsko in naravno 

pomočjo usmeriti na pot k celostnemu zdravju, kako lahko vsak posameznik najde 

svoje življenjsko poslanstvo, si pomaga k boljšim in lepšim partnerskim odnosom, 

kako odpravlja strahove ter kako odkrije, zakaj ima kdo "bolezen", "bolečine" 

oziroma, kaj posameznika uči "bolezen" oz. odpravljanje neskladij na čustveni, 

fizični in duševni ravni na naravni način, tudi z Bachovimi esencami. 

20.2.2018: predavanje Eterična olja, Nataša Špiranec 

Avtorica knjige je predstavila svojo knjigo z naslovom Arometarapija : dišeči 

portreti in v sklopu tega predstavila zgodovino aromaterapije, prikazala 

aromaterapevtske materiale, terapevtske tehnike in izdelavo pripravkov ter 

prikazala uporabnost najpomembnejših aromatičnih zdravilnih rastlin vseh 

kontinentov. 

6.3.2018: Predstavitev različnih hidrolatov rastlin, postopek pridobivanja in njihova 

uporaba, Janja in Matija Štravs 

O hidrolatih, postopkih pridobivanja in njihovi uporabi, so se seznanili obiskovalci, 

katerih pripravke so predstavili iz ekološke kmetije mediteranskih zelišč. 

13.3.2018: delavnica Kako nam lahko podzavest pomaga do pravilne odločitve, 

Mojmir Kovač 

Na prvi pogled je vse enostavno, a največkrat se ne moremo odločiti za korak 

naprej. Medtem ko cepetamo na mestu, je eden izmed odgovorov, da ne vemo, kaj 

je prav oz. da ne vemo, kako bi se morali odločiti. Obiskovalci so se na tokratni 

delavnici naučili, kako priti do pravilne odločitve in tudi, kako pri sebi in pri drugih 

prepoznati negativne jezikovne vzorce. Zakaj ni res, da »vsi ljudje«, »vedno« in 
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»povsod« gledajo le, kako bi škodovali drugim. Vsako negativno novico je mogoče 

preokviriti v nekaj pozitivnega. 

14.3.2018: predavanje Bachova cvetna terapija - naravna energijska pomoč, Klavdija 

Markovič 

Bachove esence so v pomoč pri energijskih neskladjih, negativnih čustvenih stanjih 

kot so ljubosumje, pomanjkanje ljubezni, nezaupanje, egoizem, oblastnost,... pri 

različnih strahovih in drugih negativnih čustvenih stanjih, ki jih te esence 

transformirajo v pozitivna stanja: ljubosumje se lahko spremeni v ljubezen, strahovi 

v odprtost, pogum, ipd. 

25.4.2018: predstavitev programa Bioglasba, Marina Sučič Vukovič 

Predavateljica je predstavila bioglasbo kot disciplino, ki uporablja zvok in glasbo s 

ciljem izboljšanja počutja in vitalnosti. Preko zavestne uporabe zvoka, telesnih vaj, 

glasbenih igric, introspektivnih izkušenj,., bioglasba vključuje v dinamiko procesov 

celotno osebo in učinkuje na vseh nivojih. 

11.5.2018: delavnica Kaligrafija - Copperplate, Loredana Zega 

Na delavnici pisave Copperplate so udeleženci spoznali temeljne poteze, ki so 

osnova za uporabo celotne pisave Copperplate, ki jo uvrščamo med moderne 

kaligrafske pisave in se danes uporablja tako v poslovnem kot tudi v vsakdanjem 

življenju. Udeleženci so se naučili, kako pridružiti črko črki za ustvarjanje besed in 

besedil ter spoznali orodje, še posebej pero, ki se uporablja pri tej pisavi in je 

nekoliko nenavadne oblike. 

15.5.2018: delavnica NLP nivoji učenja in napredovanja. Mojmir Kovač 

Vsakodnevno delujemo na več nivojih. Če vemo, kateri so in kako so razvrščeni, je 

v življenju veliko lažje. Einstein je nekoč rekel, da je problem potrebno rešiti na 

višjem nivoju od tistega, na katerem je nastal, zato je poznavanje nivojev v življenju 

kot smerokaz na cesti, kar so spoznavali udeleženci tokratne delavnice. 

29.5.2018: Izberi zdravo življenje: pogovorno srečanje, predavanje za strokovne in 

pedagoške delavce ter starše, Društvo IZRIIS 
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1. Pogovorno srečanje: predavanje za strokovne, pedagoške delavce ter starše o 

pomembnosti izbire zdravega življenja in primeri odličnih praks 

2. Delavnice za otroke (3 - 10 let), na kateri so izdelovali prstne lutke in govorili o 

zdravih življenjskih navadah 

3. Debatni klub za dijake, na katerem je potekal pogovor o osebnem odnosu do 

zdravega življenja in vplivu na družbo in posameznike, da se odločijo za izogibanje 

škodljivim vedenjem. 

Ii.q.20i8: predavanje Pet korakov do celostnega zdravljenja. Vesna Boroja 

V človekovi naravi je, da je zdrav in poln energije. Prava vrednost zdravja se pokaže, 

ko ga pričnemo izgubljati. Človek se osvobodi in ozdravi, ko se preneha ukvarjati z 

boleznijo in se prične z zdravjem. Za vzpostavitev telesnega in duševnega zdravja 

lahko uporabimo naravne pristope, brez tablet in škodljivih stranskih učinkov. Kako 

zdravje vzeti v svoje roke, je s preprostimi in učinkovitimi vajami, izkušnjami ter 

napotki za zdravje in dobro počutje, obiskovalce seznanila predavateljica. 

.23-9.2018: predavanje Izročilo in psihoterapija, Marjeta Malešič 

Etnologinja in kulturna antropologinja se je pri etnografskem in terenskem delu in 

srečanjih z ljudmi soočala z njihovimi stiskami in težavami, predvsem pri starejših in 

osamljenih in izkušnje podelila z obiskovalci. 

9.10.2018: Transcendetalna meditacija 

Je naravna, preprosta, nenaporna tehnika meditiranja, primerna za vsakogar, ne 

glede na starost, izobrazbo ali druge okoliščine, ki jo prakticiramo dvakrat dnevno 

po 15 - 20 minut, udobno sede na stolu, z zaprtimi očmi. Ljudje začnejo meditirati iz 

različnih vzrokov, za transcendentalno meditacijo pa drži, da daje odgovor pri 

odpravljanju najrazličnejših težav, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju. 

Številne raziskave so pokazale, da pozitivno vpliva na prav vsa področja življenja. V 

dvajsetih minutah meditiranja je mogoče doseči izjemno globok počitek, možgani 

začno delovati urejeno, telo se regenerira. Med meditacijo je mogoče samodejno 
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doseči prijetno stanje notranjega miru, iz meditacije v aktivnost pa stopiti z veliko 

energije, urejenih in jasnih misli, sproščeni in zadovoljni. 

10.10.2018: Refleksoconska masaža stopal, Maja Vrhunc 

Predavateljica je predstavila refleksoterapijo kot vrhunsko umetnost obdelave 

stopal in dlani ter pokazala praktične napotke za izboljšanje počutja, ki jih lahko 

uporabimo na sebi. 

16.10.2018: predavanje NLP Coaching, Alan Gregorec 

Sprejemanje sebe je najpomembnejši del coaching procesa in če nam tega 

primanjkuje, se pogosto začnemo vrteti v začaranem krogu rutine. Predavanje je 

bilo namenjeno ponovnemu ozaveščanju lastne moči, da bi zaživeli življenje kot si 

ga vsak želi. 

17.10.2018: predavanje Aromaterapija - dišeče vonjave za izboljšanje našega pač ut ja, 

Martina Vatovec 

V današnjem času smo ljudje ves čas v pogonu, redko se ustavimo, da bi si vzeli čas 

zase, tako izgubljamo stik z naravo in s samim seboj. 

V aromaterapiji uporabljeni vonji aromatičnih rastlin vzbudijo v človeku povezanost 

z naravnim svetom in se dotaknejo najglobljih kotičkov človekove duše. Eterična 

olja so podpora zdravju in za izboljšanje psihofizičnega ravnovesja. Ker delujejo 

ugodno na fizično, psihično in duhovno telo, je koristno njihovo moč vključiti v 

vsakdan. Na srečanju so obiskovalci vonjali vrsto eteričnih olj ter odnesli domov 

dišečo sol. 

24.10.2018: predavanje Tapkanje, Berta Rebol 

Predavateljica je predstavila metodo EFT (Emotional Freedom Techniques) kot 

tehniko čustvenega sproščanja, namenjeno individualni, skupinski, laični ali 

strokovni uporabi kot orodje, ki je v pomoč pri razreševanju neprijetnih čustvenih 

in s tem povezanih telesnih težav. 

17.11.2018: delavnica Izdelava darilnih škatlic. Jadranka Stuhli 
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Udeleženci delavnice so se naučili izdelovanja različnih darilnih škatel iz različnega 

papirja za origami. Izdelke so udeleženci odnesli domov, vključno s sprotnimi 

navodili za izdelavo, ki jih je oblikovala ena izmed udeleženk. 

23.11.2018: predavanje Konoplja kot hrana in zdravilo, Dean Herende 

Konoplja ima idealno razmerje Omega3 in Omega 6 maščobnih kislin, in sicer v 

razmerju 1 proti 3. Omega3 je ključna za razvoj določenih proteinov in maščobnih 

kislin v našem telesu, ki skrbijo za normalno delovanje reproduktivnega, 

prebavnega, živčnega, imunskega in ostalih procesov. Tem molekulam popularno 

rečemo endokanabinoidi. Sodobna medicina in predvsem farmacija delujeta po 

načelu dobre diagnostike in ciljnega zdravljenja z zdravili. To je ekonomija vnašanja 

kemično pridelanih molekul, ki jih naše telo večinoma ne zmore predelati. Konoplja 

deluje drugače. Omogoča, da se telo samo pozdravi, tako, da iz konoplje vzame 

tisto, kar je na seznamu t.i. obnovitvenih sistemov. To je osnova holističnega 

zdravljenja. Narava pozna rastline, ki smo jih ljudje in živali uporabljali skozi 

tisočletja in si z naravnim produktom lajšali pomanjkanje, bolečine ali hujše 

simptome bolezni, ki niso le bolezni našega časa. 

13.12.2018: delavnica Izdelava darilnih škatlic 1, Jadranka Stuhli 

Na nadaljevalni delavnici so se udeleženci učili novih oblik izdelovanja, zgibanja 

darilnih škatel iz papirja za origami. 

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 
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tudi izven formalnih okvirov izobraževanja in se kaže v samostojnem odkrivanju 

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

v Mestni knjižnici Izola smo pri informacijskem opismenjevanju posebej pozorni na 

vse značilnosti in posebnosti udeležencev v organiziranem samostojnem učenju - 

od njihovih bogatih delovnih in življenjskih izkušenj, obremenjenostjo z družinskimi 

in službenimi obveznostmi, pomanjkanjem samozavesti na področju učenja ali slaba 

pretekla izkušnja z izobraževanjem nasploh ter strah pred uporabo informacijsko- 

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

v izobraževalni sistem pomeni nagli razvoj informacijsko-komunikacijske 

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

njih veliko stresno obremenitev. V takih okoliščinah 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 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 usposabljanjem lahko izboljšujejo kakovost dela, obenem pa ohranjajo 

svoje udeležence v učenju zadovoljne. 

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

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

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

ustanovami 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 
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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 elektronka pošta 

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

4. Pravo (Uradni list, lus-lnfo) 

6. Podjetništvo (Cvin, Find-lnfo) 

7. seminarske, raziskovalne, diplomske naloge 

8. druge izobraževalne vsebine dostopne na spletu 

AKTIVNOSTI ZA POPULARIZACIJO ORGANIZIRANEGA SAMOSTOJNEGA UČENJA v 

letu 2018 

29.01.2018 Dan odprtih vrat v središču za samostojno učenje: 

predstavitev podatkovne zbirke PressReader, kjer je na enem mestu zbranih preko 

5.000 naslovov svežih časopisov in revij iz več kot 100-ih držav in v več kot 60-ih 

jezikih. 

Januarja je bila v središču razstava Kamenčki in Narava in obrazi Špele Pahor, 

februarja pa razstava Morje in cvetje Monike Lepoša 

25.5., 26.5., 27.5., 28.5. 2018 Predstavitev središča za samostojno učenje Izola na 

Primorskem sejmu 2018. 

29.5.^0.5. 2018 vabljena predstavitev projekta Središče za samostojno učenje v 

Litvi na mednarodni konferenci Library for education of smart society. 

16.8.2018 Dan odprtih vrat v središču za samostojno učenje: predstavitev kratkih 

Praktičnih izobraževalnih filmov za osebno učinkovitost na delovnem mestu. 
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?i.7-20i8 Dan odprtih vrat v središču za samostojno učenje: predstavitev 

podatkovne zbirke PressReader, kjer je na enem mestu zbranih preko 5.000 

naslovov svežih časopisov in revij iz več kot 100-ih držav in v več kot 60-ih jezikih. 

Septembra je razstavljala Erika Gregorič: Stripi 

26.9.2018 Dan odprtih vrat v središču za samostojno učenje: predstavitev in vpogled 

v podatkovne baze e-knjig in e-virov Biblos, Mlol, EbscoHost in Encyclopedia 

Britannica. 

18.9., 20.9., 26.9., 29.9., 1.10., 5.10. 2018 - 6 skupin dijakov Srednje šole Izola na 

učnem obisku. Dijaki Srednje šole Izola so se v času učnega obiska seznanili s 

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

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

raziskovalnih nalog. 

4.3. Teden vseživljenjskega učenja - TVU 2018 

Današnja družba vse bolj poudarja vseživljenjsko izobraževanje in učenje kot 

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

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

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

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

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

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

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

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

vseživljenjsko učenje in izobraževanje pomemben dejavnik pri razvoju družbe kot 

celote. 

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

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

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

obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema - kot posameznik, član družine, 
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delovnega kolektiva ter drugih skupnosti. Že 22. leto zapored ga je koordiniral 

Andragoški center Slovenije. V letu 2018 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. 

Razstave in dogodki v tednu vseživljenjskega učenja 2018 

V času TVU-ja so potekali v knjižnici naslednji dogodki v knjižnici: kaligrafska 

delavnica, srečanje ŠK Živeti zdaj, večer, namenjen pogovoru o stripu, predstavitvi, 

ki je imela naslov Dragocena dediščina Izole in Izolanov v besedi in sliki, večerni 

klepet z Zanimivimi Izolani, predavanje in delavnice o zdravem življenju, za otroke 

in odrasle, dogodki v okviru Kino podmornice Superjunaki so superprijatelji, 

delavnica izdelave lutk iz kartona v knjižnici ter filmska urica za otroke ter 

predavanje o pomenu simbolov na portalih Krasa. 

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 2018 skrbela za izvedbo ŠK Svet v dlaneh ter Marina Hrs, vodja 
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in mentorica, ki je skrbela za izvedbo 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 2018 so se v okviru krožka zvrstile naslednje dejavnosti: 

18. in 19. januar - razstava Obrazi Etiopije. Avtorica fotografij Špela Pahor ter 

22.03.2018 postavitev razstave v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani Ljubljani. 

- postavitev razstave Obrazi Etiopije; 26.01.2018 - potopisno predavanje Camino in 

predstavitev knjige Mojce Grešak In smo šle; 06.02.2018 - večer s pisateljem 

Rickom Harschem, Američanom, ki živi v Izoli in predstavitev knjige o Izoli: Kamniti 

koraki. Pogovor z avtorjem je vodil Drago Mislej; 12.02.2018 - potopisno predavanje 

o Caminu in predstavitev knjige V objemu poti, ki jo je napisal Rado Sluga iz Kopra; 

21.02.2018 - potopisno predavanje Etiopija - izkušnja prostovoljnega dela, ki ga je 

pripravila Špela Pahor. 27.03.2018 je to izkušnjo predstavila v domu upokojencev v 

Sežani, 03.04.2018 v Varstveno delovnem centru Lucija, 19.04.2018 v knjižnici v 

Luciji, 18.10.2018 pa v knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici; 16.03.2016 - potovanje 

po Malavviju, Maja Vučko Padar ; 19.06.2018 - Marina Hrs je v Medgeneracijskem 

centru Izola pripravila potopisno predavanje o Portugalski, 4.12.2018 pa v Centru 

starejših v Luciji; 20.06.2018 - otvoritev razstave popotniških fotografij Nataše 

Hostnik in pogovor z avtorico; 23.09.2018 - predavanje Marjete Malešič o Terapiji s 

pomočjo dediščine; 26.08.2018 - potopisno predavanje o Dubaju je pripravil Alen 

Vukalič; 23.10.2018 - potopisno predavanje o Korziki je v Domu upokojencev izvedla 

Marina Hrs; 07.11.2018 - potopisno predavanje in predstavitev knjige Apalaška pot, 

avtorja Jakoba. J. Kende; 09.11.2018 - potopisno predavanje o življenju na grškem 

otoku Kefalonija je pripravila Jasna Rizvanovič; 06.12.2018 - potopisno predavanje 

in predstavitev knjige Najvišji vrhovi celin, Viki Grošelj. 
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ŠK Živeti zdaj 

Zgoščeno jedro zainteresiranih posameznikov, ki se učijo z aktivno udeležbo in 

poglabljanjem v izvedbo delavnic/vaj, s priporočeno literaturo, , gradivom, ki 

nastaja ob srečanjih. S pridobljenim znanjem izboljšujejo kakovost življenj, zlasti v 

situacijah, ko življenje zahteva osredotočenost, pozitivno naravnanost in s tem 

ravnovesje za zdravo in polno življenje v tem trenutku. Širši javnosti so dostopni 

prispevki in zvočno gradivo preko medmrežja. Krožek je sestavljen iz predavanj, 

delavnic, vaj in spremljajoče literature. Namen študijskega krožka je življenje v 

sedanjosti, neobremenjeno s preteklostjo oz. s prihodnostjo. 

V letu 2018 so potekala naslednja srečanja: 15.1.2018 s predavanjem K.Gržana; 

7.3.2018, s predstavitvijo zbirke Tu in zdaj Nives Mahne Čehovin, 12.3.2018 s 

predavanjem Andreja Pešca o moških in ženskah, 28.3.2018 o iskanju resnice in 

notranji osvoboditvi z Maro Stegovec; 30.3.2018, 5.4.2018, z Andrejem Jelačinom in 

humornimi zgodbami 16.5.2018 z Alešem Novakom o globalni družbeni preobrazbi, 

6.6.2018 z mislimi Kuj me življenje, kuj, posvečenimi M. Kojcu, Francka Premk in Eva 

Premk Bogataj ter 20.6.2018. in 12.12.2018. 

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 učno pravljičnih poti po Izoli, 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. Izbor pravljic o drevesih je podlaga za pripovedovanje pravljic o 

drevesih in rastlinah /bibliopedagoške ure in druge predstavitve/. Izvedena je bila 

tematska razstava knjig o drevesih, ki so na voljo v knjižnici. 
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Člani so se srečali: 7.?.20i8r 22.32018, 23.?.2018 (rastline v Istri), 29.3.2018, 3.4.2018, 

6.4.2018 (člani so sodelovali na pohodu po Izoli v mesecu krajinske arhitekture z 

Zavodom za varstvo narave, v knjižnici je bilo po pohodu predavanje o ustrezni negi 

dreves), 7.4.2018 je bil po Izoli izveden pohod Od drevesa do drevesa po zemljevidu 

dreves, ki je nastal v okviru ŠK, 18.5.2018 (udeležba na razstavi v Tivoliju ob 25. 

obletnici slovenskih ŠK, kjer sta bila v razstavo vključena panoja študijskih krožkov 

knjižnice, in sicer ŠK Beremo s starši in ŠK Drevesa pripovedujejo, ki so po razstavi 

našli mesto na steni vrta knjižnice), 24.5.2018, 12.6.2018 (predavanje o rastlinah 

Krasa), 14.6.2018 ter 28.6.2018,1.12.2018, 8.12.2018. 

ŠK Izolski spomin 

Jeseni 2018 je ŠK nadaljeval delo. Zbira lokalno kulturno dediščino. Srečanja vodi 

Kristina Menih. V prvem delu leta 2018 so se srečevali na določene tematike, kot so 

praznovanja v Izoli, ribja industrija v mestu, zdravstvo, šolstvo, izobraževanje, 

kultura skozi čas, odhodi prebivalcev iz Izole, spominjali so se nevsakdanjih Izolanov 

(gost je bil Boris Kotnik), v drugem delu pa so v načrt vključili popis starih stavb v 

mestu in njihovo namembnost nekoč in danes, mnogih ni več, na njihovih mestih 

stojijo druge zgradbe. Vtise in ugotovitve zapisujejo. 

V letu 2018 so srečali 23.1.2018. 6.2.2018. 27.2.2018. 20.3.2018. 27.23.2018.17.4.2018. 

8.5.2018, 21.5.2018. 6.11.2018, 20.11.2018, 27.11.2018. 

ŠK Šivilja in škarjice 

ŠK Šivilja in škarjice med seboj izmenjuje znanja in jih posreduje otrokom oz. mlajši 

generaciji. Srečanja vodi Damjana Špik. Člani ŠK so ustvarjalno delovali, se učili 

šivanja in ročnih spretnosti, ob zaključku dela so pripravili razstavo šivanih izdelkov. 

V letu 2018 so imeli naslednja srečanja: 13.1.2018, 10.2.2018, 19.3.2018. 16.4.2018. 

8.5.2018,11.6.2018.1.122018. 8.12.2018. 
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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, izvajanje 

kakovostne knjižnične dejavnosti, kakovostno izvajanje 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 2018 dosegli 57% 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 2018 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 ne zagotavljajo doseganja 

knjižničnega standarda, določenega s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične 

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

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 

tako lokalno kot nacionalno. Z dejavnostjo in neformalnimi oblikami učenja in 
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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. V letu 2018 je 

knjižnica praznovala 6o-obletnico delovanja, Borza znana in Središče za samostojno 

učenje v knjižnici pa 20-letnico uspešnega delovanja in ponudbe neformalnih oblik 

učenja.. 

Tako je bilo v letu 2018 dobro pokrito področje bralne kulture, prepoznavno je bilo 

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

obravnavo prebranega gradiva. Poleti smo poleg Arheološkega parka zagnali 

delovanje premične zbirke tudi blizu Svetilnika, kjer so bile vsakodnevno izvedene 

dejavnosti za otroke, bodisi pravljice, delavnice ali lutkovne animacije. V parku so 

poleti potekala tudi literarna srečanja bralnega kluba in delavnici za otroke. 

Obogatili smo zbirko e-knjig v italijanskem jeziku, dostopnih preko portala MLOL. 

Šest delujočih študijskih krožkov je dodatno omogočalo učenje članov in pestrilo 

ponudbo knjižnice k bogatitvi, ohranjanju ter oživljanju ročnih spretnosti, kulturne 

dediščine, spoznavanja sveta rastlin in izkušnjo glasbe rastlin, spoznavanja drugih 

kultur. Pravljični primorski festival je preteklo leto ponudil obiskovalcem nove 

zgodbe. 

Na povabilo kolegov iz Litve smo predstavili primere dobre prakse na področju 

neformalnega učenja ter s strokovnimi prispevki v medijih obveščali javnost o 

delovanju naše kulturne ustanove, ki svojo dejavnost usmerja k vsem ciljnim in 

starostnim skupinam uporabnikov. 
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V okviru finančnih zmožnosti je bil program Mestne knjižnice Izola v letu 2018 

presežen pri širitvi premičnih zbirk, pri dogodkih in srečanjih ter vlaganju v 

izboljšanje kakovosti storitev in opreme. Poskrbeli smo za dobro počutje 

uporabnikov v okviru prostorskih in finančnih danosti, reorganizirali območje 

izposoje, nabavili 3D tiskalnik, knjigomat za vračilo gradiva, katerega delovanje bo 

zaradi prilagoditev zagnano v prihodnjem letu. V prihodnjem letu pričakujemo višje 

odmerjena sredstva za nakup gradiva. Knjižnica se iz leta v leto sooča z velikim 

povpraševanjem uporabnikov, ki iščejo novo in aktualno gradivo letne knjižne 

produkcije. 

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 2018 = Prihodki/Odhodki = 0,05% 

Gospodarnost 2017 = Prihodki/Odhodki = 1,00 % 

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 navkljub dejstvu, da povpraševanja po novi knjižni produkciji ni mogel 

zagotoviti v taki meri, kot bi želeli v skladu s strokovnimi merili in standardi. 
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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 

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 2018 ni bilo. Napredovanja in prerazporeditve zaposlenih so 

bila izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2018 smo z lastnimi sredstvi 

nabavili potrebno knjižnično, računalniško in drugo opremo za knjižnično 

dejavnost, ki uporabnikom zagotavlja novo ter kakovostnejšo storitev. 
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VI. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA 

FINANČENGA NADZORA 

Nadzor nad porabo finančnih sredstev knjižnice ima direktorica, ki sproti spremlja 

in usmerja poslovanje knjižnice v skladu s programskimi usmeritvami. Svet knjižnice 

kot najvišji organ zavoda, da je soglasje k finančnemu načrtu, sprejema letno 

poročilo ter odloča o večjih vlaganjih v skladu z zakonodajo. Zavod ima vzpostavljen 

sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol. 

V letu 2018 oceno notranjega nadzora podajamo na osnovi samoocenitvenega 

vprašalnika. 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

v / na 

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra: 37095 

Matična številka: 5051878 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o 

javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja 

in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 

absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne 

bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki 

omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja 

na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 

javnih financ v / na: 

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 
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Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske službe za področja: 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

Nabave in izposoje knjižničnega gradiva. 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 

nadzornih organov EU,...) za področja: 

V/ Na 

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA C1VICA Dl 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, * 

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: 
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a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

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 

X 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven: 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

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 

X 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja: 

a) na celotnem poslovanju, 

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 

X 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo: 

a) na celotnem poslovanju, 

o) 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. 

X 

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ: 
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a) z lastno notranjorevizijsko službo 

b) s skupno notranjorevizijsko službo 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja A 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja 

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker je bila notranja revizija opravljena v letu 2016. 

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave; 

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave; 

Posodobitev tistih notranjih aktov in dokumentacije, ki se spreminjajo zaradi zakonskih zahtev. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še 

ne obvladujem v zadostni meri: 

Dodatna pisna navodila. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

direktorica, Marina Hrs 

20.2.2019 

60 



VIL ZAKLJUČEK 

Pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti je ključno za družbo in posameznika, 

saj si z njim gradimo temelje za lepše življenje in prihodnost tistim, ki prihajajo za 

nami. V tej luči je ključno izgrajevanje kakovostne knjižnične zbirke z letnim 

nakupom novega strokovnega in leposlovnega gradiva v skladu s strokovnimi 

standardi, kajti kasneje tega gradiva ni več mogoče nadomestiti. 

V programski izvedbi načrtovanega smo se uspešno povezovali in sodelovali z 

mnogimi posamezniki, zavodi in društvi, ter z dobrimi rezultati in odzivi 

uporabnikov širili premične zbirke za bralce. Izvedli smo vrsto dogodkov ob 

različnih obeležjih. 

Proti koncu leta smo praznovali 60 let delovanja naše knjižnice in 20 let aktivnosti 

na področju izobraževanja odraslih. Izvajanje projektne dejavnosti neformalnega 

učenja za odrasle je v izolski knjižnici že vrsto let posebnost med delujočimi 

kulturnimi ustanovami, zavodi in društvi v Izoli, s tem pa dragocena dodana 

vrednost za vse, ki iščejo dodatne, brezplačne možnosti za učenje in preživljanje 

prostega časa. Ta, za uporabnike brezplačna dodana vrednost, se nalaga vse od 

prvega do tretjega življenjskega obdobja in izgrajuje mnoge posameznike v znanju, 

veščinah in spretnostih, ki kasneje v veliki meri pridodajajo tudi k človekovemu 

materialnemu blagostanju. Knjižnica je v okviru danih finančnih zmožnosti 

posodabljala svoje poslovanje, nabavila računalniško in knjižnično opremo, 

knjigomat za vračilo gradiva in 3D tiskalnik in programsko nudila uporabnikom 

pestrost dogodkov, tako literarnih, ki so promovirala branje in knjigo, kot tudi 

raznoliko ponudbo predavanj, delavnic in srečanj, ki so omogočili vključevanje vsem 

ciljnim skupinam uporabnikov. 

Kolektiv zaposlenih je z znanjem, veščinami in strokovnimi podlagami zagotavljal 

kakovost storitev. 

O dejavnosti knjižnice smo s stalno pristnostjo v medijih obveščali širšo javnost. 
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Pričakovanja knjižnice po ugodnejših finančnih možnostih za izvajanje programa in 

želje po prostorski širitvi se prenašajo v prihodnje leto. 

Izola, 28.2.2019 

Direktorica 
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PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU 

Priloga i: Poročilo BZ 

Borza znanja Izola v letu 2018 

Obdobje: 1.1.2018 do 31.12.2018 

Skupaj vpisanih znanj na vseh 
borzah 

Skupaj vpisanih znanj na Borza 
znanja Izola 

Najpogostejše ponudbe 

068 - Osebnostna rast 
069 - Psihologija 

086 - Knjižničarstvo, 
dokumentalistika in založništvo 

083 - Zdravstvena dejavnost 

091 - Likovna umetnost 
004 - Zdravilna zelišča 

071 - Komuniciranje 

083 - Zdravstvena dejavnost 
091 - Likovna umetnost 
095 - Ročna dela 

Najpogostejša povpraševanja 

068 - Osebnostna rast 

083 - Zdravstvena dejavnost 

004 - Zdravilna zelišča 

083 - Zdravstvena dejavnost 

083 - Zdravstvena dejavnost 
091 - Likovna umetnost 
068 - Osebnostna rast 
079 - Zgodovina 
069 - Psihologija 
068 - Osebnostna rast 

Ponudba 
Iskanje 

2524 

354 
2170 

(100%) 

04,03) 
(85,97) 

Ponudba 
Iskanje 

Borza znanja Izola 

Osebnostna rast - drugo 
Svetovanje in terapija 
Knjižničarstvo, 
dokumentalistika in 
založništvo 
Zdravstvena dejavnost - 
drugo 
Risanje 
Zdravilna zelišča 
Besedna in nebesedna 
komunikacija 
Zdravstveni nasveti 
Kaligrafija 
Ročna dela - drugo 

Borza znanja Izola 

Osebnostna rast - drugo 
Alternativne metode 
zdravljenja 
Zdravilna zelišča 
Zdravstvena dejavnost- 
drugo 
Zdravstveni nasveti 
Kaligrafija 
Hipnoza 
Zgodovina - drugo 
Svetovanje in terapija 
Meditacija 

740 

117 

623 

10 

7 

4 
3 

83 

75 

60 

49 

39 
32 
28 

28 

26 

22 

(29,32%) 

(4,64%) 
(24,68%) 

(1,35%) 
(0,95%) 

(0,95%) 

(0,81%) 

(0,54%) 
(0,41%) 

(0,41%) 

(0,41%) 
(0,41%) 
(0,41%) 

(11,22%) 

(10,14%) 

(8,11%) 

(6,62%) 

(5,27%) 
(4,32%) 
(3,78%) 
(3,78%) 
(3,51%) 
(2,97%) 
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Priloga 2: Poročilo SSU 

Središče za samostojno učenje v letu 2018 

1.1. Obseg dejavnosti 
Število opravljenih ur v središču za samostojno učenje 7435:45 

Število opravljenih ur na mladinskem oddelku 1913 

Število vseh udeležencev, ki so se samostojno učili 

Število novo vpisanih udeležencev 

379 

87 

Novo vpisani udeleženci po spolu 

Moški 

Vsota 

28 

Delež v odstotkih 

32.18% 

Ženski 

Skupaj 

59 

87 

67.82% 

100.00% 

Novo vpisani udeleženci po 
starosti 

Moški 
Delež v 

odstotkih 
Zenske 

Delež v 
odstotkih 

Vsota 
Delež v 

odstotkih 

A otroci do 15 let 2.30% 10 11.49% 12 13.79% 

B od 15 do 24 let 

C od 25 do 49 let 

12 13.79% 

12.64% 

24.14% 

19.54% 

33 37-93% 

28 32.18% 

Č od 50 do 54 let 

D od 55 do 64 let 

1.15% 

0.00% 

3.45% 

2.30% 

4.60% 

2.30% 

E nad 64 let 0.00% 2.30% 2.30% 

F ni podatka 2.30% 4.60% 

Skupaj 28 32.18% 59 67.82% 87 

Novo vpisani udeleženci po izobrazbi 
... Delež v - . Delež v 

Moški . .. Zenske , . .... 
odstotkih odstotkih 

Vsota 
Delež v 

odstotkih 

A nedokončana OŠ 8 9.20% 13 14.94% 

B končana OŠ 

C nižja poklicna, poklicna 

Č štiriletna poklicna, strokovna 

izobrazba 

D gimnazija 

4.60% 

3.45% 

5.75% 

2.30% 12.64% 

21 

13 

24.14% 

18.39% 

5-75% 

14.94% 

14.94% 

E višja/visoka 

F univerzitetna 

1.15% 1.15% 

5.75% 6.90% 

2.30% 

12.64% 

G specializacija, magisterij, doktorat 0.00% 4.60% 4.60% 

H drugo 

Skupaj 

0.00% 2.30% 

28 32.18% 59 67.82% 87 

2.30% 

100.00% 

Zakaj ste se odločili za samostojno 
učenje v središču za samostojno 

Moški 
Delež v 

odstotkih 
Ženske 

Delež v 
odstotkih 

Vsota 
Delež v 

odstotkih 
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učenje? (samo novo vpisani 
udeleženci) 

A želim dopolniti znanje, ki ga 
pridobivam v šoli, na tečaju, drugje 15 7.01% 31 

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

2.34% 14 

C želim pridobiti nova znanja za lažjo 
pridobitev nove zaposlitve 

5.14% 21 

Č želim pridobiti novo znanje za 
boljše življenje 

10 4.67% 14 

D se rad/a učim in pridobivam nove 
informacije 

4.21% 

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

2.34% 

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

0.47% 

G takšno učenje ali izobraževanje je 
brezplačno oz. veliko cenejše 

0.93% 

V 

10 

14.49% 

6.54% 

9.81% 

6.54% 

7.94% 

4.67% 

1.40% 

2.34% 

46 

19 

32 

24 

26 

15 

21.50% 

8.88% 

14.95% 

11.21% 

12.15% 

7.01% 

1.87% 

3.27% 

H takšno učenje ali izobraževanje je 
nekaj novega, drugačnega 

0.93% 0.93% 1.87% 

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

0.00% 

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

0.47% 

0.93% 

0.93% 

0.93% 

1.40% 

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

0.47% 

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

0.00% 

0.47% 

0.93% 

0.93% 

0.93% 

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

13 6.07% 15 7.01% 28 13.08% 

Skupaj 75 35.05% 139 64.95% 214 100.00% 
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Priloga 3: Bibliografija člankov 

BIBLIOGRAFIJA ČLANKOV 2018 COBISS - Mestna knjižnica Izola 

1. Festa della Primavera, V: Bobnič. - Let., Št. 39 (april 2018), str. 30. 
2. Kamišibaj v francoščini / Maša Avsenak Zobec, V: Bobnič. - Št. 40 (julij 2018), str. 27. 
3. Rastline so mi povedale / Jan Bednarik, V: Bobnič. - Let., Št. 39 (april 2018), str. 24. 
4. Izolan, Ankarančan, Istran / Jan Bednarik, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1257 (28. junij 2018), str. 11. 
5. Rokomet v Katarju je šele v razvoju / Jan Bednarik, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1254 

(7. jun. 2018), str. 10. 
6. Mali domači nobelovci: Izola : na dan pripovedništva v zlati kočiji kulture / Dorina Beržan, 

V: Istra. - Let. 10, Št. 4 (19. april 2018), str. 6. 
7. V MKI je pripovedništvo doma / Špela Pahor, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1244 (28.3.2018), str. 10. 
8. Mali domači nobelovci / Dorina Beržan, Ventilator besed, 2.4.2018 
9. Mali domači nobelovci / Dorina Beržan, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1244 (28.3.2018), str. 10. 
10. Kaj je bioglasba? / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1250 (10. maj 2018), str. 11. 
11. Dragoceni epos Izole in izolanov v besedi in sliki / Erika Gregorič, V: Bobnič. - Št. 40 

(julij 2018), str. 31. 
12. Knjižnica o znanju na Primorskem sejmu / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1259 

(12. jul. 2018), str. 2. 
13. Dan odprtih vrat samostojnega učenja / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1260 

(19. jul. 2018), str. 10. 
14. V Dubaju imajo največje in najvišje / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1278 

(29. nov. 2018), str. 14. 
15. Ljubezen do Izole in svojega dela / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1272 

(18.10.2018) , str. 10. 
16. Sporazumevanje z demenco / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1271, 

(11.10.2018) , str. 15. 
17. V petih korakih do celostnega zdravja / Erika Gregorič, V: Istra. - Let. 10, Št. 11 (15.11.2018), 

str. 13. 
iS.Transcendentalna meditacija v knjižnici / Erika Gregorič, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1274 

(29.10.2018) , str. 5. 
19. Poletne igrarije z Mestno knjižnico Izola / Erika Gregorič, V: Bobnič. - Let., Št. 41 

(september 2018), str. 25. 
20. Portreti: galerija / fotografije Nataša Hostnik, V: Svet & ljudje. - Let. 21, Št. 239 

(september 2018), str. 4-12. 
21. "Portreti" - popotniške fotografije Nataše Hostnik v MKI / Špela Pahor, Nataša Hostnik, 

Ventilator besed, 2.7.2018 
22. "Portreti" - popotniške fotografije Nataše Hostnik : intervju: Nataša Hostnik / pripravila 

Špela Pahor, V: Svet & ljudje. - ISSN 1408-7952. - Let. 21, Št. 239 (september 2018), 
str. 13-19. 

23. Primorci beremo - Stati in obstati ali vztrajna podpora slovenskemu jeziku in 
Slovencem / Marina Hrs, V: Bobnič. - Let., Št. 38 (februar 2018), str. 18. 

24. Knjižnica (tudi) na plaži / M. Hrs, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1258 (5. jul. 2018), str. 14. 
25. Pasti in izzivi mladih na internetu / Zala Janežič, V: Bobnič. - Let., Št. 39 (april 2018), 

str. 27. 
26. V MKI razstava iz Šentove keramične delavnice / Biserka Jarc, Špela Pahor, Ventilator besed, 

26.6.2018 
27. "Istra v kamnu" in Cveto Kokalj / Špela Pahor, Cveto Kokalj, Ventilator besed, 13.11.2018 
28. Tretji sprehod med izolskimi drevesi / Aljoša Križ in Tina Trampuš, V: Mandrač. 

- Let. 23, Št. 1246 (12. 4. 2018), str. 10. 
29. Oskrbovana stanovanja v Livadah bogatejša za zbirko knjig Mestne knjižnice Izola 
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/ Darja Kromar, V: Bobnič. - Let., Št. 39 (april 2018), str. 26. 
30. Izola skozi televizijske oči / Kristina Menih, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1235 (18. jan. 2018), str. 7. 
31. Priprava sleherne razstave traja tudi eno leto, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1250 (10. maj 2018), 

str. 10. 
32. V Oktobrski je bilo nekoč zelo živahno / D.M., V: Mandrač. - ISSN 1580-5786 
33. Kulturni dan z besedo in risbo / Špela Pahor, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1238 (15. feb. 2018), 

str. 15. 
34. V MKI o fantazijski književnosti / ŠP, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1249 (3- maj 2018), str. 10. 
35. V MKI o fantazijski književnosti / Špela Paho, Ventilator besed, 30.4.2018 
36. Morje in cvetje na stenah knjižnice : Izola : razstava likovnih del Monike Lepoša / ŠP, 

V: Istra. - Let. 10, Št. 2 (15. feb. 2018), str. 8. 
37. Še en zanimiv pripovedovalski večer v izolski knjižnici / Špela Pahor, Ventilator besed 
38. V MKI o fantazijski književnosti / Špela Pahor, V: Bobnič. - Št. 40 (julij 2018), str. 28. 
39. V MKI razstava o ribištvu / Špela Pahor; [foto Špela Pahor], Ventilator besed 
40. Od šiviljskega krožka do nakita / Špela Pahor, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1256 

(21. jun. 2018), str. 11. 

41. Razstava o Postojnski jami v MKI / Špela Pahor, 27.4.2018, Ventilator besed 
42. O fantazijski književnosti: Izola : Erika Gregorič na obisku v Mestni knjižnici Izola / ŠP 

V: Istra. - Letn. 10, Št. 5 (17. maj 2018), str. 9. 
43. Izolanke na simpoziju kamišibaj gledališča, Špela Pahor, Ventilator besed, 

22.5.2018 

44- Jure Švagelj in vezene slike / Mira Glintič in Špela Pahor, Ventilator besed, 22.3.2018 
45. Nove razstave v Mestni knjižnici Izola / Špela Pahor, Ventialtor besed, 23.6.2018 
46. Zanimive razstave tudi domače obrti: Mestna knjižnica Izola / Špela Pahor, V: Novi glas. 

- Let. 23, Št. 24(1086) (28. junij 2018), str. 12. 
47. Pravljice danes : Izola : pripovedovalski večer v izolski knjižnici / Špela Pahor, V: Istra. - Let. 10, 

Št. 4 (19. april 2018), str. 13. 
48. "200 let" Postojnske jame / ŠP, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1249 (3. maj 2018), str. 10. 

49- Ribiška dediščina v malem : Izola : v MKI razstava o ribištvu / ŠP, V: Istra. - Let. 10, Št. 8 
(9. avg. 2018), str. 9. 

50. Zaposlitev je pomemben del rehabilitacije : Izola : v MKI razstava iz Šentove keramične 
delavnice / Špela Pahor, V: Istra. - Let. 10, Št. 8 (9. avg. 2018), str. 6-7. 

51. Vera Vardjan v MKI / Špela Pahor, Ventilator besed, 22.11.2018 
52. V MKI razstava o ribištvu / Špela Pahor, V: Bobnič. - Let., Št. 41 (september 2018), str. 26. 
53. Skodelica Cankarja / Špela Pahor, Ventilator besed, 15.11.2018 

54- Skodelica Cankarja : v MKI razstava ob 100. obletnici pisateljeve smrti, Novi glas 29.11.2018 
55. Sprememba se začne pri posamezniku : Izola, srečanje s patrom Karlom Gržanom v okviru 

študijskega krožka "Živeti zdaj" / Diana Pungeršič, V: Istra. - Let. 10, Št. 2 (15. feb. 2018), 
str. 10. 

56. Itaka me je pritegnila zaradi raznolikosti: pogovor: Jasna Rizvanovič / ŠP, V: Novi glas. - 
Let. 23, Št. 45 (1107) (6. dec. 2018), str. 8. 

57- Okna in vrata Itake - fotografska razstava Jasne Rizvanovič / Špela Pahor, Jasna Rizvanovič. 
Ventilator besed, 5.11.2018 

58. Okna in vrata Itake v izolski knjižnici / ŠP, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1275 (8. nov. 2018), str. 11. 
59. Prvih 60 let izolske knjižnice / ur, Neva Zajc, V: Mandrač. - Let. 23, Št. 1277 (22.11.2018), 

str. 11. 
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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, 3°/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 naši.), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 

o računovodstvu (UL RS št. 117/02, in nasl.), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (UL RS št. 45/05, in nasl.), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (UL RS št. 

80/2016), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 

ukrepih v javnem sektorju (UL RS št. 88/2016), 

- Sklep o razporeditvi preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola 

(št.: 410-188/2016 z dne 22.12.2017). 
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU ZA LETO 

2018 

Računovodsko poročilo predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, 

obsega: 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami, 

• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka, 

• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

• izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

• izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

Bilanco stanja s prilogami: 

• stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev 

• stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

Prihodke knjižnice tvorijo: 

• javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih 

(proračunske dotacije občine ustanoviteljice in drugih občin ter Ministrstva 

za kulturo), 

• nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (zamudnine, 

članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, ipd.), 

• prihodki od prodaje blaga in storitev, 

• prihodki od financiranja (prejete obresti od zakladniškega podračuna), 

• drugi prihodki. 

Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v 

pomožnih evidencah izven knjigovodsko. V okviru skupin naravnih vrst stroškov 
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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 31.12.2018 ter primerjava 

s predhodnim letom. 

Naziv podskupine konta Znesek (v eur) 

2018 201 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 

860 477.ing 416 634 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 427-109 416.634 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 o 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(868+869) 

867 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 

D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 

870 427.110 416.639 

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

(872+873+874) 

871 101.529 106.894 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 

BLAGA 

872 

460 STROSKI MATERIALA 873 18.460 18-779 
461 STROSKI STORITEV 874 83.069 88.115 

F) STROSKI DELA 

(876+877+878) 
875 319-133 302.527 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 244-456 233-363 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 45.011 37-602 
del 464 DRUGI STROSKI DELA 878 29.666 31-562 

462 G) AMORTIZACIJA 879 5-015 5.230 
463 H) REZERVACIJE 880 
465 J) DRUGI STROSKI 881 1.207 1.628 
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 
468 L) DRUGI ODHODKI 883 10 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(885+886) 

884 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 

N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 426.884 416.289 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 

888 226 350 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(887-870) 

889 

Davek od dohodka pravnih oseb 890 
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del 80 

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890)   
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

891 

892 

226 350 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 
Število mes e cev p oslovanj a 

894 

895 

12 

12 

12 

12 

3.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2018 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 2018 znašali 427.109 eur in so bili v primerjavi z letom 2017 

za 2,5% višji. 

PRIHODKI glede na VIR 

iz sredstev javnih financ 

z izvajanjem javne službe 

pridobljeni na trgu 

2018 2017 

427.109 416.639 

404.122 391-483 

indeks 

18/17 

103,2 

22.987 25.156 91,4 
0,0 

Višje prihodke smo prejeli iz sredstev javnih financ, od Občine Izole v delu, ki se 

nanaša na povečanja stroškov premij dodatnega pokojninskega zavarovanja ter 

zaradi povečanja plač iz naslova napredovanj. 
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Odhodki 

2018 2017 

319-133 302.527 

indeks 

18/17 
426.884 416.289 102,5 

105,5 
101.529 106.894 95,0 

5.015 5-230 0,0 

0,0 1.207 1.638 

ODHODKI po vrstah 

strošek dela 

strošek materiala in storitev 

amortizacija (LS) 

drugi stroški 

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 319.133 eur pridobila 

v največjem deležu iz javnih sredstev od Občine Izola, v skupni višini 274.558 eur oz. 

86,0%. Preostanek je financirala iz javnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport Republike Slovenije in v minimalnem obsegu iz lastnih sredstev. 

V letu 2018 Mestna knjižnica Izola ni izplačevala delovne uspešnosti. 

Stroški dela 319-133 100,0 

76,6 I. bruto 244.456 

prispevki na plače 45.011 H,i 
drugi izdatki za zaposlene 29.666 9,3 

v eur 

Razdelitev drugih izdatkov 29.666 100,0 

regres za letni dopust 10.498 35,4 

jubilejna nagrada 433 1,5 

32,9 povračilo stroškov prehrane med delom 9-758 

povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8-977 30,3 

Med stroški dela, ki so v letu 2018 znašali 319.133 eur so zajete plače I. bruto, 

prispevki na plače in drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela predstavljajo 

74,7% vseh odhodkov in so v primerjavi z letom 2017 višji za 5,5%, zaradi povečanja 
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premij dodatnega pokojninskega zavarovanja in napredovanj. Plače smo 

obračunavali in izplačali povprečno 12 redno zaposlenim. 

Stroški materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev 

MATERIALNI STROŠKI 

Stroški električne energije 

Stroški materiala za dejavnost in PRIREDITVE/PROJEKTE 

Stroški pisarniškega materiala  

Drobni inventar 

Material za vzdrževanje 

STROSKI STORITEV 

Stroški intelektualnih storitev 

Stroški storitev fizičnih oseb (avt.honorar, sejnine, štud.delo) 

Stroški storitev za dejavnost in PRIREDITVE/PROJEKTE 

Stroški drugih storitev (čiščenje, ipd.) 

Stroški storitev tekočega vzdrževanja 

Povračila stroškov-službena potovanja 

Stroški telefona, PTT storitev 

Stroški zavarovalnih premij 

Voda 

Stroški najemnin 

Stroški bančnih storitev in plačilnega prometa 

Komunalne storitve 

Stroški reprezetance 

2018 2017 

101.529 106.894 

18.460 

8.406 

4-317 

2-903 

105 

2-729 
83.069 

24.026 

16.090 

16-397 

8-736 

7-785 

3-497 
2.281 

1.558 

586 

831 

379 
803 

100 

18.779 
7.181 

5-584 

3-415 

1769 

831 
88.115 

25.126 

20.064 

18-835 

9.560 

4.200 

3.184 

2.383 

1.558 

1.284 

928 

423 

353 

217 

indeks 

18/17 

98,3 
117,1 

77,3 

85,0 
0,0 

328,5 

94,3 

95,6 

80,2 

87,1 

91,4 

185,3 
109,8 

95,7 
100,0 

45,6 

89,5 

89,5 
227,6 

0,0 

Celotni stroški materiala in storitev so v letu 2018 znašali 101.529 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). 

Amortizacija 

Predstavlja letni popravek vrednosti tistih neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena z lastnimi sredstvi. 
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V letu 2018 je amortizacija v višini 5.015 eur razdeljena na amortizacijo knjižnega 

gradiva v višini 3.475 eur ter neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev v višini 1.540 eur. 

Drugi stroški 

Drugi stroški v skupni višini 1.207 eur obsegajo članarine v višini 1.172 eur ter ostale 

stroške (takse, strošek prehrane - dijakov in študentov, ipd.) v višini 35 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 

3 

Znesek (v eur) 

2018 201; 

I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431)  

401 502.281 494.140 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(403+420) 

402 502.281 494-140 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 

403 476.058 462.766 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(405+406) 
404 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

76.698 83.180 

del 7400 405 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

59.702 63.912 

del 7400 406 16.996 19.268 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409) 
407 398.360 377.086 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 

408 363.360 333-590 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 35.000 43-496 
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

(411+412) 
410 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

(414 + 415 + 416 + 417) 

413 1.000 2.500 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 

414 
del 7403 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 
415 

del 7404 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 
416 1.000 2.500 

del 7404 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij 

417 
del 740 418 

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 
419 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 26.223 31-374 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

421 24.909 27.971 

del 7102 Prejete obresti 422 
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 
423 180 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.134 3-403 
72 Kapitalski prihodki 425 

Prejete donacije iz domačih virov 426 

Prejete donacije iz tujine 427 
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Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

(432+433+434+435+436) 

431 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in^toritevjna trgu 432 
del 7102 Prejete obresti 433 
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 
434 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkovjiad odhodki  

435 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

436 

II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 

437 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 

543-952 

543-952 

499.592 

499.592 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 

439 274.985 266.476 

del 4000 Plače in dodatki 440 245-346 236.643 
del 4001 Regres za letni dopust 441 10.498 9.293 
del 4002 Povračila in nadomestila 442 J9.141 20.540 
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 o 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452)  
447 44.861 40.114 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 22.174 20-955 
del 4011 Prispevek zpzdravstveno zavarovanje 449 17-497 16.778 
del 4012 Prispevek za zaposjovanje 450 192 150 
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 247 236 
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU    
452 4-751 1-995 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 103-455 108.674 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 46.576 51-553 
del 4021 Posebni material in storitve 455 2-745 6.286 
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 11.107 11.088 
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 3-543 3-368 
del 4025 Tekoče^zdrževanje 459 14-834 5-897 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 994 1-338 
del 4027 Kazni in odškodnine 461 
del 4028 Davek na izplačane plače 462 
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 23-656 29.144 

403 D. Plačila domačih obresti 464 
E. Plačila tujih obresti 465 
F. Subvencije 466 

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 

I. Drugi tekoči domači transferji 469 

J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 120.651 84.328 

Nakup zgradb in prostorov 471 
Nakup prevoznih sredstev 472 

Nakup opreme 473 44-716 7.312 

Nakup drugih osnovnih sredstev 474 58.002 51-308 

o Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 
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4.1. Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

Mestna knjižnica Izola je največ sredstev 79,3 % prejela od ustanoviteljice - Občine 

Izola ter 15,5% iz državnega proračuna. 

Poleg proračunskih sredstev, je knjižnica financirala izvajanje knjižnične dejavnosti 

tudi z lastnimi sredstvi (zaračunavanjem knjižničnih storitev) - 5,2%. 

4.2. Prejeta sredstva 

PREJETA SREDSTVA 

Občina Izola 
MIZS 
MK 
JAK in ostalo 
Lastni prihodki 

2018 2017 
502.281 494.140 

398.360 377-086 

indeks 
18/17 

105,6 

45-595 52.290 87,2 
30.981 30.890 100,3 

1.122 2.500 44,9 
26.223 31-374 83,6 
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Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2018 

LASTNA 
DRŽAVNI SREDSTVA; 

PRORAČUN; 5,2% 

OBČINSKI 

PRORAČUN; 

79,3% 

4.3. Prihodki - lastni (od izvajanja službe) 

2018 2017 

indeks 

18/17 

Članarine 10.865 11.968 90,8 

Zamudnine 8-149 10.155 80,2 

Opomini 1.206 561 214,8 

Fotokopije, izpisi na tiskalnik 

Izgubljene izkaznice, pošk.gradivo 

1-14945 

339,50 

1.282 

315 

89,6 

107,8 

63,7 Ostala lastna sredstva 

SKUPAJ LASTNA SREDSTVA 

4-515 7-093 
26.223 31.374 
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4.4. Poraba sredstev 

PORABUENA SREDSTVA 

plače I.bruto 

2018 

543-952 

245-346 

2017 

499-592 

236-643 

indeks 
18/17 

103,7 
prispevki na plače 44-861 40.114 111,8 

drugi izdatki zaposlenim 29-639 29.833 

izdatki za blago in storitve 103.455 108.674 
99,3 

95,2 
knjižnično gradivo 58.002 51-308 113,0 
investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme  62.649 33.020 189,7 

Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2018 

KNJIŽNIČNO 

GRADIVO; 

PLAČE; 58,8%. 
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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 2018 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 2018 nismo 

imeli navedenih poslovnih dogodkov. 

VIL 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 2018 

nismo prejeli oz. dajali posojil. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

je izkazana samo sprememba na transakcijskem računu (odprt pri LUP). 

Oznaka 

za APP 
Znesek (v eur) 

570 

571 

572 

573 41.671 5-452 

Naziv konta 

ix/i NETO ZADOLžEVANJE 

(550-560) 

IX/2 NETO ODPLAčILO DOLGA 

(560-550)  
X/1 POVEčANJE SREDSTEV NA RAčUNIH 

(485+524+570H486+525+571) 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(486-t-525+57i)-(485+524+57Q)  
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VIII. BILANCA STANJA 

Členitev 
skupine 
kontov 

1 

Naziv skupine kontov 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVUANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

Oznaka 
za AOP 

:_i3_ 
001 

Znesek (v eur) 

2018 2017 

__ 

353-484 298.309 

00 

01 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
002 5.692 3.205 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 3-093 3.017 
02 

03 

NEPREMIČNINE 004 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 
474-892 _45l-728 

005 206.164 188.094 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.283.893 1.183.911 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 
007 1.201.736 1.149.424 

06 

07 
08 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 

008 

009 

010 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVUANJE 011 

10 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 

012 

013 

62.309 

510 

132.320 

355 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 

USTANOVAH 
014 37.516 79-187 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 730 
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 
017 24.283 51.706 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 

17 
18 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

NEPLAČANI ODHODKI 
020 

021 

46 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 

022 

023 

349 296 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 

31 ZALOGE MATERIALA 025 

33 
34 

35 
36 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 

PROIZVODI 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 

ZALOGE BLAGA 

026 

027 

028 

029 

030 

37 

99 

20 

21 

22 

23 

DRUGE ZALOGE 

I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

031 

032 

033 
034 

035 

036 

037 
038 

o 

416.142 

66.621 

21.627 

13-863 

4.807 

430.629 

64.022 

^0.845 

4-552 

4-035 
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24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 

039 229 127 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 26.095 34-463 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052- 

053+054+055+056+057+058-059) 

044 349-521 366.607 

90 SPLOSNISKLAD 045 

91 REZERVNI SKLAD 046 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 664 1.692 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, Ki JEV NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENASREDSTVA 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 

9411 SKLAD PREMOZENJAV DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 

9413_ PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 

J.6_ DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 

_97_ DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 329-943 289.358 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 18.914 75-557 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 o 

430.629 I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 

060 416.142 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE 061 o 
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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 31.12.2018. Podatki o sredstvih in obveznostih 

so razčlenjeni glede na vrsto in ročnost. 

8.1.1. Dolgoročna sredstva 

Kot je razvidno iz spodnje preglednice je v letu 2018 celotna nabava opredmetenih 

in neopredmetenih osnovnih sredstev (vključeno s knjižničnim gradivom) znašala 

13-1.235 eur. 

VIR SREDSTEV ZA NABAVO 

KNJIŽNO GRADIVO 

NOS in OS 

SANACIJA STEKLENJAK 

Knjigomat 
Programska oprema za 
knjigomat  

RFID oprema za Cobissg 

Računalniška oprema 

Konstrukcija Knjižnica na plaži 

Knjižnična oprema 

SKUPAJ 2018 

OBČINA IZOLA 

(vključno s 

presežkom iz 

prej.let) 

35-000 

56.868 

13.082 

24-225 

4-289 

3-795 

4-830 
2.902 

3-745 

91.868 

16.987 

16.987 

DONACIJE LASTNA 

MIZŠ in OSTALO SREDSTVA SKUPAJ 

349 

349 

349 

1-39« 5.886 

14-747 

14.257 

459 

31 

20-633 

59-271 

71-964 

27-339 

24-225 

4-289 

3-795 

5-289 

2.902 

4-125 

131-235 

Knjižnično gradivo, ki ga knjigovodsko obravnavamo kot drobni inventar smo v 

višini 56.860 eur v celoti odpisali ob nabavi (razen razglednic, ki so umetniška dela 

- 2.411 eur), od tega 3-475 eur v breme lastnih sredstev. 

Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (brez 

knjižničnega gradiva) v višini 29.547 eur smo pokrili v breme obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje v višini 26.630 eur, v breme sredstev pridobljenih z donacijami 

v višini 1.377 eur ter v breme lastnih sredstev v višini 1.540 eur. 
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ODPIS neopredmetenih srpdstpv In nprpdmptpnlh osnovnih sredstev 

zamenjava senčil ob sanaciji steklenjaka 12.619 12.619 

podaritev stare opreme 696 696 

računalniška oprema odpeljana na uničenje 1-747 1-747 
zamenjava računalniške opreme 888 888 

SKUPAJ 15.950 15.950 

Inventurna komisija je s stanjem na dan 31.12.2018 popisala vsa sredstva in 

obveznosti do virov sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in 

knjižnim stanjem neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Po 

poročilu in sklepih smo odpisali zastarelo opremo v višini 15.950 eur. 

Knjižnično gradivo se analitično vodi v sistemu Cobiss3, predvidevamo da bomo v 

letu 2019 ustrezno uskladili vrednost in količino knjižničnega kataloga z evidencami 

v registru osnovnih sredstev oz. v poslovnih knjigah. 

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na 

dan 31.12.2018 znaša 353.484 eur. 
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VIII/1. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 

Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost 

(<•'•) 
Popravek 

vrednost (l.t.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

8 

Amortizacija 

v eur 

Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

10 

13 4-5 6 7-8 9) 

330.607 
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

(701+702+7034704+705+706+707) 

700 1.641.738 1,350.688 110.603 15.950 15.950 81.392 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 o 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 3-205 3.018 2-487 75 2-599 
D. Zemljišča 704 10.346 10.346 
E. Zgradbe 705 450.161 188.084 18.007 244.070 
F. Oprema 706 1,135.186 1,116.050 108.116 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

15.950 

707 42.840 33.190 o 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 
 (709+710+711+712+713+714-715) 

708 7-453 194 20.633 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 
B. Dolgoročne premoženjsce pravice 710 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 

J5-950 
o 

63-310 

5.015 

63-942 
9-650 

22.877 

D. Zemljišča 712 

E. Zgradbe 713 1.5680 10 J12.817 63 14-312 
F. Oprema 714 5.885 184 5-405 4-952 6-154 

2.411 
G. Druga opredmetena csnovna 

sredstva 
715 2.411 
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8.1.2. Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva obsegajo: 

• gotovino v blagajni v višini 510 eur, 

• sredstva na podračunu pri LUP Koper v višini 37.516 eur. 

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 24.283 eur vse do občine 

ustanoviteljice. 

Kratkoročnih terjatve bodo v mesecu januarja 2019 v celoti poravnane. 

8.1.3. Aktivne časovne razmejitve 

Med aktivne časovne razmejitve smo zajeli predhodno nezaračunane prihodke iz 

naslova izvajanja Študijskih krožkov, za katere sredstva bomo pridobili v letu 2019 

od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, in sicer v 

višini 349 eur. 

8.1.4. Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 40.526 eur, in sicer: 

• kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 21.627 eur, 

• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 13.863 eur, 

• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.807 eur, ki obsegajo: 

■ krat. obveznosti za dajatve na plače (vključno z KDPZ) v višini 

3.830 eur, 

■ krat. obveznosti iz naslova administrativnih prepovedi za 

zaposlene v višini 643 eur, 

■ kratkoročne obveznosti iz sejnine 334 eur 

• kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 

229 eur. 

88 



Vse kratkoročne obveznosti iz naslova plače za mesec december 2018 bodo 

poravnane v januarju 2019 oz. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 

zapadlosti. 

8.1.5. Pasivne časovne razmejitve 

Med pasivne časovne razmejitve v višini 26.095 eur so vključena sredstva za še 

neizvedeni del projektov (Borza znanja, Središča za samostojno učenje), ki se 

izvajata za šolsko leto (do 31.8.2019) po pogodbi za Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport Republike Slovenije, in sicer v višini 25.095 eur, preostali znesek 

1.000 eur pa predstavlja znesek sredstev raznih donatorjev kot prispevek pri izdaji 

knjige /dvojezične pesniške zbirke/. 

8.1.6. 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 2018 zmanjšala zaradi 

amortizacije v višini 81.392 eur ter povečala v višini 63.990 eur, in sicer: 

• nabava knjižničnega gradiva v višini 53.295 eur, 

• prenos stavbnega zemljišča v višini 10.346 eur 

• nabava drobnega inventarja v višini 349 eur 

Občina Izola je s sklepom št. 3528-6/2018 z dne 23.11.2018 prenesla v upravljanje 

Mestni knjižnici Izola nepremično premoženje v skupni višini 272.423 eur ter 

premično premoženje v višini 27.281,87 eur in s tem dokončno uredila pravno- 

formalno upravljanje njenega premoženja s strani Mestne knjižnice Izola. Celotno 

premoženje razen stavbnega zemljišča v višini 10.346 eur ima Mestna knjižnica Izola 

evidentirano v poslovnih knjigah. 

Na dan 21.12.2017 je v skladu z 30.čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 

knjižnica Izola Občinski svet sprejel Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki 
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iz preteklih let za investicijo v višini S6.868 eur. Investicijo smo v letu 2018 v celoti 

realizirali, kar pomeni, da so se sredstva v upravljanju za navedeni znesek povečala, 

presežek iz prejšnjih let pa za enak znesek zmanjšal. 

Mestne knjižnice Izola je v letu 2018 ugotovila presežek prihodkov nad odhodki v 

višini 225 eur. Na dan 31.12.2018 znaša tako celotni nerazporejen presežek prihodkov 

nad odhodki 18.914 eur. 

NAZIV FINANCERJA 
MI7Š-oprema 

stanje 

□1.02.2018 

1.692 

POVEČANJE ZMANJŠANJE 

349 -1-377 

stanje 

31.12.2018 

664 

MK-knjižniČim ^iddivu 1G.987 16.987 

DAR-knjižnično gradivo 1-398 -1-398 

DOLG.PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.692 18-734 -19-762 664 

Občina Izola-SVU 289.358 67-215 -26.630 329-943 

Občina Izola-knjižnično gradivo 

Obveznosti za NS in OOS 

Poraba presežka za investicije 

35.000 

289.358 102.215 

56.868 

-35.000 

-61.630 | 

-56.868 

329-943 

Občina Izola-PRESEZEK iz pret.let NERAZPOREJEN 18.689 225 18.914 

LASTNI VIRI IN DOLG.OBVEZNOSTI 366.607 121-174 -81-392 349-521 

Osnovna sredstva (razred o) 

stanje 

31.12.2018 

353-484 
Neopredmetena osnovna sredstva 2-599 

Nepremičnine 268.728 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 82.157 

Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev, ki je evidentirana 

v razredu o, na skupini kontov 98 pa ne: 23-541 

Sredstva pridobljena z donacijami 664 
Sredstva pridobljena z lastnimi viri 22.877 

Obveznosti za NS in OOS - 980 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki 

329-943 
18.914 

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 348.857 

8.1.7. Presežek prihodkov nad odhodki izračunan po fiskalnem pravilu 

Knjižnica Izola ima v letu 2018 v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka izkazan presežek odhodkov nad prihodki v 

višini 41.671 eur, zato presežka po fiskalnem pravilu kot ga podrobneje določa 77-čl. 

ZIPRS1718 nismo izračunavali. 
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IX. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB 

IN POSOJIL 

Dolgoročnih finančnih naložb in posojil nimamo. 

Izola, 28.2.2019 

Direktorica: Marina Hrs Pripravila: Bernarda Jermaniš 
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Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 

Matična številka: 5051878000 

Šifra proračunskega uporabnika: 37095 

Ime uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: Bernarda Jermaniš 

Telefonska številka: 031 395 591 

Elektronski naslov: bernardajermanis@gmail.com 

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA 

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2018, 
predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom 
"FIDELIUSKP". 

obrazec koda 

Osnovni podatki 8E8F7EBDA877D38AA9939F5C31C03F20 

Bilanca stanja 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

B2296204B44CF0FF210E18D1EB75B8FB 

FF2D21F4EC529AB62B6E54E8 91CD5AB9 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

921A14 85 6D0C2 69B9000FFFE5DFBB68B 

8FDC7 9E950F82351535240E60CA40D5B 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

8373904A191EFC198FAC499EC9CC204B 

E605AB1F73DC25EDE2DB68016AC2BA95 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

40B7569AB2AE241687E862D3778394C 

2E7CE25824C79E793918B9BD35448314 

VSI PODATKI A72D7 642482CED95118A999BA5DE4125 

E-podpisano: 28.02.2019 08:43 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 



A J ? s ^ 
Agencija Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve 

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018 

Osnovni podatki 

Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni 

Šifra prorač. upor. 37095 

Šifra dejavnosti 91.011 

Matična številka 5051878000 

Ime poslovnega subjekta MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

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 poročanja 

od 1.1.2018 

do 31.12.2018 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika: 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 37095 

Sedež uporabnika: Podskupina prorač. uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

001 353.484 298.309 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 5.692 3.205 

01 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

003 3.093 3.017 

02 NEPREMIČNINE 004 474.892 451.728 

03 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN 

005 206.164 188.094 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

006 1.283.893 1.183.911 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 1.201.736 1.149.424 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 

009 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 

010 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

011 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

012 62.658 132.320 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 510 355 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 

014 37.516 79.187 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 

015 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 730 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 24.283 51.706 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 

16 

17 

18 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

019 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 

NEPLAČANI ODHODKI 021 

46 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 349 296 

C) ZALOGE 023 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

31 ZALOGE MATERIALA 025 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 

026 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 

027 

34 PROIZVODI 028 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 

36 ZALOGE BLAGA 030 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

L AKTIVA SKUPAJ 032 416.142 430.629 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

033 0 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

034 66.621 64.022 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 

035 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

036 21.627 20.845 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

037 13.863 4.552 

23 DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

038 4.807 4.035 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 229 127 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

040 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

041 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 26.095 34.463 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

044 349.521 366.607 

90 SPLOSNI SKLAD 045 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

047 664 1.692 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
V JAVNIH SKLADIH 

049 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

050 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 

051 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

052 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

053 

96 DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

054 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 329.943 289.358 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 

057 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

058 18.914 75.557 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

059 

I. PASIVA SKUPAJ 060 416.142 430.629 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

061 0 0 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 

IZOLA, 28.02.2019 Bernarda Jermaniš MARINA HRS 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
37095 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 502.281 494.140 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

402 502.281 494.140 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 476.058 462.766 

a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

404 76.698 83.180 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
za tekočo porabo 

405 59.702 63.912 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
za investicije 

406 16.996 19.268 

b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 

407 398.360 377.086 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
za tekočo porabo 

408 363.360 333.590 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
za investicije 

409 35.000 43.496 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 

410 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekočo porabo 

411 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

412 

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in 
agencij 

413 1.000 2.500 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
tekočo porabo 

414 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
investicije 

415 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
tekočo porabo 

416 1.000 2.500 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
investicije 

417 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz 
naslova tujih donacij 

418 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

419 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

420 26.223 31.374 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 
naslova izvajanja javne službe 

421 24.909 27.971 

del 7102 Prejete obresti 422 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

423 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja 
javne službe 

180 

del 7141 

72 

730 

731 

732 

786 

787 

del 7130 

del 7102 

424 

Kapitalski prihodki 425 

Prejete donacije iz domačih virov 426 

Prejete donacije iz tujine 427 

Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesreč 

428 

Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije  

429 

Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 

430 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

431 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

432 

Prejete obresti 433 

1.134 3.403 

del 7103 

del 7100 

del 7141 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 
prihodki od premoženja   

434 

Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

435 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz 
izvajanja javne službe 

436 

II. SKUPAJ ODHODKI 437 543.952 499.592 

del 4000 

del 4001 

del 4002 

del 4003 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

438 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 

Plače in dodatki 440 

Regres za letni dopust 441 

Povračila in nadomestila 442 

Sredstva za delovno uspešnost 443 

543.952 

274.985 

245.346 

10.498 

19.141 

0 

499.592 

266.476 

236.643 

9.293 

20.540 

0 

del 4004 

del 4005 

del 4009 

del 4010 

Sredstva za nadurno delo 444 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 

Drugi izdatki zaposlenim 446 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

447 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje  

448 

0 

44.861 

22.174 

0 

40.114 

20.955 

del 4011 

del 4012 

del 4013 

del 4015 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 

Prispevek za zaposlovanje 450 

Prispevek za starševsko varstvo 451 

Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 

17.497 

192 

247 

4.751 

16.778 

150 

236 

1.995 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

C. Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne službe 

453 103.455 108.674 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 46.576 51.553 

del 4021 Posebni material in storitve 455 2.745 6.286 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

456 11.107 11.088 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 3.543 3.368 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 14.834 5.897 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 994 1.338 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 23.656 29.144 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 

410 F. Subvencije 466 

411 G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

467 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

468 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

J. Investicijski odhodki 470 120.651 84.328 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 44.716 7.312 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 58.002 51.308 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in 
adaptacije 

475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 17.933 25.708 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring 

479 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog 

480 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

481 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

482 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

483 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

484 

111/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

485 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

Oznaka 
za 

AOP 

486 

Znesek 

Tekoče leto 

41.671 

Predhodno leto 

5.452 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 

IZOLA, 28.02.2019 Bernarda Jermaniš MARINA HRS 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
37095 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

4 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

500 

7500 Prejeta vračila danih posojil od 
posameznikov in zasebnikov 

501 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih 
skladov 

502 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih 
podjetij in družb, ki so v lasti države ali 
občin 

503 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih 
institucij 

504 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih 
podjetij 

505 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu 
proračunu 

508 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih 
agencij 

509 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 

440 V. DANA POSOJILA 512 

4400 Dana posojila posameznikom in 
zasebnikom 

513 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in 
družbam, ki so v lasti države ali občin 

515 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 

4405 Dana posojila občinam 518 

4406 Dana posojila v tujino 519 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 

VI/1 PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA 

524 

VI/2 DANA MINUS PREJETA 
POSOJILA 

525 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika: 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 37095 

Sedež uporabnika: Podskupina prorač. uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 550 

500 Domače zadolževanje 551 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih 
institucijah 

553 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih 
skupnosti 

555 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

558 

501 Zadolževanje v tujini 559 

55 Vlil. ODPLAČILA DOLGA 560 

550 Odplačila domačega dolga 561 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam 

563 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih 
skupnosti 

565 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim 
skladom 

567 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajaicem 

568 

551 Odplačila dolga v tujino 569 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 

572 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 

573 41.671 5.452 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika: 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 37095 

Sedež uporabnika: Podskupina prorač. uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 427.109 

760 PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

661 427.109 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

664 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

667 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

669 

D) CELOTNI PRIHODKI 670 427.110 

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

671 101.529 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 

460 STROSKI MATERIALA 673 18.460 

461 STROSKI STORITEV 674 83.069 

F) STROŠKI DELA 675 319.133 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 244.456 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 45.011 

del 464 DRUGI STROSKI DELA 678 29.666 

462 G) AMORTIZACIJA 679 5.015 

463 H) REZERVACIJE 680 0 

465 J) DRUGI STROSKI 681 1.207 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

684 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

del 469 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

Oznaka 
za 

AOP 

686 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

0 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

0 

del 80 

del 80 

N) CELOTNI ODHODKI 687 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 688 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 

Davek od dohodka pravnih oseb 690 

Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

691 

426.884 

226 

226 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

692 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 

IZOLA, 28.02.2019 Bernarda Jermaniš MARINA H RS 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
37095 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
Oznak 
a za 
AOP 

ZNESEK - 
Nabavna 
vrednost (1.1.) 

ZNESEK - 
Popravek 
vrednost (1.1.) 

ZNESEK- 
Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

ZNESEK - 
Povečanje 
popravka 
vrednosti 

ZNESEK - 
Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

ZNESEK - 
Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

ZNESEK - 
Amortizacija 

ZNESEK - 
Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

ZNESEK - 
Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

ZNESEK - 
Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

10 (3-4+S-6-7 
+8-9) 

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju 

A. Dolgoročno odloženi stroški 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 

C. Druga neopredmetena sredstva 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 

A. Dolgoročno odloženi stroški 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 

C. Druga neopredmetena sredstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu 

A. Dolgoročno odloženi stroški 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 

C. Druga neopredmetena sredstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje Oseba, ougovoma 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 lzola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
37095 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznak 

a za 
AOP 

Znesek naložb in 
danih posojil 
(1-1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in danih 
posojil (1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in danih 
posojil 

Znesek povečanj 
popravkov 
naložb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in danih 
posojil 

Znesek naložb in 
danih posojil 
(31.12) 

Znesek 
popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil 

9 (3+5-7) 10(4+6-8) 

I. Dolgoročne finančne naložbe 

A. Naložbe v delnice 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 

4. Naložbe v delnice v tujini 

B. Naložbe v deleže 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.d. 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 

6. Naložbe v deleže v tujini 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 

A. Dolgoročno dana posojila 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 

IZOLA, 28.02.2019 Bernarda Jermaniš MARINA HRS 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika: 
MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 37095 

Sedež uporabnika: Podskupina prorač. uporabnika: 
Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 3.4. 

Matična številka: 
5051878000 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 427.109 416.634 

760 PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

861 427.109 416.634 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

864 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

867 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

868 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

869 

D) CELOTNI PRIHODKI 870 427.110 416.639 

E) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

871 101.529 106.894 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

872 

460 STROSKI MATERIALA 873 18.460 18.779 

461 STROSKI STORITEV 874 83.069 88.115 

F) STROŠKI DELA 875 319.133 302.527 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 244.456 233.363 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 45.011 37.602 

del 464 DRUGI STROSKI DELA 878 29.666 31.562 

462 G) AMORTIZACIJA 879 5.015 5.230 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROSKI 881 1.207 1.628 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 10 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

884 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

885 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

886 

N) CELOTNI ODHODKI 887 426.884 416.289 

del 80 

del 80 

del 80 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 888 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 

Davek od dohodka pravnih oseb 890 

Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

891 

Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

892 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 

Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju 
(celo število) 

894 

Število mesecev poslovanja 895 

226 

226 

12 

12 

350 

350 

12 

12 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

Odgovorna oseba 

IZOLA, 28.02.2019 Bernarda Jermaniš MARINA HRS 
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Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 

Matična številka: 5051878000 

Šifra proračunskega uporabnika: 37095 

Ime uporabnika: MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: Bernarda Jermaniš 

Telefonska številka: 031 395 591 

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC 

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2018, 
vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom 
"FIDELIUSKP". 

obrazec koda 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ FCD6910B6DBD8874F3AD41C50F0CB463 

E-podpisano: 28.02.2019 08:43 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA 

Ulica Osvobodilne fronte 15, Izola, 6310 Izola-lsola 
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 Dl ISOLA. 

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske službe za področja: 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

Nabave in izposoje knjižničnega gradiva. 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: 

V / Na MESTNA KNJIŽNICA IZOLA - BIBLIOTECA CIVICA Dl ISOLA je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

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 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

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 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 0 

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 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti); 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 9 

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 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 0 

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 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, # 

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 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 

b) s skupno notranjerevizijsko službo, 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ® 

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

Izvedba notranje revizije je bila opravljena v letu 2016. 

V letu 201S sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1,2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

Posodobitev tistih notranjih aktov in dokumentacije, ki se spreminjajo zaradi zakonskih zahtev. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje); 

Dodatna pisna navodila. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

MARINA HRS 

Datum podpisa predstojnika: 

28.02.2019 

Datum oddaje: 

28.02.2019 



POTRDILO O ODDAJI LETNEGA POROČILA 

Matična številka: 
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Potrjujemo prevzem datoteke "LETNO POROČILO MKI 2018.pdf" preko spletne strani AJPES. Oddaja je 

bila izvedena z uporabniškim imenom "FIDELIUSKP". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša 
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