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POSLOVNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE PIRAN ZA LETO 2017 

1 PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA IN OSNOVE ZA DELOVANJE 
 
Mestna knjižnica Piran, s sedežem v Piranu, Župančičeva 4, je javni zavod, ki opravlja splošno knjižnično 
dejavnost kot javno službo na območju Občine Piran. Knjižnica omogoča najširšemu krogu 
uporabnikov na območju Občine Piran dostop do knjižničnega gradiva, knjižničnih storitev in 
dejavnosti v dveh enotah knjižnice: v osrednji knjižnici v Piranu in v krajevni knjižnici v Luciji. Kot 
knjižnica na dvojezičnem področju izvaja knjižnično dejavnost tudi za pripadnike italijanske 
narodne skupnosti.  
 
Knjižnica deluje na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS 
96/2002 in spremembe), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001 in spremembe), drugih 
podzakonskih predpisov in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran. (Uradni 
list RS 68/16).Pri načrtovanju letnih ciljev in izvajanju dejavnosti izhaja knjižnica iz določb 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list 73/2003 in 
spremembe), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list 29/2003 in spremembe) in 
strokovnih standardov. Poslovanje knjižnice z uporabniki ureja Pravilnik o splošnih pogojih 
poslovanja Mestne knjižnice Piran. Uporabnikom je v celoti dostopen tudi na spletni strani 
knjižnice v Katalogu informacij javnega značaja.  
 
Sredstva za izvajanje programa javne službe zagotavljajo ustanoviteljica Občina Piran, 
Ministrstvo za kulturo in knjižnica. Pri izvajanju svojih dejavnosti knjižnica upošteva načela 
gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev.  
 
Organa upravljanja knjižnice sta v skladu z odlokom o ustanovitvi svet zavoda in direktor. Člani 
sveta zavoda v letu 2017 so bili: Duška Žitko (predsednica sveta), Ondina Lusa, Marija Terčelj, 
Lara Sorgo, Ksenija Petaros Kmetec in Tanja Albreht.  
 

1.1 Dolgoročni cilji 
 
Najpomembnejši razvojni cilji knjižnice so:  
 zagotovitev ustreznih kadrovskih, prostorskih in drugih pogojev za izvajanje knjižnične 
dejavnosti v skladu s standardi 
 optimizacija knjižnične zbirke in lokalnega kataloga, oblikovanje kakovostne knjižnične zbirke 
 povečanje uporabe knjižnice in drugih informacijskih virov, do katerih zagotavlja knjižnica 
dostop 
 kakovostna knjižnična ponudba in storitve 
 uvajanje novih tehnologij in postopkov v delo z uporabniki in pri delu z zbirko 
 sodelovanje in pospeševanje partnerskih odnosov z entitetami v lokalni skupnosti in širše za 
bolj učinkovito in uspešnejše zadovoljevanje potreb vseh ciljnih skupin uporabnikov knjižnice 
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Knjižnica ima potrjen strateški načrt za obdobje 2014-2019, v katerem so zastavljeni cilji za štiri 
strateška področja:  
 optimalna organizacija knjižnične mreže 
 izboljšave obstoječih in oblikovanje novih storitev 
 znanja za delovanje v prihodnosti 
 potenciali in sinergije sodelovanja v lokalnem, regionalnem nacionalnem in mednarodnem 
okolju 
 
Knjižnica je oblikovala dolgoročne cilje tudi za program izvajanja nalog za uporabnike italijanske 
narodne skupnosti (v nadaljevanju: NS), ki vključujejo oblikovanje optimalne in kakovostne 
knjižnične zbirke za potrebe uporabnikov NS, povečanje dostopnosti urejenih zbirk gradiva v 
jeziku NS na področju delovanja knjižnice, spodbujanje jezikovne zmožnosti za izražanje v obeh 
jezikih in sobivanje na narodnostno mešanem območju. 
 
1.2 Financiranje v letu 2017 
 
Na podlagi finančno ovrednotenih letnih programov je knjižnica prejemala sredstva za izvajanje 
svoje dejavnosti iz proračuna Občine Piran, iz državnega proračuna, iz prispevkov uporabnikov 
(članarine, zamudnine ipd.), z izvajanjem tržnih dejavnosti in iz pogodb partnerskega 
sodelovanja.  
V letu 2017 je Občina Piran financirala delovanje knjižnice na osnovi Pogodbe št. 4101-24/2016 
o sofinanciranju programa za leto 2017, s katero je zagotovila delovanje dveh enot knjižnice in 
potujoče knjižnice na petih postajališčih v občini. Na podlagi soglasja župana Občine Piran je bila 
v letu 2016 sklenjena Pogodba o najemu in trženju prenočitvenih kapacitet Kosmačeve hiše z 
zasebnim sobodajalcem Emilom Mihaličem, za obdobje petih let. Knjižnica pridobiva sredstva 
tudi iz tega naslova (tržna dejavnost).  
Ministrstvo za kulturo je v letu 2017 sofinanciralo: letni nakup knjižničnega gradiva na podlagi 
Pogodbe št. 3340-17-126035 in izvedbo Programa splošne knjižnice za pripadnike italijanske 
narodne skupnosti v skladu s Pogodbo št. 3340-17-126061. 
 

2 DOSEGANJE NAČRTOVANIH CILJEV V LETU 2017 
 
Za leto 2017 si je knjižnica zadala cilje: 
 na področju upravljanja in dopolnjevanja celotne knjižnične zbirke knjižnice in posamičnih zbirk 
 na področju storitev in dejavnosti knjižnice za ciljne skupine uporabnikov 
  na področju programa izvajanja nalog za uporabnike italijanske narodnosti 
 
Realizacija operativnih ciljev po posameznih področjih je prikazana v nadaljevanju poročila. 
Viri podatkov: statistika COBISS, interna poročila o opravljenem delu, poročilo o delu potujoče 
knjižnice na območju Občine Piran in statistična poročila o uporabi elektronskih virov za 
območje, ki jih pripravlja Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. 
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2.1 Upravljanje in dopolnjevanje celotne in posameznih knjižničnih zbirk  
 

Cilji: 
Cilj upravljanja in dopolnjevanja celotne in posameznih knjižničnih zbirk je oblikovanje 
kakovostne knjižnične zbirke, ki po obsegu, strukturi in kakovosti, aktualnosti, vsebinski in 
oblikovni raznovrstnosti zadovoljuje potrebe formalnega in vseživljenjskega izobraževanja, 
informiranosti, raziskovanja, razvedrila in osebnostnega razvoja obstoječih in potencialnih 
uporabnikov knjižnice. Knjižnica si je v letu 2017 zadala operativne cilje pri letnem nakupu 
knjižničnega gradiva glede obsega in sestave oz. razmerij v nakupu. Operativni letni cilji so tudi 
tekoča obdelava pridobljenega gradiva, doseganje nižje povprečne cene pri dobaviteljih, 
digitalizacija domoznanskega gradiva, tekoče izločanje zastarelega in poškodovanega gradiva, 
kakovost lokalnega kataloga.  
 
Ocena doseženih ciljev:  
 
Po stanju 31. 12. 2017 obsega knjižnična zbirka 76.439 enot gradiva, od tega 69.229 enot 
knjižnega gradiva in 7210 enot neknjižnega gradiva. S številom enot je knjižnica dosegla 
standard 4,28 enot gradiva /prebivalca ( leta 2016 je bil standard 4,24). 
 
Knjižnica je v letu 2017 pridobivala gradivo z nakupom in darom, nekaj gradiva je pridobila tudi z 
digitalizacijo gradiva in z lastno izdajo. Pridobivanje gradiva je potekalo v skladu Dokumentom 
nabavne politike in letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva v letu 2017.  
 
Z nakupom smo zadovoljili informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe vseh 
ciljnih skupin uporabnikov (odrasli, otroci), posameznih segmentov v starostni populaciji 
(predšolskih otrok, šolarjev, srednješolcev, študentov, zaposlenih, brezposelnih, upokojencev; 
uporabnikov italijanske narodne skupnosti, uporabnikov s posebnimi potrebami, uporabnikov 
drugih jezikovnih oz. etničnih skupnost). V nakupu so bili zastopani različni mediji, tako 
konvencionalni kot e-mediji. Uporabniki so imeli v osrednji in krajevni knjižnici na voljo 
načrtovan obseg informativnega tiska. V skladu z dokumentom nabavne politike je bilo pri 
izboru gradiva za nakup in pri razporejanju gradiva po enotah upoštevano merilo aktualnosti in 
kakovosti.  
 
Knjižnica je v letu 2017 z darom pridobila 683 izvodov knjižničnega gradiva in 141 enot 
neknjižnega gradiva.  
 
Knjižnica je upravljala s celotno zbirko in skrbela za njeno kakovost tudi z ustreznim odpisom 
poškodovanega oz. zastarelega, neaktualnega gradiva. V letu 2017 je bilo tako odpisano 2529 
enot knjižnega in 92 enot neknjižnega gradiva. Posebno skrb je posvečala kakovosti lokalnega in 
vzajemnega kataloga, z dopolnjevanjem in popravljanjem bibliografskih zapisov in lokalnih 
podatkov o zalogi. 
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Dotok knjižničnega gradiva (dar in nakup) znaša v letu 2017 skupaj 3578 knjižnega in 
neknjižnega gradiva (Preglednica 1). Vzrok manjšega dotoka in nakupa (Preglednica 2)  so: nižja 
sredstva za financiranje letnega nakupa, nakup e-virov oz. dostopov do njih. Povprečna cena 
licence za slovensko e-knjige je 72,37 EUR, povprečna cena klasične knjige okoli 20,00 EUR. 
Dostopa do preko 42.000 naslovov angleških in italijanskih e-knjig (eBook Public Library 
Collection, Mlol) pa žal ne moremo beležiti kot nakup licenc (povprečna cena okoli 0,07 EUR). 
Knjižnica je v letu 2017 uvrstila v knjižni fond manj knjižnega daru, saj je v skladu z dokumentom 
nabavne politike pri tem upoštevala načelo aktualnosti in kakovosti.  

Preglednica 1: Dotok in dostop do knjižničnega gradiva v letu 2017 v primerjavi s povprečjem zadnjih treh 
let 

 2014 2015 2016 Povprečje 
14/15/16 

2017 IND % 

dotok 4487 4260 3877 4208 3578 85 

Preglednica 2: Doseganje operativnih ciljev letnega nakupa knjižničnega gradiva v letu 2017 
 

cilji letnega nakupa (redni nakup) NAČRTOVANO REALIZIRANO IND % 
enote knjižničnega gradiva 2630 2685 102 
naslovi gradiva  1800 1741 97 
    
delež naslovov gradiva za otroke 27% 33,5%  
delež naslovov strokovnega gradiva  60 % 56 %  

 
 
Doseganje drugih ciljev:  
 
  Podatek o obratu zbirke je najbolj osnoven številčni podatek, ki pove, koliko je zbirka aktualna 
oz. koliko zadovoljuje potrebe ciljnih skupin – večji je obrat, bolj aktualna je zbirka. Obrat zbirke 
v letu 2017 je 1,6 (118.891 izposoj na 76439 enot), kar je manj kot v letu 2016 (1,83). Za 
aktualnost zbirke in njen skrbijo strokovni knjižničarski delavci z ustreznim nakupom, selekcijo 
knjižnega daru, izločanjem in odpisom neaktualnega gradiva in promocijo knjižničnega gradiva. 
 
 Vse pridobljeno gradivo je bilo tekoče strokovno obdelano in opremljeno ter tako 
informacijsko in fizično dostopno uporabnikom. 
 
 Uporabnikom je omogočala dostop do e-knjig iz BIBLOS-a in eBook Public Library Collection. 
Uporabnikom je omogočala dostop tudi do drugih elektronskih virov: IUS Info, Gvin,  Ebsco Host, 
PressReader, Britannica Online. 
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 Knjižnica je glede na potrebe uporabnikov razporedila nakupljeno in pridobljeno gradivo v obe 
enoti knjižnice. 
 
 Knjižnica je kot polnopravna članica sistema COBISS.SI v sistemu aktivno sodelovala in 
prispevala zapise v sistem vzajemne katalogizacije oziroma v bibliografsko bazo podatkov preko 
svoje lokalne baze podatkov knjižnice (SIKPIR) in preko lokalne baze podatkov SINPIR – knjižnica 
samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (Preglednici 3a in 3b). 
 

Preglednica 3a): Sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije-bibliografska baza podatkov SIKPIR  
 

SODELOVANJE 2016 2017 IND% 
Prispevek bibliografskih zapisov (kreirani, OCLC,..) 262 343 131 
Popravljeni zapisi 1602 1946 122 
Zapisi za bibliografije 19 33 174 
Prevzetih iz COBIB.SI 1972 2030 103 
Brisanih 0 3 300 
Prispevek v normativno bazo CONOR.SI  66 141 214 
SKUPAJ 3921 4496 115 

Preglednica 3b): Sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije-bibliografska baza podatkov SINPIR  
 

SODELOVANJE 2016 2017 IND% 
Prispevek bibliografskih zapisov (kreirani, OCLC,..) 321 383 119 
Popravljeni zapisi 175 109 62 
Zapisi za bibliografije 1 2 200 
Prevzetih iz COBIB.SI 249 217 87 
Brisanih 2 5 250 
Prispevek v normativno bazo CONOR.SI 176 141 80 
SKUPAJ 924 857 93 

 
 
 Domoznanska zbirka in domoznanska dejavnost v letu 2017: 
 
Domoznanska zbirka je po stanju na dan 31. 12. 2017 obsegala 3.144 naslovov in 5.390 enot 
knjižničnega gradiva. Prirast v letu 2017 znaša 196 naslovov oziroma 219 enot knjižničnega 
gradiva. Obdelanih je bilo 192 domoznanskih člankov. Bibliografija o Mestni knjižnici Piran v 
člankih in monografijah za leto 2017 obsega 26 naslovov. Kupili smo 21 starih razglednic, ki so 
katalogizirane tako, da so bibliografskim zapisom dodane priponke v formatu jpg (72 dpi), ki so 
vidna v javnem katalogu Cobiss Opac. Vse razglednice so digitalizirane (4608 MB oz 4,5 GB) in 
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dostopne uporabnikom v e-obliki v knjižnici ali kot multimedijski elementi ob domoznanskih 
prispevkih na portalu Kamra. Na oba domoznanska portala slovenskih splošnih knjižnic smo 
prispevali nove vsebine. Na portal Kamra smo postavili štiri novice s pripadajočimi digitalnimi 
fotografijami o domoznanskih dejavnostih Mestne knjižnice Piran, dve novi digitalni zbirki in eno 
dopolnjeno. Digitalne zbirke na Kamri so predstavljene s poljudno-strokovnimi teksti in 
digitaliziranimi fotografijami. Domoznanski zapisi naše knjižnice so imeli v letu 2017 10.846 
ogledov. Na domoznansko-biografski portal Primorci.si smo prispevali 17 zapisov o znanih 
osebah, ki živijo ali so nekoč živele in delovale na območju občine Piran. Vsi dosedanji vnosi 
piranske knjižnice so imeli v letu 2017 42.677 ogledov.  

156 uporabnikov je iskalo različne domoznanske informacije - z obiskom v knjižnici ali po drugih 
komunikacijskih virih. Število uporabnikov, ki prosijo za domoznanske informacije »na daljavo« 
(e-pošta, telefon) se povečuje, prav tako posredovanje digitaliziranega gradiva. Uporabnikom 
smo poleg nudenja informacij in gradiva individualno predstavljali tudi domoznanska spletna 
portala Kamra in Primorci.si. 

V okviru domoznanske dejavnosti smo samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami 
izvedli več domoznanskih prireditev / razstav v piranski ali lucijski enoti knjižnice, ki so bile 
dobro obiskane in nekatere tudi predstavljene v medijih. 

Preglednica 4: Dosežen arhiv skenogramov digitaliziranega knjižničnega gradiva  
 

2013 2014 2015 2016 2017 
4229 MB 6011 MB 40960 MB  11202 MB 4608MB 

 
 
 
 
2.2 Knjižnične storitve, dejavnosti in projekti za ciljne skupine uporabnikov 
 
Knjižnica je v letu 2017 v obeh enotah zagotavljala vse storitve v skladu z Uredbo o osnovnih 
storitvah in načrtovane dejavnosti za ciljne skupine uporabnikov.  
 

2.2.1 Članstvo, obisk, izposoja, uporaba kataloga in druge storitve  
 
Cilji: več kot 23 % včlanjenih prebivalcev občine, ki so aktivni člani knjižnice oz. člani potujoče 
knjižnice; povečanje računalniško evidentiranega in drugega obiska v knjižnici; povečanje 
izposoje gradiva, povečanje uporabe kataloga OPAC in drugih storitev knjižnice; povečanje 
uporabe e-virov, kakovostne storitve. 
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Ocena doseženih ciljev: 
 
Aktivnih članov je bilo 20,73 % prebivalcev območja. (17. 667 prebivalcev občine Piran po stat. 
podatkih 1.7. 2017), kar je manj kot leto prej. Povečalo se je članstvo potujoče knjižnice.  
 

Preglednica 5: Aktivni člani knjižnice 

AKTIVNI ČLANI  
2015 2016 2017 IND 

2016/2017 
Skupaj (Piran, Lucija, potujoča 
knjižnica), od tega: 4321 4056 3696 91 

-otroci, mladina do 15. leta 1497 1402 1387 99 
- odrasli 2824 2654 2309 87 
     Brezposelni  285 253 247 98 
     
Skupaj potujoča knjižnica 139 160 179 112 
     
 
Skupni obisk se je glede na triletno povprečje zmanjšal.  
 
Preglednica 6: Računalniško evidentiran obisk članov v knjižnici, drugi evidentiran obisk uporabnikov 

knjižnice (prireditve, pravljične ure, organizirani obiski ipd.) 
*Drugi obisk: potujoča knjižnica (794), knjižnica na plaži (900),  
 
Preko spletne strani knjižnice člani in drugi uporabniki dostopajo do e-virov in drugih informacij. 
Virtualni obisk spletne strani knjižnice se je v letu 2017 povečal. Vsaka enota knjižnice je 
komunicirala z uporabniki in zainteresirano javnostjo tudi preko svoje Facebook strani 
(Preglednica 7). 

A OBISK- računalniško 
evidentiran * 

2014 2015 2016 Povprečje 
14/15/16 

2017 IND 
% 

01 PIRAN 33844 36445 38657 36315 34719 96 
02 LUCIJA 52185 43137 34285 43202 39374 91 
SKUPAJ 01+02 86029 79582 72942 79518 74093 93 
B OBISK – prireditve       
01 PIRAN- prireditve 5019 6041 6181 5747 5488 95 
02 LUCIJA- prireditve 3160 2912 2523 2865 3199 112 
SKUPAJ 01+02 8179 8953 8704 8612 8687 101 
C DRUGI OBISK*  800 1048  1694  
SKUPAJ OBISK A+ B+C 94208 89526 90636 91457 84474 92 
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Preglednica 7: Virtualni obisk spletne strani knjižnice 
 
Virtualni obisk 2015 2016 2017 IND 16/17 
Spletna stran 3626 9955 10787 108 

                      
 
Izposoja gradiva se zmanjšuje, kar je splošen trend v knjižnicah. 

Preglednica 8: Izposoja gradiva 
 

Izposoja 2014 2015 2016 Povprečje 
14/15/16 

2017 IND % 

Izposoja gradiva 177991 172245 135458 161898 115542 71 
Izposoja gradiva- knjižnica na 
plaži 

  740  900  

Izposoja e-gradiva   150  116  

Medbibliotečna izposoja 255 275 161 230 114 49 

E-posred. dokumentov- 
članom 

38 109 80 76 274 361 

Izposoja – potujoča knjižnica 2285 2038 1945 2089 1945 93 
SKUPAJ 178284 175.141 138627 164017 118891 73 

 
Uporaba OPAC kataloga (Preglednica 9) se je nekoliko zmanjšala, uporaba servisa Moja knjižnica 
in mCobiss skupaj pa sta se povečala (Preglednica 10). 
 

Preglednica 9: Uporaba kataloga COBISS/OPAC 
 

Storitve, število 2014 2015 2016 Povp. 
14/15/16 

2017 IND % 

OPAC katalog-Iskanje 27121 23879 28552 26517 26687 101 
OPAC katalog-Izpisi 53588 64592 59007 59062 50002 85 
SKUPAJ 93900 100016 87559 93825 76689 82 
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Preglednica 10: Uporaba servisa COBISS/OPAC – Moja knjižnica in mCOBISS 
 

Storitve 2016 2017 IND % 
Obvestilo o poteku rezervacije 2508 2555 102 
Obvestilo o prispeli rezervaciji 3734 3780 101 
Obvestilo o poteku izposoje 3783 3728 99 
Obvestilo o skorajšnjem opominu 2919 3035 104 
Obvestilo o poteku članstva 2937 3037 103 
Obvestilo o neporavnanih terjatvah 861 1400 163 
Splošna obvestila 2173 2124 98 
SKUPAJ 18915 19659 104 
 
 
Preglednica 11 prikazuje uporabo plačljivih e-virov, do katerih lahko dostopajo člani knjižnice na 
daljavo ali pa preko računalnikov v knjižnici. Do italijanske digitalne knjižnice Mlol lahko 
dostopajo zainteresirani uporabniki, četudi niso člani knjižnice. 
 

Preglednica 11: Uporaba plačljivih e-virov na daljavo v letu 2017  
 
PONUDNIK Aktivnost 2016 2017 IND 

16/17 
EBSCOhost  zahtevki 116 106 92 

IUS info ogledi 324 717 221 

Gvin ogledi 922 446 48 

E-Book Public Library 
Collection 

izposoja 21 55 262 

Britannica Online ogledi 842 318 37 

Press Reader ogledi 10 62 620 

Mlol* izposoja 129 53 41 

*Skupaj Koper, Izola, Piran 
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Preglednica 12 prikazuje uporabo e-virov, ki jih sooblikujemo knjižnice in druge entitete. Do teh 
virov dostopajo uporabniki brez omejitev.  
 

Preglednica 12: Uporaba e-virov, ki jih sooblikujemo knjižnice, v letu 2016  
 
PORTALI aktivnost 2016 2017 IND 16/17 
Primorci.si ogledi 37984 42677 112 

Dobreknjige.si ogledi 4803 6076 126 

Kamra ogledi 4784 10846 227 

 
V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah je knjižnica v letu 2017 nudila enostavne in zahtevne 
informacije uporabnikom knjižnice, individualno pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv ter 
individualno in skupinsko usposabljanje za uporabo knjižnice. 155 uporabnikov je bilo deležnih 
individualnega usposabljanja za uporabo knjižnice v skupnem obsegu 28 ur in 20 min, od tega 
24ur in 25 min za uporabo elektronskih virov. 155 je bilo udeležencev skupinskega usposabljanja 
(7 skupin), v skupnem obsegu 7 ur in 35 min, od tega 5 ur in 20 min za uporabo e-virov. 

 

2.2.2 Potujoča knjižnica 
 
Cilji: zagotoviti občanom, ki živijo v bolj oddaljenih krajih občine, dostop do osnovnih knjižničnih 
storitev, kot so izposoja, rezervacija in podaljšanje gradiva.  
 
Mestna knjižnica Piran je zagotavljala občanom dostopnost do gradiva na osnovi letne pogodbe 
z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper (OOK - osrednja območna knjižnica). Potujoča 
knjižnica OOK je obiskovala 5 postajališč v piranski občini, in sicer: Novo vas, Sečovlje, Sečovlje- 
šola, Strunjan in Sveti Peter. S kolekcijami je potujoča knjižnica oskrbovala tudi OŠ z italijanskim 
učnim jezikom v Luciji. 
 
Realizacijo potujoče knjižnice 2017 glede na leto 2016 prikazuje Preglednica 13. 
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Preglednica 13: Potujoča knjižnica v letih 2016/2017 
 

POSTAJALIŠČE LETO ČLANI  
(vsi aktivni) 

ČLANI  
(mladina) 

IZPOSOJA 
 

OBISKI 

1 Nova vas 2016 1 0 13 3 
2017 1 0 6 5 

2 Sečovlje 2016 11 3 190 51 
2017 4 0 122 39 

3 Sečovlje šola 2016 25 18 215 128 
2017 40 27 378 158 

4 Strunjan 2016 33 28 587 235 
2017 43 29 312 162 

5 Sveti Peter 2016 26 21 483 144 
2017 33 26 729 177 

6 Kolekcija – it. šola 
Lucija 

2016 64 41 550 280 
2017 58 46 398 253 

SKUPAJ 2016 160 111 2038 841 
2017 179 128 1945 794 

Vir: Poročilo Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper o delu potujoče knjižnice za leto 2016 in 2017 
 

2.2.3 Dejavnosti knjižnice za posamezne ciljne skupine uporabnikov  
 
Cilji: zagotavljanje kakovostnih dejavnosti in projektov na področju spodbujanja bralne kulture, 
informiranja in informacijskega opismenjevanja ter izobraževanja v obeh enotah knjižnice za 
otroke, odrasle in mladino.  
 
Pregled obsega in vrst dejavnosti za posamezne ciljne skupine uporabnikov v piranski in lucijski enoti 
knjižnice:  

Otroci in mladina: 

Prireditve - Piran 

1 Praznovanje Župančičevega rojstnega dne  Pod medvedovim dežnikom, 28. januar   
2 NOČ KNJIGE -  delavnica pod vodstvom kustosinje Ane Papež Križaj, 21. april   
3 NOČ KNJIGE  Gledališko lutkovna predstava "Hrast v mesečevem zalivu" 21. april 
4 NOČ KNJIGE  Branje knjige Dreamsoffreedom in pogovor o svobodi  
5 NOČ KNJIGE  spremljevalni program Pradinozaversko kolo, predstavitev stripa. 22. april   

  6 IGRIVA ARHITEKTURA, Spoznajmo  E. Ravnikarja in naredimo park spomina 16. november   
  7 DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC - Modrost za mladost, 24 november 

 

    

Skupaj 147 obiskovalcev 
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Prireditve - Lucija 

1 Zaključna pravljična ura s Tino Bržan, 30. maj 
   

Skupaj 9 obiskovalcev 

Pravljične ure 

Piran: 32 pravljičnih ur, od tega 8 v italijanskem jeziku;  skupaj 435 obiskovalcev 

Lucija: 31 pravljičnih ur, od tega 8 v italijanskem jeziku; skupaj 310 obiskovalcev 

 
Organizirani skupinski obiski knjižnice (vrtec na obisku, šolarji na obisku) 

Piran: 43 skupinskih obiskov knjižnice;  skupaj 719 obiskovalcev 

Lucija: 8 skupinskih obiskov knjižnice; skupaj 161 obiskovalcev 

 
Priložnostne in druge razstave za otroke – Piran 

Piran: 30 razstav; skupaj 1457 obiskovalcev 

Lucija: 10 razstav; skupaj 370 obiskovalcev 

 

Odrasli: 

Prireditve – Piran 

1 Predstavitev knjige R. Sorte: Slovenska pomorska terminologija, 28. marec    
2 Plavajmo s kiti - potopisno predavanje Zarje Kambič, 18. april     
3 Predstavitev knjige M. Zupančiča: Z morjem na Ti, 5. maj     
4 Predstavitev pesniške zbirke V. Pegana: Vsaj za pesem odmaknjen od tega sveta, 10. maj  
5 Predstavitev knjige H. Slavikove: Franz Cap, 22. maj     
6 Predstavitev knjige Isabelle Flego:  Memorie da sopra l' equatore , 18. september  
7 Kje je čas, ko ne leti? - arhitekturno predavanje I. Weber, 17. november   
8 Predstavitev pesniške zbirke M. Šaleharja- Hama: Ljubezen, 20.november    
9 Carpaccievo leto v Piranu- predavanje S. Hoyer, 30. november      
 
Skupaj 422  obiskovalcev 
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Prireditve - Lucija 

Skupaj  320 obiskovalcev 

 

Organizirani  skupinski obiski knjižnice  -  ogledi, predstavitve, skupinsko usposabljanje 
 

Piran: 31 obiskov, skupaj 448 obiskovalcev 

Lucija: 13 obiskov, skupaj 659 obiskovalcev 

 

Priložnostne razstave 

Piran: 30 razstav, 2552 obiskovalcev 

Lucija: 24 razstav, 1370 obiskovalcev 

 

Načrtovani količinski in vsebinski cilji na področju spodbujanja bralne kulture, informacijskega 
izobraževanja so bili doseženi.  

1 Predstavitev knjige o tradicionalni evropski medicini, 19. januar     
2 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Kako podzavest dela za nas, 9. februar 
3 Predstavitev knjige "Nasmeh duše-poklon zdravju" avtorja Cveta Gradišarja, 3. marec  
4 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Vizualizacija, 9. marec   
5 Predavanje "Kako preživeti menopavzo z nasmeškom" (Magdalena Fabčič), 30. marec  
6 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Kot domine, ki padajo, 6. april  
7 Noč knjige, predstavitev knjige Kristine Menih "Lešnikova torta usodnih vezi", 21. april  
8 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Kako spremeniti omejujoč prepričanja, 4.maj 
9 Potopisno predavanje o Maroku (Hortik. društvo), 18. maj     
10 Predavanje "Slapovi v Istri" (v okviru DEKD), 28. september     
11 Predstavitev zbornika "Slovensko staroselstvo in Istri II" v Kosmačevi hiši, 29. september  
12 Predstavitev knjige Mali nasilnež (M. Juhant, M. Bučinel), 5. oktober    
13 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Karizma, 12. oktober   
14 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Prevarantski sindrom, 9. november  
15 Padna in zapuščina Alberta Pucerja (ob dnevih spl. knjižnic), 22. november    
16 Predavanje z delavnico (ciklus Zbudi se, Mojmir Kovač), Postavljanje ciljev, 7. december                 
17  Predavanje o vastuju, 13. december 
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2.2.4 Projekti v letu 2017 
 
Projekti za otroke in mladino: 

1. Rastem s knjigo za OŠ 2017, nacionalni projekt 
2. Rastem s knjigo za SŠ 2017, nacionalni projekt 
3. Jezikovna šola 2017, v sodelovanju z OŠ Cirila Kosmača Piran 
4. Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz 2017, nacionalni projekt 
5. Svetovni dan in noč knjige 2017, nacionalni in mednarodni projekt 

 
Projekti za odrasle:  

1. Dobreknjige.si, nacionalni projekt 
2. Bralna in filmska značka VDC, lokalni projekt 
3. Knjižnica na plaži, regionalni projekt 
4. Delavnice za brezposelne, lokalni projekt 
5. Primorci.si, regionalni in nacionalni projekt 
6. Kamra, nacionalni projekt 
7. Dnevi evropske kulturne dediščine, nacionalni in mednarodni projekt 
8. Carpaccievo leto v Piranu, lokalni projekt 

 
Vsebinski pregled: 
 
1. »RASTEM S KNJIGO OŠ 2017« IZVIRNO SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO 
VSAKEMU SEDMOŠOLCU 
 
Cilji projekta: spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 
leposlovja, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje 
bralne motivacije šolarjev in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic 
Datum in čas izvajanja:  1.2., 7.4., 10.4., 20.6., 2.10., 3.10., 5.10 . 
Kraj izvedbe: Mestna knjižnica Piran 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 104 sedmošolci, 14 učiteljev; CKSG- Center za korekcijo 
sluha in govora Portorož, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, Center za usposabljanje Elvira 
Vatovec Strunjan, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Lucija 
Krajši opis (vsebina)projekta: v letu 2017 je že enajstič potekal nacionalni projekt spodbujanja 
bralne kulture med sedmošolci. Projekt izvajamo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in kulturo, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, 
Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in društva slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi 
knjižnicami , slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi 
osnovnimi šolami. 
Projekt je vezan na šolsko leto in je oblika sodelovanja in povezovanja šolske in splošne 
knjižnice. Zasnovan je kot posebna oblika bibliopedagoškega dela.  
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Sedmošolce seznanimo z delovanjem knjižnice, z raznovrstnim gradivom in dejavnostmi, ki jih 
knjižnica izvaja. Spoznajo delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Seznanijo se s 
projektom in knjigami, ki so jih do sedaj prejeli sedmošolci v dar in so hkrati povabljeni k branju 
le teh .Deležni so bili ogleda animiranega filma Knjiga te čaka! Poišči jo!, kratke video projekcije 
Kit na plaži Vinka Moderndorferja in kratek film Miha Mazzinija Zvezde vabijo.  Ti dve knjigi so 
prejeli šolarji v dar. 
Z nekaterimi učenci smo reševali tudi MEGA KVIZ Naše malo veliko morje. 
Vodja projekta: Nada Leban 
 
 
2. RASTEM S KNJIGO ZA SREDNJE ŠOLE V LETU 2017 
 
Cilji projekta: Seznaniti dijake z elektronskimi viri, predstaviti uporabo spletnega kataloga, 
predstaviti dijakom sodobne slovenske avtorje. 
Datum in čas izvajanja: 7 obiskov v letu 2017, 11.4.,15.6.,19.9.,25.9.,28.9.,14.12.,15.12. 
Kraj izvedbe: Mestna knjižnica Piran 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 145 
Krajši opis (vsebina) projekta: V letu 2017 je našo knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo za 
šolsko leto 2017/2018 obiskalo 145 dijakov Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran ter 
Gimnazije A. Sema Portorož. Predstavili smo jim knjižnico, cilje in program projekta, elektronske 
vire v knjižnici in oddaljen dostop do različnih gradiv. Najbolj podrobno smo jim predstavili 
dostop do e-virov, predvsem Britanike (Britannica Online Library Edition) ter možnosti 
rezervacije in podaljševanja gradiva sistemu COBISS. Ogledali so si prostore knjižnice ter 
predstavitvena filma projekta Vsak dijak je prejel knjigo. Za šolsko leto 2016/17 Sanje o belem 
štrpedu M. Moškrič, Planet, ki ne raste Lučke Kajfež Bogataj pa za šolsko leto 2017/18. 
Vodja projekta: Tanja Albreht 
 
 
3. SLOVENSKO KNJIŽNIČNO – MUZEJSKI MEGA KVIZ 2017 
 
Cilji projekta: spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti; spoznavanje kulturne dediščine; 
informacijsko opismenjevanje; branje;  virtualni in dejanski obiski kulturnih ustanov, 
spodbujanje sodobne pismenosti 
Datum in čas izvajanja: 26. 10.  
Kraj izvedbe: Mestna knjižnica Piran – Mladinski oddelek 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 19 učencev OŠ Vicenzo e Diego de Castro Piran in OŠ 
Sečovlje 
Krajši opis (vsebina)projekta:  Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika 
knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Kviz je vezan na šolsko in ne koledarsko leto. Poteka 
od 26. oktobra 2017 do 15. maja 2018. 11. cikel kviza v šol. l. 2016/2017 se nanaša na NAŠE 
MALO VELIKO MORJE. 
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Kviz vsebuje naslednje sklope:  Morja in oceani, Morje ni le velika slana voda, Velika riba majhno 
žre, Na pogrnjeni mizi, Morska potovanja. Učenci so reševali 1. sklop kviza : Morje in oceani. 
Učenci so s pomočjo knjižničnih virov, računalniškega kataloga COBISS/OPAC in interneta prišli 
do odgovorov in končnega gesla. Rešitve bodo poslane v žrebanje v Mestno knjižnico Ljubljana, 
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.  
Vodja projekta: Nada Leban 
 
 
4. JEZIKOVNA ŠOLA 2017 (sodelovanje z OŠ C. Kosmača) 
 
Cilji projekta: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne in kulturne identitete; medsebojno 
povezovanje in ohranjanje vezi s Slovenijo; poglabljanje znanja slovenskega jezika; 
vzpostavljanje  stikov  s sovrstniki, ki živijo v Sloveniji; spoznavanje slovenske mladinske 
literature; spoznavanje bogate kulturne dediščine.  
Datum in čas izvajanja: 21.3., 28. 3., 31. 5., 7.6., 16.6., 28. 6., 28.9., 11. 10. 
Kraj izvedbe: Mestna knjižnica Piran, mladinski oddelek 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 171 (147 učencev in 23 učiteljev) 
Krajši opis (vsebina)projekta: izvaja se kot šola slovenskega jezika za zamejske Slovence iz 
Avstrije in Italije . V projekt  je vključena tudi Mestna knjižnica Piran, katera zelo dobro sodeluje 
z OŠ C. Kosmača. Vsebina: predstavitev Mestne knjižnice Piran (mladinski oddelek, oddelek za 
odrasle, domoznanska zbirka, multimedijska soba, enota Lucija, Kosmačeva hiša)- ogled 
fotografij na projekcijskem platnu; ogled starih razglednic Pirana; seznanitev z raznovrstnim 
gradivom, ki ga nudi knjižnica svojim uporabnikom (knjige, poseben poudarek knjige za slepe, 
DVD, CD, serijske; izbor gradiva, ki ga učenci listajo in z zanimanjem pregledujejo;  ogled filma 
Knjiga te čaka, poišči jo!; ogled spletne strani Mestne knjižnice Piran. Nekateri učenci 
prisluhnejo pravljici, ki jo pripoveduje Nada Leban. 
Vodja projekta: Nada Leban 
 
5. SVETOVNI DAN IN NOČ KNJIGE 2017 
 
Cilji projekta:  spodbuditi bralno kulturo, promocija literature, prireditve 
Datum in čas izvajanja: petek in sobota, 21. in 22. april 2017, od 18. ure (petek) do 9.00 ure 
(sobota):  
1.  Ogled razstave v Pečaričevi galeriji pod vodstvo kustosinje Ane Papež Križaj in izvedba 
delavnice v knjižnici (18.00 – 19.45) 
2. Gledališko lutkovna predstava »Hrast v mesečevem zalivu« v izvedbi umetniške skupine 
Zemljani iz Izole (20.00 – 20.45) 
3. Branje knjige Dreams of freedom in pogovor ob knjigi  (22.00 – 23.20) 
4. Sanjamo med knjižnimi policami (11.00 – 7.00) 
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5. Obisk mladega umetnika Vaska Vidmarja, ki nam skupaj z otroki predstavijo stripovske izdelke 
z natečaja »Živel strip, živela animacija« (9.00 – 10.00) 
Kraj izvedbe: Mestna knjižnica Piran, Župančičeva 4, Piran   
Število uporabnikov oz. udeležencev: 15 otrok (21 .4.17) + 20 obiskovalcev (22. 4.17), 2 
knjižničarke , 2 vzgojitelja (epi center Piran) 
Krajši opis (vsebina)projekta: Tega večera so bila vrata knjižnice odprta za vse obiskovalce do 
22. ure. Od 18. ure naprej so uživali predvsem otroci. Njim je bila posvečena Noč knjige, za 
katero so poskrbele knjižničarka Nada in Tanja ter vzgojiteljice Suzana in Martina iz Epi centra 
Piran.           
Na obisk smo povabili kustosinjo Ano Papež Križaj, ki je otroke popeljala  v Pečaričevo galerijo na 
ogled mlade nagrajene umetnice Katje Urh . Otroci so spoznali tehniko njenega ustvarjanja, ki so 
jo na delavnici v knjižnici uporabili v svojih izdelanih umetninah.          
Po kratki čajanki nas je obiskala gledališko lutkovna skupina Zemljani iz Izole in nam zaigrala 
lutkovno predstavo Hrast v mesečevem zalivu.          
Po 22. uri  smo se preselili v prvo nadstropje in skupaj povečerjali slastne palačinke s 
čajem.Pripravili smo si ležišča in že smo bili v pižamah, kjer smo skupaj z Nado, Tanjo , Suzano in 
Martino prebirali knjigo Dreams of freedom tako v slovenščini kot v angleščini. Skupaj smo se 
pogovarjali o svobodi. Ura je odbila blizu že krepko čez polnoč, ko smo že vsi utrujeni sanjali 
med knjižnimi policami.        
Zjutraj je zadišalo po pravem istrskem zajtrku in po njem smo se preselili v pritličje, kjer smo 
podoživljali noč v knjižnici in svoje doživljaje z barvami prenesli na papir.  Nestrpno smo  
pričakali  svoje starše in mladega umetnika Vasje  Vidmarja, ki nam je skupaj z otroci predstavil 
stripovske izdelke z natečaja »Živel strip, živela animacija« 
Vodja projekta:  Nada Leban 
 
 
6. DOBREKNJIGE.SI 
 
Cilji projekta: spodbuditi bralce k branju kakovostne literature s spletnega portala 
dobreknjige.si, 
spodbuditi obiskovanje spletnega portala s fizično promocijo knjig s portala 
Datum in čas izvajanja: celo leto 2017 
Kraj izvedbe: www.dobreknjige.si, knjižnica Lucija 
Število uporabnikov oz. udeležencev: izposoja razstavljenih knjig različnih uporabnikov; na 
spletni strani smo zabeležili 6076 ogledov 
Krajši opis (vsebina) projekta: na spletnem portalu Dobreknjige.si slovenske splošne knjižnice 
objavljajo recenzije knjig. Sodeluje tudi naša knjižnica, ki je v letu 2017 prispevala 3 recenzije. V 
letu 2017 smo nadaljevali s ''fizično'' s promocijo portala. Knjige s portala smo razstavili na 
razstavni mizi in jih opremili z recenzijami in ocenami.  
Vodja projekta: Marko Matičetov 
7.  KNJIŽNICA NA PLAŽI 
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Cilji projekta: projekt je zasnovan kot večletni projekt sodelovanja Mestne knjižnice Piran s 
koprsko knjižnico in javnem podjetjem Okolje d.o.o., ki upravlja s portoroško plažo. Cilji projekta 
so: promocija branja z izposojo in vračilom knjig na portoroški plaži, promocija knjige in knjižnice 
potencialnim uporabnikom, ki niso člani knjižnice, aktualizacija knjig iz lastne zbirke s ciljem 
povečanja izposoje 
Datum in čas izvajanja: : priprava1.5.- 15. 6. 2017, izvedba 15.6. 2017-31.8. 2017,  
Kraj izvedbe: : knjižnica Lucija (priprava), Portorož – plaža  (izvedba) 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 900 
Krajši opis (vsebina) projekta: projekt je zasnovan v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka 
Vilharja Koper in Javnim podjetjem Okolje d.o.o., ki upravlja s portoroško plažo. Sodelujoči smo 
podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi projekta. Koprska knjižnica je kot območna 
knjižnica za potrebe projekta prispevala opremo za plažni objekt knjižnice (police, senčnik, 
ležalnik) in nekaj promocijskega materiala, Okolje d.o.o. je nudilo prostor za objekt Knjižnice na 
plaži, skladišče za knjižno zbirko in študentsko pomoč pri izposoji knjige. Mestna knjižnica Piran 
je za potreba projekta oblikovala premično zbirko knjig in poskrbela za celotno logistiko projekta 
(prenos gradiva, postavitev zbirke, statistika uporabe, koordinacija med partnerji v projektu). Z 
potrebe Knjižnice na plaži smo oblikovali zbirko 1580 knjig in poskrbeli za turistični promocijski 
material. Zbirko smo oblikovali na dva načina: iz naših knjig (dvojnice), ki smo jih v katalogu 
preusmerili na lokacijo plaže in iz knjižnih darov. Knjige namenjene projektu so dobile posebno 
nalepko »Knjižnica na plaži« z našim logotipom. V okviru projekta je bilo izposojenih 900 enot 
gradiva. Za potrebe nadaljevanja projekta v prihodnjih letih skladiščimo opremo in premično 
zbirko Knjižnice na plaži v skladišču, ki nam ga je ponudilo Javno podjetje Okolje d.o.o.. Pri 
izvedbi projekta so sodelovali: Dunja Frelih, Tina Pegan, Marko Matičetov 
Vodja projekta: Oriana Košuta Krmac 
 
8.  DELAVNICE ZA BREZPOSELNE (v sodelovanju z ljudsko univerzo Koper) 
 
Cilji projekta: Kot točka vseživljenjskega učenja predstaviti uporabo raznovrstnih, brezplačnih in 
široko uporabnih knjižničnih storitev ter možnostih, ki jih ponujamo prav brezposelnim osebam. 
Datum in čas izvajanja: večdnevne delavnice / individualne konzultacije je vodila zunanja 
sodelavka z Ljudske univerze Koper, Nada Čupković, organizirane so bile 62 krat v mesecih 
februar, marec, april, oktober, november in december 
Kraj izvedbe: knjižnica Lucija 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 620 
Krajši opis (vsebina) projekta: Knjižnica Lucija je udeležencem nudila prostore v sejni sobi 
knjižnice ter projektor, poskrbela pa je tudi za izdelavo kuponov za individualni dostop do 
interneta. Brezposelni so sodelovali na naslednjih vrstah skupinskih delavnic: a) »Kariera po 
petdesetem« – delavnice za prepoznavanje posameznikovih prednosti, interesov in kompetenc 
ter spoznavanje različnih načinov zaposlovanja in iskanja zaposlitve. b) »Učinkovit nastop na 
trgu dela« – delavnice za povečevanje učinkovitosti nastopa udeležencev na trgu dela in 
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izboljšanje komunikacijskih veščin. C) »Svetovalnica« – podpora in spremljanje udeležencev pri 
aktivni uporabi pridobljenih veščin iskanja zaposlitve. Poleg delavnic so bile izvedene tudi 
individualne konzultacije.  
Zaposleni v knjižnici smo za udeležence delavnic izvedli tudi nekaj skupinskih predstavitev 
knjižnice, njenih storitev, brezposelne smo seznanili z brezplačnim vpisom (Uredba o osnovnih 
storitvah knjižnic) in jih povabili k vpisu, seznanili smo jih z uporabo Cobissa ter storitve Moja 
knjižnica ter jim predstavili nekaj elektronskih virov, baz podatkov in portalov, do katerih lahko 
dostopajo preko spletne strani knjižnice (Biblos, Ebsco Host, Primorci.si, Dobre knjige, MLOL, 
Kamra, Album Pirana) 
Vodja projekta: Aleš Majer 
 
 
9.  PRIMORCI.SI 
 
Cilji projekta: Primorci.si je spletni vzajemni biografski leksikon znanih Primork in Primorcev. 
Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile rojene na Primorskem in/ali so tukaj živele, se 
šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale dogajanja in razvoj v posameznih krajih in 
pokrajini v zgodovini oziroma v sedanjosti. Leksikon nastaja sproti in se nenehno dopolnjuje s 
podatki o znanih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti.   
Datum in čas izvajanja: vse leto 2017 
Kraj izvedbe: svetovni splet (www.primorci.si) 
Število uporabnikov oz. udeležencev:  Število ogledov vseh dosedanjih prispevkov Mestne 
knjižnice Piran (75 biografskih zapisov) do 31. 12. 2017 je bilo 136.981. V letu 2017 je bilo 42.677 
ogledov. 
Krajši opis (vsebina) projekta: Mestna knjižnica Piran prispeva zapise o zgodovinskih ali še 
živečih osebah z geografskega območja občine Piran, ki ga knjižnica pokriva s svojo dejavnostjo. 
V letu 2017 je knjižnica postavila na portal 17 biografskih zapisov (Leopold Belec, Viktor Birsa, 
František Čáp, Radovan Čok, Nataša Fajon, Sapana Gandharb, Tijuana Križman Hudernik, Sonja 
Ana Hoyer, Marina Kurtin, Gašper Malej, Anna Monaro, Stefano Rota, Antonio Sema, Dubravka 
Šorel, Vojka Štular, Vasja Vidmar, Joni Zakonjšek). Pri projektu sta sodelovali Karmen Kodarin in 
Ksenija Petaros Kmetec.                                                                
Vodja projekta: Ksenija Petaros Kmetec 
 
 
10.  KAMRA – PORTAL DIGITALIZIRANE KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENSKIH POKRAJIN 
 
Cilji projekta: digitalizacija in objava domoznanskih vsebin, omogočanje on-line dostopa do 
slovenske in evropske kulturne dediščine, predstavljanje portala javnosti kot pomemben vir 
domoznanskih informacij in vseživljenjskega učenja. 
Datum in čas izvajanja: vse leto 2017 
Kraj izvedbe: svetovni splet (www.kamra.si) 
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Število uporabnikov oz. udeležencev: V letu 2017 so imeli domoznanski zapisi naše knjižnice 
10.846 ogledov.  
Krajši opis (vsebina) projekta: portal Kamra združuje digitalizirane vsebine s področja 
domoznanstva predstavljene s strokovno-poljudnimi besedili in digitaliziranimi objekti 
(fotografije, razglednice, video posnetki itd.). Vsebine so od marca 2010 dostopne tudi v 
evropski digitalni knjižnici – EUROPEANA (http://europeana.eu). V letu 2017 smo na portalu 
objavili štiri novici s pripadajočimi digitalnimi fotografijami o domoznanskih dejavnostih Mestne 
knjižnice Piran in tri digitalne zbirke (dve novi in eno posodobitev):  
Piransko pokopališče, mesto spomina in zgodovinske, kulturne ter arhitekturne dediščine;  
Baldomir Podgornik, kapitan dolge plovbe;  Slikar Cesare Dell'Acqua.                                                                                                      
Vodji projekta: Ksenija Petaros Kmetec, Aleš Majer 
 
 
11.  DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – DEKD 2017 
 
Cilji projekta: Dnevi evropske kulturne dediščine so skupni projekt evropskih držav pod okriljem 
Sveta Evrope in Evropske komisije za kulturo. Namen je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo 
kulturne in naravne dediščine in predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in 
kulturni raznolikosti Evrope.V Sloveniji je nosilec projekta Zavod za varstvo kulturne dediščine - 
ZVKDS.   
Datum in čas izvajanja: 28. 9. 2017 - predavanje, 11. 9. - 30. 9. 2017 – razstava 
Kraj izvedbe: Knjižnica Lucija, Mestna knjižnice Piran 
Število uporabnikov oz. udeležencev: skupaj 250, od tega predavanje 55, razstava 150 
Krajši opis (vsebina) projekta: Mestna knjižnica Piran s sodelovanjem širi pomen in ohranjanje 
kulturne dediščine s predstavljanjem dediščine našega lokalnega okolja,  knjižnične 
domoznanske zbirke, gradiva, ki je vključeno v zbirko in drugih informacij s področja 
domoznanstva, kulturne in naravne dediščine. Tema letošnjih Dnevov evropske kulturne 
dediščine je bila voda in njena povezava z dediščino.  
28. septembra 2017 smo v lucijski enoti organizirali predavanje z naslovom Slapovi v Istri. 
Potoki in reke v Istri na svoji poti ustvarjajo slikovite brzice, slapove in tolmune, ki sodijo med 
najlepše naravne znamenitosti Istre. Lepoto teh biserov naravnega okolja od Glinščice do 
Labina in zanimivosti v njihovi bližini nam je v sliki in besedi predstavil Tomi Beškovnik, 
ljubiteljski fotograf in raziskovalec Istre.  
Od 11. 9. do 30. 9. 2017 smo v čitalnici piranske enote gostili fotografsko razstavo Mitje 
Zupančiča z naslovom: Svetilniki XIX. Stare kamnite lanterne Tržaškega zaliva in Istre. Svetilniki 
na severnem delu Jadranskega morja, ki jih lahko občudujemo še danes so bili zgrajeni v 19. 
stoletju. Od druge polovice 20. stoletja, ko klasično vlogo svetilnikov pomoči ladjam in 
pomorščakom pri orientaciji in navigaciji na morju zamenjujejo nove tehnologije, postajajo vse 
bolj pomembni kot pomniki pomorske zgodovine in kulturne dediščine.  
Vodja projekta: Ksenija Petaros Kmetec 
12.    CARPACCIEVO LETO V PIRANU 
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Cilji projekta: od 4. oktobra 2017 do decembra 2018 obeležujemo v Piranu leto slikarja Vittoreja 
Carpaccia in 500-letnico nastanka njegove oltarne slike za piransko cerkev sv. Frančiška Asiškega 
s ciljem opozoriti javnost na pomen Carpaccieve oltarne slike Marija z otrokom in svetniki, ki je 
bila leta 1518 naslikana za piransko cerkev in leta 1940, po 422 letih, odnešena iz Pirana v Italijo, 
kjer se nahaja še danes.  
Datum in čas izvajanja: 30. 11. 2017 
Kraj izvedbe: Mestna knjižnica Piran 
Število uporabnikov oz. udeležencev: 54 
Krajši opis (vsebina) projekta: V knjižnici smo pripravili prvo prireditev po otvoritvi 
Carpaccievega leta oktobra v Minoritskem samostanu sv. Frančiška Asiškega. Povabili smo na 
predavanje z naslovom V Italiji zadržane umetnine iz Kopra, Izole in Pirana. O problematiki 
nevrnjenih umetniških del znamenitih slikarjev beneške šole 15. in 16. stoletja, ki so bila iz Istre 
odnesena v Italijo pred drugo svetovno vojno je v sliki in besedi je predavala umetnostna 
zgodovinarka-konservatorka prof. dr. Sonja Ana Hoyer. Sledila je projekcija fotografskih 
posnetkov slike Marija z otrokom in svetniki. Fotografije je posnel Ubald Trnkoczy v Muzeju 
Antoniano v Padovi, kjer se sedaj nahaja slika.       

 Vodja projekta: Ksenija Petaros Kmetec 

 
Prireditve, drugi kulturni dogodkih in izvedeni projekti v obeh enotah knjižnice so bili odmevni 
tudi v medijih (Priloga  Bibliografija Mestne knjižnice Piran 2017). 
 

2.3 Program izvajanja nalog splošne knjižnice za pripadnike italijanske NS za leto 
2017 
 
 Dodatni nakup knjižničnega gradiva in informacijskih virov ter strokovna obdelava gradiva 
 
Cilji: : knjižnica z rednim in dodatnim nakupom knjižničnega gradiva v italijanskem jeziku 
uresničuje kratkoročne in dolgoročne ciljev programa knjižnice za NS. Cilj dodatnega nakupa je 
izgradnja in vzdrževanje aktualne zbirke leposlovnega in strokovnega gradiva v italijanskem 
jeziku in s tem zadovoljevanje kulturnih, izobraževalnih in informacijskih potreb različnih ciljnih 
skupin uporabnikov-pripadnikov NS. Operativni cilj dodatnega nakupa: nakup 70 enot gradiva, 
od tega 40-50 elektronskih knjig in okoli 20 naslovov serijskih publikacij in tekoča strokovna 
obdelava 
 
Realizacija: Z dodatnim nakupom smo nakupili 98 naslovov oziroma 121 enot knjižničnega 
gradiva. Letni dotok knjižničnega gradiva (redni nakup, dodatni nakup, dar) znaša skupaj 261 
naslovov oziroma 302 enoti in 62 naslovov e-knjig.  
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Vse gradivo (knjige, neknjižno gradivo, časniki in časopisi, elektronski viri) je bilo strokovno 
obdelano. Dostopno je v eni ali obeh enotah knjižnice, elektronske knjige pa so dostopne na 
daljavo preko spleta in s prenosom na osebni računalnik ali drugo mobilno napravo. Informacije 
o gradivu so dostopne v lokalnem in vzajemnem katalogu v okviru sistema Cobiss/Opac. 
 
 
 Zagotavljanje komuniciranja v jeziku NS 
 
Cilji: kontinuirano zagotavljanje komuniciranja v italijanskem jeziku na vseh področjih 
komuniciranja z uporabniki. 
Realizacija: knjižnica je uporabnikom NS zagotavljala komuniciranje v jeziku NS pri izvajanju 
osnovnih storitev, oblikovala je dvojezična vabila, spremne zapise razstav, zloženke, vsebine na 
spletni strani knjižnice ipd., izvajala je dvojezične prireditve, prevajala krajša leposlovna in druga 
besedila v okviru projektov bralne kulture (pravljične ure v italijanskem jeziku ipd.). Zagotavljala 
je komuniciranje v italijanskem jeziku (pisno, govorno, na spletu) na vseh področjih 
komuniciranja z uporabniki. 
 
 
 Bralna kultura, knjižnična vzgoja in informacijsko opismenjevanje uporabnikov pripadnikov 
NS 
 
Cilji: spodbujanje in promocija branja, zagotavljanje kakovostnih dejavnosti za uporabnike NS, 
povezovanje otrok obeh narodnosti ob skrbno načrtovanih in izpeljanih projektih bralne kulture, 
skupinske in individualne oblike informacijskega opismenjevanja uporabnikov NS, promocija 
knjižnične zbirke ter povečanje uporabe knjižnice.  
Realizacija: v sodelovanju z Občino Piran smo pripravili predstavitev nove knjige pisateljice in 
pesnice Isabelle Flego z naslovom Memorie da sopra l'equatore. Prireditev je potekala 
dvojezično. V sodelovanju s knjižnico Biblioteca »Diego de Castro«, ki deluje v okviru piranske 
italijanske narodne skupnosti smo ob Carpaccievem letu v Piranu pripravili knjižno razstavo 
slovenskih in italijanskih knjig z naslovom Carpaccievo leto v Piranu / L'anno del Carpaccio a 
Pirano. Ob Tednu italijanskega jezika, ki je bil letos posvečen filmu smo pripravili razstavo filmov 
italijanskih režiserjev iz bogate zbirke filmov na DVD-jih. Knjižno razstavo smo pripravili tudi ob 
Tednu italijanske kuhinje v svetu. 
Na spletni portal znanih osebnosti z območja občine Piran v preteklosti in danes smo postavili 
dva zapisa o osebah italijanske narodnosti, ki živijo ali so živele na območju današnje občine 
Piran in so s svojim delom vplivale na različna področja življenja v našem okolju. Predstavili smo 
grofa Stafana Roto,, ki je bil pomembna osebnost piranskega družbenega življenja v 19. stoletju 
in zaslužen za razvoj in ohranjanje piranske mestne knjižnice in bogatega arhiva, ki obsega 
dokumente o preteklosti Pirana in Istre od 12. st., in učitelja ter antifašista Antonia Semo, ki so 
mu Pirančani pravili »el maestro«. Po njem se danes imenuje gimnazija z italijanskim učnim 
jezikom v Portorožu. Na portalu Kamra smo z besedilom in fotografijami predstavili v Piranu 
rojenega italijanskega slikarja Cesara Dell'Acqua in zgodovino piranskega pokopališča. 
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Za otroke smo izvajali v obeh enotah knjižnice pravljične ure v italijanskem jeziku. V sodelovanju 
s šolami in vrtci smo pripravili več organiziranih obiskov knjižnice (bralna kultura, knjižnična 
vzgoja, informacijsko opismenjevanje). V okviru projekta rastem s knjigo smo za Osnovno šolo 
»Vincenzo in Diego de Castro« in Gimnazijo »Antonio Sema« pripravili skupinske oblike 
seznanjanja s knjižnico in njenimi viri ter jim podelili knjige. 
 
 
 Usposabljanje zaposlenih za delo s pripadniki NS 
 
Cilji: kakovostno izvajanje dejavnosti, kontinuirano seznanjanje s problematiko, kulturni dogodki 
in knjižna produkcija SN 
Realizacija: bibliotekarka se je udeleževala kulturnih dogodkov, ki jih pripravlja NS in pri tem 
navezovala stike in pridobivala informacije za pripravo novih dogodkov / projektov. 
 
 Strokovno sodelovanje z matičnim narodom 
 
Cilji: navezovanje novih in vzdrževanje stikov z italijanskimi knjižnicami in knjižničarji, obiski 
prireditev, knjižnih sejmov, seznanjenost s knjižno produkcijo in knjižnimi novostmi 

Realizacija: Bibliotekarka se je redno seznanjala s knjižno produkcijo in delovanjem knjižnic 
preko spletnih strani. 
 
 Druge dejavnosti za pripadnike NS 
 
Cilji: nadaljevanje projekta strokovne obdelave knjižnice NS in s tem zagotovitev informacijske 
dostopnosti baze SINPIR za vse ciljne skupine uporabnikov, usposabljanje volonterskih delavcev 
NS za delo v okolju COBISS3/Izposoja. Operativni cilj: strokovna obdelava okoli 600 naslovov 
gradiva (kreiranje bibl. zapisov), vnašanje podatkov o zalogi (COBISS3), oprema, postavitev; 
komuniciranje ter urejanje bibliogr. zapisov v skladu z navodili bibliografskega servisa. 
 
Realizacija: strokovno je bilo obdelanih 630 naslovov knjižničnega gradiva oziroma 659 enot. 
Kreiranih je bilo 388 bibliografskih zapisov, prevzetih 242. Bibliotekarka je tudi vzdrževala 
kakovost kataloga s posodabljanjem starih bibliografskih zapisov in povezavami zapisov z 
normativno bazo podatkov. Za CONOR bazo je bilo kreiranih 143 osebnih značnic. Vse gradivo je 
bilo opremljeno in postavljeno na police.  

Zbirka knjižnice NS je zanimiva tudi za uporabnike drugih slovenskih knjižnic saj prošnje za 
medknjižnično izposojo naraščajo. K temu je nedvomno pripomogla informacijska dostopnost 
zbirke oziroma strokovna obdelava knjižnične zbirke v sistemu COBISS.  
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2.4 Materialni in drugi pogoji za izvedbo programov in projektov v letu 2017 
 
 Nakup opreme 
 
V letu 2017 smo nakupili dva računalnika in dve multifunkcijski napravi za zaposlene. V letu 2017 
Ministrstvo za kulturo ni objavilo razpisa za sofinanciranje nakupa IKT opreme, zato se je 
oprema kupila s sofinanciranjem občine in lastnih sredstev knjižnice.  

 Tekoče vzdrževanje 
 
Knjižnica je tekoče vzdrževala svoje objekte in naprave v teh objektih: dvigalo, vrata, požarno 
centralo, gasilne aparate, varnostno razsvetljavo, IKT in drugo opremo knjižnice. Redno so bili 
opravljeni tudi tehnični pregledi požarne centrale in varnostne razsvetljave ter dvigala.  
 
 
 
 
 Kadrovski pogoji in izobraževanje zaposlenih 
 
Cilji: kakovost in usposobljenost knjižničnega osebja, obvladovanje sprememb, izvajanje 
dejavnosti v skladu s predpisi in standardi, rast in razvoj dejavnosti. 
 
Realizacija: v letu 2017 je bilo v knjižnici 11 zaposlenih, od tega 9 strokovnih knjižničarskih 
delavcev. Strokovni in drugi sodelavci so se udeleževali različnih oblik izobraževanja in 
izpopolnjevanja: usposabljanje za delo v sistemu COBISS na Institutu informacijskih znanosti v 
Mariboru, sistemske novosti - Center za razvoj knjižni pri NUK-u, izobraževanja v okviru 
območnosti za implementacijo, razvoj, uporabo elektronskih virov (Kamra, Mlol, Dobreknjige.si, 
Gvin) in za delo z uporabniki, izobraževanja za potrebe e- arhiviranja in hrambe e-dokumentacije 
v okviru Združenja splošnih knjižnic.  
 
 Ocena notranjega nadzora javnih financ in ukrepi vodstva za doseganje ciljev 
 
Vodstvo se zaveda odgovornosti za stalno izboljševanje finančnega in drugega poslovanja 
knjižnice in vzpostavitve notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom 
Zakona o javnih financah, katerega namen je, da se obvladujejo tveganja in zagotavlja doseganje 
zastavljenih ciljev (Priloga: Izjava o oceni tveganja notranjega nadzora javnih financ).  
 

Knjižnica izkazuje konec leta 2017 pozitivni poslovni rezultat. 
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3.  STRNJEN PREGLED DOSEŽENIH CILJEV 
 
1. Knjižnica je v letu 2017 sledila dolgoročnim in dosegala letne cilje na področju upravljanja in 
dopolnjevanja knjižnične zbirke. Letni nakup in dotok gradiva je bil manjši kot v preteklih letih 
zaradi manjših namenskih javnih sredstev, nakupa e-knjig in drugih e-virov, ki pa omogočajo 
dostop do veliko večjega števila naslovov (preko 43000 naslovov). 
 
2. Klasični kazalci uporabe knjižnice, kot so članstvo, izposoja in obisk so bili v letu 2017 nižji kot 
je povprečje zadnjih let.  
 
3. Strokovni knjižničarski delavci so izvajali številne dejavnosti, projekte bralne kulture, projekte 
informacijskega izobraževanja in druge projekte za vse ciljne skupine uporabnikov. Cilje je 
knjižnica dosegala s sodelovanjem in povezovanjem z entitetami in posamezniki v lokalni 
skupnosti, s povezovanjem na regionalni in nacionalni ravni, in širše.  
 
4. Realiziran je bil letni program posebnih nalog splošne knjižnice za uporabnike italijanske 
narodnosti. 
 
5. Kulturni dogodki, ki jih je organizirala knjižnica, so vzbudili pozornost medijev. 
 
6. Knjižnica je z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih sledila spremembam v stroki in 
spremembam, ki vplivajo na finančno poslovanje javnega zavoda. 

 
7. Vodstvo knjižnice se zaveda odgovornosti za stalno izboljševanje poslovnega okolja, katerega 
namen je obvladovanje tveganj in doseganje zastavljenih ciljev. 
 
 
                                                                 direktorica 
Piran,  15. 2. 2018                                            mag. Patricija Višnjevec 
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FINANČNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 

 

Pojasnila k računovodskemu poročilu za leto 2017 

 

Mestna knjižnica Piran deluje kot javni zavod na področju kulture, skladno z določbami Zakona o 
knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ustanoviteljica zavoda je 
Mestna občina Piran.  
Sredstva za poslovanje smo pridobili na podlagi sprejetega letnega programa dela in sklenjenih 
pogodb s financerji. Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in sestavljanja 
računovodskega poročila smo poleg Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MESTNA KNJIŽNICA 
PIRAN upoštevali še naslednje predpise:  
- Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/2011 UPB4,s kasnejšimi popravki,  
- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02),  
- Pravilnik o računovodstvu ,  
- Slovenske računovodske standarde ,  
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (UL RS št. 115/02, in nasl.),  
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL 
RS št. 143/03, in nasl.),  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (UL RS št. 54/02, in nasl.),  
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (UL RS št. 117/02, in nasl.),  
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (UL RS št. 45/05, in nasl.),  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS, št. 40/2012),  
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2017,  
 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev za leto 2017 ter ocena gospodarnosti in 
učinkovitosti poslovanja  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Ocenjujemo, da je Mestna knjižnica Piran v letu 2017 dosegla zastavljene cilje in da sledi 
dolgoročnim ciljem. 
  
Sledimo ciljem, zastavljenim v sprejetem letnem programu dela in jih realiziramo v okviru 
odobrenih sredstev financerjev in v kombinaciji z lastnimi sredstvi.   
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Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  
 
Na vseh področjih poslovanja skrbimo, da se delo opravi v skladu s predpisi in da se prejeta 
sredstva trošijo namensko, gospodarno in učinkovito.  
 
Gospodarnost 2016= Prihodki /Odhodki  = 1,013 %   
Gospodarnost 2017= Prihodki /Odhodki  = 1,008 %  
 
Ocena sistema notranjega finančnega nadzora  
Vodenje finančno-računovodskega poslovanja je zaradi velikega števila vknjižb  in priprave 
obračunov izpostavljeno določenemu tveganju. 
 Spremljali smo spremembe zakonodaje in jih prenašali v prakso. Udeležili smo se izobraževanj 
s področja računovodstva in financ.  
 
Računovodsko poročilo predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega:  
1. 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.  
 
2. 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 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 (fotokopiranje, najemnine),  
- prihodki od financiranja (prejete obresti od zakladniškega podračuna),  
- drugi prihodki.  
 
Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih 
evidencah upoštevajoč kontni načrt za določene uporabnike. 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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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 
Izkaz prikazuje prihodke in odhodke poslovnega leta v skladu s poslovnimi dogodki in primerjavo 
s predhodnim obdobjem. 

      

ČLENITEV   
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK  V € 
  

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Indeks 
KONTOV   2017 2016 17/16 

1 2 3 4 5   

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 860 432.955 415.895 103,9 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 432.955 415.895 103,9 

  POVEČ.VRED.ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČ.PROIZV. 862 0 0   

  
ZMANJ. VRED. ZALOG PROIZV. IN 
NEDOKONČ.PROIZVODNJE 

863 0 0   

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 0 0   

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 3.341 0,0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 51 0,0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 0 0   

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0   

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0   

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 432.955 419.287 103,3 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 89.487 97.199 92,1 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0   

460 STROŠKI MATERIALA 873 29.742 32.452 91,6 

461 STROŠKI STORITEV 874 59.745 64.747 92,3 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 332.884 313.255 106,3 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 258.885 252.171 102,7 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 42.391 40.599 104,4 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 31.608 20.485 154,3 

462 G) AMORTIZACIJA 879 5.831 2.221  262,5 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0   

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 21 14 150 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 0 0   

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.126 1.119 100,6  

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 271 0   

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0   

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 429.620 413.808 103,8 
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O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 3.335 5.479 60,9 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889 0 0   

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0   

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 3.335 5.479 60,9 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0   

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0   

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 10 10 100,0 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 

 
 
KONTI SKUPINE 76 

 

Celotni prihodki v letu 2017 so znašali 432.955 €  

 

Sestavljeni so bili iz transfernih prihodkov dotacij ustanoviteljice Občine Piran in Ministrstva za 

kulturo za nakup knjižničnega gradiva in za program splošne knjižnice za pripadnike italijanske 

narodne skupnosti.  

Prihodki iz sredstev javnih financ so znašali 404.113,26 € 

 

 Nejavni prihodki iz opravljanja javne funkcije (od članarin, zamudnin, izstavljenih opominov, 

fotokopiranja, medknjižnične izposoje) so znašali 25.170,66€. 

 Prihodki od najemnin za Kosmačevo hišo  so znašali 3.671,10 €. 

 

Finančnih prihodkov ni.  Drugih prihodkov ni. 

 

KONTI SKUPINE 46 

 

Celotni odhodki v letu 2017 so znašali 429.620 €. 

 

Največji delež (60,26 %) v odhodkih predstavljajo stroški dela, ki so znašali 258.885 € in sicer: 

 Bruto plače in nadomestila  258.885 € 

 Prispevki delodajalca            42.391 € 
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 Drugi izdatki za zaposlene    31.608 €  od tega : 

                                                        Prehrana med delom      8.494,40€ 

                                                        Prevoz na delo               3.319,83€ 

                                                        Dodat.pokojn.zavar.       2.214,32€ 

                                                        Regres za letni dopust   8.521,21€ 

 

Plače in vsi prejemki delavcev so bili izplačani v skladu z zakonskimi predpisi, vsa izplačila so 

bila v okviru opravljanja javne službe. 

 

Stroški materiala so znašali 29.742,22€, kar pomeni 7 % delež v strukturi stroškov. To so bili 

stroški  pisarniškega materiala, sanitetnega materiala, električna energija, ogrevanje prostorov, 

materiali za prireditve. Po standardih se med stroške materiala vključujejo tudi revije in časopisi 

v znesku 14.692,28€ , ki so sicer knjižno gradivo. 

 

Stroški storitev so znašali 59.745,21€ in predstavljajo 13,9 % delež vseh stroškov. To so stroški 

telekomunikacij in elektronske pošte, poštnih storitve, rtv prispevka, potujoče knjižnice, 

medknjižnične izposoje, računalniških storitev, računovodskih in revizijskih storitev, stroški 

prevoza knjižničnega gradiva, varovanja zgradb, tekočega vzdrževanja, čiščenja prostorov, 

porabe vode, dnevnic in kilometrin za službena potovanja, najemnin, zdravstvenih storitev, 

storitev plačilnega prometa, sejnin in avtorskih honorarjev ter digitalizacije knjižnega gradiva. 

 

Amortizacija 5.831,46€ predstavlja knjige nakupljene iz lastnih virov v višini 2.984,26€ in 

amortizacijo opreme kupljene z lastnimi sredstvi v višini 2.847,20€. 

 

Ostali stroški 1.126,10€ znašajo 0,3 % delež. 

To so stroški letnih članarin, zamudnih obresti, stotinske izravnave in administrativne takse. 

 

Knjižnica je v letu 2017 poslovala polnih 12 mesecev. Povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur je bilo 10,20  
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

V izkazu so prikazani prihodki in odhodki po 16.členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju 

prihodkov in odhodkov. Upoštevano je načelo denarnega toka . 

    

KONTI 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK v Eur 
  

NAZIV KONTOV Indeks 

  Tekoče 
leto 

Predhodno 
leto 2017/16 

1 2 3 4 5 6 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 

475.822 458.321 104 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 

472.142 456.150 103,5 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 

446.988 429.040 104 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 

33.620 33.160 101 
del 

7400 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 

33.620 33.160 101 
del 

7400 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 

0 0 0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 407 

413.368 395.880 104 
del 

7401 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 

403.229 394.980 102 
del 

7401 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 

10.139 900 1127 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 

0 0 0,0 
del 

7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411 
0 0 0,0 

del 
7402 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 
0 0 0,0 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 

0 0 0,0 
del 

7403 
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 

0 0 0,0 
del 

7403 
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 

0 0 0,0 
del 

7404 
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 

0 0 0,0 
del 

7404 
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 

0 0 0,0 
del 
740 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 
0 0 0,0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  419 

0 0 0,0 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 

25.154 27.110 93 
del Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 421 25.154 27.060 93 
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7130 službe 

del 
7102 

Prejete obresti 422 
0 0 0 

del 
7100  

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 
0 0 0,0 

del 
7141 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 
0 0 0,0 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0,0 
730  Prejete donacije iz domačih virov 426                 0 50 0,0 
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0,0 
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0,0 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0,0 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0,0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 

3.680 2.171 170 
del 

7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 

0 0 0,0 
del 

7102 
Prejete obresti 433 

0 0 0,0 
del 

7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 

3.671 2.090 176 
del 

7100  
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

435 
0 0 0,0 

del 
7141 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 
9 81 11 

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 437 

476.014 456.545 104 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 

475.333 456.083 104 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 439 

279.395 272.949 102 
del 

4000 Plače in dodatki 440 256.965 252.958 102 
del 

4001 
Regres za letni dopust 441 

8.521 7.202 118 
del 

4002 
Povračila in nadomestila 442 

11.891 12.789 93 
del 

4003 
Sredstva za delovno uspešnost 443 

0 0 0,0 
del 

4004 
Sredstva za nadurno delo 444 

0 0 0,0 
del 

4005 
Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 

0 0 0,0 
del 

4009 
Drugi izdatki zaposlenim 446 

2.018 0 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 

43.730 41.411 106 
del 

4010 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 

22.869 22.387 102 
del 

4011 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 

18.322 17.934 102 
del 

4012 
Prispevek za zaposlovanje 450 

155 152 102 
del 

4013 
Prispevek za starševsko varstvo 451 

258 253 102 
del 

4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

452 
               

2.126 685 310 



35 

 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 

87.732 98.069 89 
del 

4020 
Pisarniški in splošni material in storitve  454 

47.244 57.126 83 
del 

4021 
Posebni material in storitve 455 

0 0 0,0 
del 

4022 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 

20.220 19.927 101 
del 

4023 
Prevozni stroški in storitve 457 

169 215 79 
del 

4024 
Izdatki za službena potovanja 458 

1.107 1.188 93 
del 

4025 
Tekoče vzdrževanje 459 

7.666 7.626 100 
del 

4026 
Poslovne najemnine in zakupnine  460 

576 357 161 
del 

4027 
Kazni in odškodnine 461 

0 0 0,0 
del 

4028 
Davek na izplačane plače 462 

0 0 0,0 
del 

4029 
Drugi operativni odhodki 463 

10.750 11.594 93 
403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0,0 
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0,0 
410 F. Subvencije 466 0 0 0,0 
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0,0 
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0,0 
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0,0 

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 

64.476 43.654 148 
4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0,0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0,0 
4202 Nakup opreme 473 15.399 2.761 558 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 49.077 40.893 120 
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0,0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 0,0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0,0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 0,0 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479 
0 0 0,0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0,0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(482+483+484) 

481 

681 462 147 
del 
400 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 482 

               0         
 

                 0 

del 
401 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 483 

0 0 
del 
402 

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 484 

681 462 147 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 

1.776 0 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 

192 0   
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

KONTI SKUPINE 74 IN 71 

 

Skupni prihodki v letu 2017 so znašali 475.822,42 €. Prihodki, ki so bili pridobljeni v okviru 

opravljanja javne službe znašajo 472.142,32 €, ostalo so prihodki prodaje blaga in storitev na 

trgu v višini 3.680,10 € ( od tega znaša najemnina Kosmačeve hiše 3.671,10 €)  . 

 

Sestava prihodkov: 

1. Občina Piran je sofinancirala: sredstva v višini 413.368 €  :  

Specifikacija sredstev po proračunskih postavkah: 

- za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja 10.138,56 € (za klimatsko napravo) , 

-  38.000,0 € za nabavo knjižničnega gradiva,  

-  38.476,67 € za materialne stroške,   

- 10.000,00€ za tekoče vzdrževanje, za bibliobus 4.500,00 €, za projekte 500,00€,  

- za plače in druge izdatke za zaposlene v višini 311.752,43 € 

 

1. Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo nakup knjižničnega gradiva v letu 2017 v višini 

16.920 € . Za pripadnike narodne skupnosti je bilo v letu 2017 zagotovljeniho 16.700 € 

sredstev. 

 

2. Prihodki od članarin in zamudnin, od prodaje blaga in storitev na trgu v okviru izvajanja 

javne službe so bili realizirani v višini 25.154,66 €,  

Prihodki prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 3.680,10 € predvsem na račun oddajanja v 

najem Kosmačeve hiše.  

 

KONTI SKUPINE 40 IN 42 

 

Skupni odhodki v letu 2017 so znašali 476.013,68 €. 

 

Največ odhodkov so predstavljale plače in drugi izdatki zaposlenim, in sicer 279.394,52 €. 

 

Od tega so znašale plače in dodatki, povračila in nadomestila plač 258.405,27 €, regres za letni 

dopust 8.521,21 €, prevoz in prehrana delavcev 12.468,04 Eur. 
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Prispevki na izplačane plače so bili plačani v višini 43.729,75 € - znesek vključuje tudi vplačane 

premije za dodatno kolektivno zavarovanje v višini 2.126,50 €.  

 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so znašali 87.732,33 €. Sestavljeni so iz 

izdatkov za pisarniški in material za opremljanje knjižnega gradiva, čistilni material in storitve 

čistilnega servisa ter strošek varovanja stavb in naprav, računovodske storitve izdatkov za 

posebni material in storitve, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, izdatkov za 

službena potovanja, tekočega vzdrževanja in drugih operativnih odhodkov. 

 

Večji strošek predstavlja strošek za tekoče vzdrževanje 7.666,39 €, ki vključuje vsa tekoča 

popravila in vzdrževanje poslovnih objektov, knjižnične in komunikacijske ter računalniške 

opreme. Velik je tudi strošek ogrevanja, ki znaša 7.523,10 € . V isto kategorijo smiselno spada 

tudi strošek upravljanja zgradbe, ki znaša 5.625,80 €.  

 

Med stroški materiala in storitev so v višini 14.742,51 € zajeti izdatki za časopise in revije. Ostalo 

so  stroški pisarniškega materiala, nakup knjižničnega gradiva, sanitetni material, strokovna 

literatura, porabljen material ob prireditvah, računalniške in računovodske storitve. 

 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije znašajo 12.697,08 €. 

Prevozni stroški in storitve 169,40 €, izdatki za službena potovanja 1.106,70 € 

Drugi operativni odhodki so znašali 5.625,80 € - znesek je predstavlja strošek upravljanja 

poslovnih prostorov in varovanja stavb, strošek bančnih provizij (339,47€), članarine in 

strokovno izobraževanje zaposlenih (1.136,46 €) . 

 

Nabava računalniške opreme in drobnega inventarja je v letu 2017 znašala  16.023,89 €. Poleg 

navedenega imamo med opremo evidentirane tudi nabavljene knjige in dvd-je v višini 

45.604,26€. 
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

V Mestni knjižnici Piran v letu 2017 ni bilo poslovnih dogodkov v zvezi z danimi posojili na dan 

31.12.2017, zato je izkaz prazen. 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
  

NAZIV KONTA   

  Tekoče leto 
Predhodno 

leto   
1 2 3 4 5   

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0 

  

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0   

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0   

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 
države ali občin 

503 0 0   

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0   

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0   

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0   

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0   

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0   

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0   

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0   

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0   

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0 

  

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0   

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0   

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin 

515 0 0   

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0   

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0   

4405 Dana posojila občinam 518 0 0   

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0   

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0   

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0   

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0   

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0   

  
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 0 0 

  

  
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525 0 0 
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Izkaz navede podatke o prejetih posojilih in odplačila glavnic najetih posojil za obračunsko 

obdobje. Mestna knjižnica Piran v letu 2017 ni imela  poslovnih dogodkov. 

 
 
 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
  

NAZIV KONTA   

  Tekoče leto 
Predhodno 

leto   
1 2 3 4 5   

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 0 0 

  

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 

  
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0   
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0   

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0   
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0   
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0   
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0   
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0   

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0   

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 0 0 

  

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0 

  
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0   
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0   

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0   
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0   
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0   
del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0   
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0   

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0   

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 0 0 

  

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 0 0 

  

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 1.776 

  

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 192 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI 

 

Izkaz navaja prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje 

blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. 

Delež prihodkov doseženih od prodaje blaga in storitev na trgu je zelo majhen, znaša namreč 

0,77 % doseženih prihodkov iz naslova najemnin za Kosmačeno hišo in prihodkov iz naslova 

souporabe objekta v Piranu. 

 

(v eurih, 
brez 

centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
  

NAZIV PODSKUPINE KONTOV   

  
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu   

1 2 3 4 5   

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 660 

429.275 3.680   
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 429.275 3.680   

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 662 0 0   

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 
0 0   

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 0 0   
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0   
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0   

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 667 

0 0   
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0   
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0   

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 670 

429.275 3.680   

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 671 

88.726 761   
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 0   

460 STROŠKI MATERIALA 673 29.489 253   
461 STROŠKI STORITEV 674 59.237 508   

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 675 

332.884 0   
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 258.885 0   
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 42.391 0   
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 31.608 0   

462 G) AMORTIZACIJA 679 5.831 0   
463 H) REZERVACIJE 680 0 0   

465,00  J) DRUGI STROŠKI 681 21 0   
467 K) FINANČNI ODHODKI  682 0 0   
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468 L) DRUGI ODHODKI 683 1.126 0   

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 684 

271 0   
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0   
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 271 0   

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 

428.859 761   

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 688 

416 2.919   

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670)  689 

0 0   
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 5   

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka 
(688-690) 

691 

416 2.919   

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 

0 0   

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 693 

0 0   
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BILANCA STANJA 

 

Bilanca izkazuje podatke o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na  dan 31.12.2017. 

 

ČLENITEV   
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
  

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Indeks 

KONTOV   
Tekoče 

leto 
Predhodno 

leto 17/16 
1 2 3 4 5   

  SREDSTVA         

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 726.241 759.365 96 

00 
NEOPREDM. SREDSTVA IN DOLGOR.AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 1.065 1.065 100 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 615 401 153 

02 NEPREMIČNINE 004 919.076 919.076 100 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 228.107 200.535 114 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.156.072 1.121.272 103 

05 POPR. VRED.OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSN.SRED. 007 1.121.250 1.081.112 104 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 0,0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0,0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0,0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0,0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 63.965 52.476 122 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 263 463 57 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 18.439 18.439 100 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 21 0 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 0,0 

14 
KRATKOR.TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 45.263 33.413 135 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0,0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0,0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 140 0,0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0,0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 0,0 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 

  
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0   
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0   
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0   
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0   
34 PROIZVODI 028 0 0   
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35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0   
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0   
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0   

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 032 790.206 811.841 97 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0   

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 46.063 38.453 120 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 0 0 0,0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 29.910 21.299 140 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 9.003 11.247 80 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 6.668 5.227 128 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 482 680 71 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 0,0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0,0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0,0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 0,0 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 744.143 773.388 96 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0,0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0,0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 0,0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0,0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0,0 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 0,0 

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 0,0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0,0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0,0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0,0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0,0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 728.455 761.035 96 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0,0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 15.688 12.353 127 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0,0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 790.206 811.841 97 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0 
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SKUPINE KONTOV RAZREDA 0 IN 9 

 

POJASNILA K BILANCI STANJA 

 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

V letu 2017 je občina Piran je omogočila nabavo klimata v višini 13.471,89 €. 

Preostalo opremo v višini 2.552,01 € je knjižnica kupila z lastnimi sredstvi – v glavnem je to 

tehnična oz. računalniška oprema. 

 

Knjižno gradivo : knjige v višini 42.620,00 € in časopise 15.920,00 € je knjižnica kupila s sredstvi 

ustanoviteljice, Občine Piran, ki je za gradivo prispevala 38.000,00 €, Ministrstva za kulturo 

16.920,00  in Ministrstvo za kulturo – za italijansko narodno skupnost 3.000,00 €. 

 

Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva je odpisala gradivo v vrednosti 27.588,27€. 

Zaradi dotrajanosti smo izločili iz uporabe osnovna sredstva v višini 3.864,75 €, ki so bila v 

glavnem brez vrednosti. Za izvzem osnovnih sredstev zaradi dotrajanosti in tehnološke 

zastarelosti se je odločila inventurna komisija, ki je pripravila seznam. 

 

Amortizacija je bila obračunana po zakonsko predpisanih stopnjah v skladu s Pravilnikom o 

načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Po 

priporočilih revizorja smo uskladili amortizacijsko stopnjo za programsko opremo (20 %)  in 

amortizacijsko stopnjo za  drugo računalniško opremo (tiskalnike) , ki znaša 25 %  ter 

amortizacijsko stopnjo za pohištveno opremo v višini 12 % . 

Prevrednotenja osnovnih sredstev zaradi okrepitve in oslabitve ni bilo. 

 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2017 znaša 

783.526,32 € in se vsako leto znižuje, saj sredstev za pokrivanje amortizacije knjižnica ne 

dobiva, zato se v skladu s SRS 36 amortizacija pokriva v breme vira sredstev. 

 

Vsa sredstva v okviru razreda 0 so bila usklajena z viri na kontu 980 in so last ustanovitelja 

Občine Piran z majhnim deležem Ministrstva za kulturo iz preteklih let . 
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SKUPINE KONTOV RAZREDA 1 

 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Stanje kratkoročnih sredstev v razredu 1 (terjatve in ostala kratkoročna sredstva)  je znašalo 

63.965,28€. 

Sredstva predstavljajo denarna sredstva v blagajni v višini 57,55 €. 

Stanje na transakcijskem računu pri UJP Koper je znašalo 18.438,87€. 

Kratkoročnih terjatev do kupcev ni. 

Največja je terjatev do ustanoviteljice Občine Piran za plače za mesec december 2017 v višini 

45.256,61 €. 

Poleg navedenega ima zavod še odprte terjatve iz naslova medknjižnične izposoje v višini 7 €. 

 

 

SKUPINE KONTOV RAZREDA 2 

 
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  

 

Na dan 31.12.2017 so znašale kratkoročne obveznosti 46.063,16 €. 

Obveznosti do dobaviteljev so znašale 9.003,54 € (neplačani računi), ki so razvidni iz seznama 

saldakontov dobaviteljev. Računi imajo valuto plačila januar 2018. 

 

Največji del obveznosti so obveznosti do delavcev 29.909,75€ , ki so sestavljene iz: obveznosti 

do zaposlenih :neto plač za  december 2017, prehrane med delom in prevoz na delo za 

december 2017  ter prispevkov v breme delodajalca za mesec december 2017 v višini 

4.301,81€, druge kratkoročne obveznosti znašajo 269,59 €.  Obveznosti iz naslova odtegljajev 

zaposlenih znašajo 1.894,63 € , obveznost za pokojninske premije 201,84 €  in obveznost do 

proračunskih uporabnikov 482,00€ ( predvsem iz naslova potujoče knjižnice) . 

 

Vsi stroški dela so bili poravnani 5.1. 2017 ob izplačilu plač. 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

          
         

NAZIV 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Poveča
nje 

poprav
ka 

vredno
sti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšan
je 

popravka 
vrednosti 

Amortizacij
a 

 
Neodpis.vred. 

(31.12.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-
7+8-9) 

 I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 2.041.413 1.218.048 66.253 0 3.865 3.616 99.128 726.241 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 000 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 1.065 401 0 0 0 0 213 451 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 705 919.076 200.535 0 0 0 0 27.572 690.969 

F. Oprema 706 277.863 239.624 15.399 0 3.523 3.523 20.318 33.320 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 843.409 841.488 50.854 0 342 93 51.025 1.501 

II.  Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 
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V letu 2017 smo nabavili osnovna sredstva v višini in na način kot je predhodno pojasnjeno. 

Obračunano amortizacijo za opremo kupljeno iz lastnih sredstev v višini 2.552,01 € in knjige za 

2.023,37 € smo pokrili v breme tekočih prihodkov, ostalo amortizacijo za opremo in knjige 

nabavljene s sredstvi Občine in Ministrstva pa v breme kontov 98 in 92. 

 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 

 

Dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil nimamo. 

 

 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  

 

Prikaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2017 je prazen. 

 
 
 
 
DELEŽ NEJAVNIH PRIHODKOV V CELOLETNEM PRIHODKU  2017 
                                        Mestna knjižnica Piran 
 
 
1. SKUPAJ CELOTNI LETNI PRIHODEK JAVNEGA ZAVODA 432.955 EUR 
 
 
1. NEJAVNI PRIHODEK ZA JAVNO SLUŽBO, ki se upošteva pri vrednotenju nejavnega       
deleža glede na celoletni letni prihodek: : 
 
 
Članarine, zamudnine… 24.638,80 
Fotokopije,tiskanje 531,80 
Najemnine… 3.671,10 
Skupaj 28.841,76  

 
 
DELEŽ NEJAVNEGA PRIHODKA V CELOTNEM PRIHODKU JE 6,7%. 
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 ZAKLJUČEK : PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENGA POSLOVNEGA IZIDA – 

PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2017 

 

Rezultat poslovanja Knjižnice v letu 2017 je pozitiven. Razlika med prihodki in odhodki po 

pokritju nakupa osnovnih sredstev iz lastnih sredstev znaša 3.335,19€ .  

 

Knjižnica bo presežek porabila za tekoče poslovanje in nakup opreme v letu 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piran, 16. 2. 2018 

 

Pripravila računovodja 

Almira Samotorčan, univ.dipl.oec. 

  

 

 

 

 

Priloge k računovodskemu poročilu:  

 

 

1- Poročilo o opravljenem popisu 2017 in sklep  

 

 
 
 


