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1. UVOD 

 
Okvir delovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna (v nadaljevanju Knjižnice) je bil določen  s 

sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Navkljub planom je poslovno leto 2021 močno 

zaznamovala epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Konec epidemije je bil uradno razglašen 15. 

junija, vendar so različni in spreminjajoči se ukrepi vplivali na delovanje Knjižnice skozi vse leto. 

Knjižnica je v času razglašene epidemije v vseh svojih enotah delovala v omejenem obsegu, 

skladno s priporočili NIJZ, ki so določali prilagojeno poslovanje knjižnic. Vse enote so bile povsem 

zaprte samo od 1. do 11. aprila. S sklepom o zaprtju Knjižnice je bila ustavljena izposoja in vračilo 

knjižničnega gradiva. Do 1. maja je bilo ustavljeno tudi računanje zamudnine tako, da zaradi 

zaprtja Knjižnice uporabniki niso imeli neupravičenih stroškov. V drugi polovici leta so vse enote 

delovale po veljavnih urnikih in skladno s predpisi. 

Leto 2021 je bilo zaradi ukrepov omejevanja širjenja epidemije zelo težavno za delovanje 

knjižnične javne službe. Delo zaposlenih v Knjižnici je bilo organizirano tako, da so bila upoštevani 

veljavni predpisi in da je bil uporabnikom omogočen dostop do knjižničnega gradiva in storitev. V 

času razglašene epidemije so, skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor, vsi zaposleni (razen 

direktorja) prejemali dodatke za delo v nevarnih pogojih dela. V letu 2021 smo beležili tudi izjemno 

veliko odsotnosti iz dela zaradi bolezni in drugih razlogov. Vse spremembe so vplivale na finančno 

poslovanje Knjižnice. Glavna odstopanja so vidna v izpadu lastnih prihodkov, v manjšem obsegu 

odhodkov povezanih z delom ter povečanju odhodkov na postavkah materialnih stroškov, na kar 

so v glavnem vplivali višji stroški energije. Navkljub vsemu, smo v skupnem obsegu prihodkov in 

odhodkov, ostajali v načrtovanih okvirjih iz sprejetega finančnega načrta.  

Tudi v vsebinskem delu ter iz vidika spreminjajočih se predpisov smo bili zaradi izrednih razmer 

primorani svoje delo stalno in sprotno prilagajati. Pri osnovni dejavnosti izposoje knjižničnega 

gradiva večjih težav ni bilo, smo se pa v Knjižnici srečevali z velikimi težavami, ki so vezane na 

javne prireditve oziroma promocijo, bibliopedagoško delo ter ostale naše dejavnosti, namenjene 

dvigu bralne kulture. Navkljub izrednim razmeram menimo, da je knjižnična javna služba bila 

izvedena kvalitetno in da smo se približali željam in potrebam naših uporabnikov. V vseh enotah 

Knjižnice smo uporabnikom in obiskovalcem nudili informacije in storitve, ki so bile osredotočene 

na kulturne, izobraževalne, raziskovalne in socialne potrebe okolja, spodbujali smo informacijsko 

opismenjevanje, podpirali vseživljenjsko učenje, omogočali uporabo urejene zbirke 

domoznanskega gradiva, informirali uporabnike o kvalitetni literaturi in spodbujali smotrno izrabo 

prostega časa. Kljub upadu dodatnih dejavnosti vezanih na prireditve in dogodke v Knjižnici, smo 

občanom omogočali dostop do elektronskih virov, e-knjig in elektronskih revij in časopisov, kar 

se je v danih razmerah izkazalo za zelo koristno. 

Za sestavo poročila so bili uporabljeni podatki iz: 

 statistik o uporabnikih knjižničnega gradiva, o številu izposojenih enot, o načinu, vrstah in 

oblikah pridobljenega gradiva – pridobljenih iz sistema Cobiss, 

 statistik o ostalih dejavnostih in aktivnostih, ki jih knjižnica izvaja skladno s 16. členom 

Zakona o knjižničarstvu, 

 izvedene ankete o zadovoljstvu uporabnikov o storitvah Knjižnice 

 ter podatkov o finančnem poslovanju Knjižnice. 

 

2. OSEBNA IZKAZNICA 

 

Ime knjižnice: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 

Sedež: Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna 
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 Knjižnična mreža 

Knjižnica deluje na območju občin Postojna in Pivka. Poleg osrednje knjižnice v Postojni ima še 

krajevno knjižnico v Pivki ter potujočo knjižnico, s sedežem v osrednji knjižnici. Knjižnica je 

opravljala svojo dejavnost za skupno 22.921  prebivalcev (16.699 v občini Postojna in 6.222 v 

občini Pivka)0F

1. Potujoča knjižnica redno obiskuje 62 krajev na območju obeh občin in ima 73 

različnih postajališč. 

 

 Organi knjižnice 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Knjižnice Bena Zupančiča Postojna so organi knjižnice: 

- direktor:    mag. Uroš Mlinar  

- Svet knjižnice: 

- predsednik:    Nenad Arizanović (predstavnik zaposlenih), 

- namestnica predsednika:  Tina Bazjako (predstavnica uporabnikov), 

 

- ostali člani:    Nada Vadnov (predstavnica ustanovitelja), 

Pia de Paulis Debevec (predstavnica ustanovitelja), 

Dragica Bratanič (predstavnica uporabnikov), 

Taja Gornik Baraga(predstavnica zaposlenih).                                                        

 

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE  

 

Soglasje k finančnemu načrtu, kadrovskemu načrtu in programu dela za leto 2021 je bilo s strani 

Sveta knjižnice podano na 12. redni seji dne 18. 2. 2021. Knjižnica deluje na osnovi Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Ur. list RS št. 68/2018, 

128/2020 in 153/2021), svojo dejavnost pa izvaja še na podlagi naslednjih predpisov: 

 Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 96/02 – ZUJIK in 92/15),  

 Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice (Ur. list RS, št. 29/2003), 

 Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 

73/03, 70/08 in 80/12),  

 Strokovnih priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028), 

 Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 ( Ur. list RS, št. 21/2013 in spremembe), 

 Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. list RS, št. 77/2007 in 

spremembe),  

 Kolektivne pogodbo za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 45/1994 in spremembe),  

 Kolektivne pogodba za javni sektor (Ur. list, št. 57/2008 in spremembe), 

 Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna (2020), 

 Pravilnika o računovodstvu ter aktualnimi zakoni, podzakonskimi akti in uredbami s 

področja računovodstva, 

 Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur. list št. 9/2009 in 

spremembe), 

 Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Bena Zupančiča 

Postojna (2019),  

 Strateškega načrta Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 2021-2025, 

 Kadrovskega načrta 

                                                        
1 Vir: Statistični urad RS-za stanje po 1. 7. 2021: 
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/05C4003S.px/table/tableViewLayout2/ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3612
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 Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, 

 Pravilnika o varstvu in obdelavi osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika,  

 Izjave o varnosti z oceno tveganja in 

 drugih pravilnikov in podzakonskih aktov. 

 

V letu 2021 je začel veljati nov strateški načrt Knjižnice za obdobje od 2021 do 2025. Usmeritvam 

iz strateškega načrta je sledil program dela Knjižnice. Zaradi razglašene epidemije, omejitev 

zbiranja ter izvajanja storitev so bile nekatere dejavnosti, začrtane v programu dela, realizirane 

deloma oziroma so bile prilagojene danim razmeram.  

Minimalne pogoje za dejavnosti Knjižnice določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. Ministrstvo za kulturo je ob koncu poletja v javno obravnavo dalo 

nov Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe in pozvalo občine ter knjižnice, da se 

opredelijo do sprememb. Osnutek novega pravilnika je predvideval korenite spremembe 

predpisanih standardov in minimalnih pogojev. V Knjižnici smo se odzvali na javno obravnavo in 

pripombe poslali občinam in ministrstvu, ki je večinoma pripomb tudi upoštevalo. Predlog novega 

pravilnika je po upoštevanju vseh pripomb in pomislekov bližje starejši verziji in je opustil mnoge 

predvidene spremembe normativov. 

Dodatne aktivnosti ter dodatno delo je zahtevalo tudi sodelovanje pri pripravi Lokalnega 

programa za kulturo Občine Postojna 2022 – 2026, ki ga je Občinski svet Občine Postojna 

potrdil v začetku tega leta. 

 

4. DEJAVNOST KNJIŽNICE 

 

Knjižnica opravlja dejavnost v javnem interesu, št. dejavnost: 91.011 – dejavnost knjižnic. 

Dejavnosti knjižnic določa Zakon o knjižničarstvu, v okviru javne službe knjižnica: 

 nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

 zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

 izdeluje knjižnične kataloge,  

 posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,                                            

 sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobiva in izobražuje uporabnike, 

 informacijsko opismenjuje,                                                                                                                                        

 zagotavlja pogoje za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema, 

 izloča gradivo, 

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

 opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 

V okviru drugih dejavnosti pa knjižnica še: 

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, 

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

spodbujanju bralne kulture, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, 

 prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja, 

 vzdržuje stike s sorodnimi zavodi, 
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 prireja razstave, 

 pripravlja in izdeluje publikacije, 

 lahko se povezuje v zvezo in druga strokovna združenja. 

 

5. DOLGOROČNI CILJI  

 
Dolgoročni cilji so zajeti v veljavnem dokumentu Strateški načrt Knjižnice Bena Zupančiča 

Postojna 2021-2025: 
https://sikpos.si/knjiznica-postojna/wp-content/uploads/2020/12/STRATE%C5%A0KI-NA%C4%8CRT-

pdf.pdf 
 

Nova realnost ob posledicah epidemije ter trendi v knjižničnih storitvah pa odpirajo tudi nova 

poglavja dela z uporabniki. Soočeni smo z novimi dimenzijami knjižničnega dela, hkrati pa 

moramo ohranjati naše strokovno poslanstvo, ki skrbi za spodbujanje razvoja bralne kulture in 

različnih oblik pismenosti pri vseh generacijah. Če navedemo nekaj usmeritev in oblik strokovnega 

dela, ki jim želimo ob tem slediti: 

 zagotavljanje in promocija kvalitetnega knjižničnega gradiva za predšolske otroke,   

 vključevanje v projekte, ki spodbujajo bralno kulturo in bralno pismenost otrok ter 

mladostnikov na nacionalni in regionalni ravni, 

 krepitev pozitivnega odnosa do branja ter kakovostno preživljanje prostega časa, 

 sodelovanje z organizacijami in drugimi partnerji pri razvoju bralne pismenosti (obiski šol, 

srednjih šol, varstvenih zavodov …), 

 posodabljanje spletne dostopnosti in drugih elektronskih storitev knjižnice, 

 aktivno sodelovanje pri različnih bralnih projektih za promocijo ter dvig bralne kulture in 

bralne pismenosti odraslih (npr. Primorci beremo, Dobre knjige …), 

 zagotavljanje in promocija kvalitetnega knjižničnega gradiva za odrasle (bralni klubi, 

uvedba pripravljenih paketov knjig …), 

 pomoč in svetovanje uporabnikom za samostojno uporabo zvočnih in e-knjig, e-storitev 

knjižnice in njenih informacijskih virov, virov in storitev na internetu, programske in 

strojne opreme ter računalniških delovnih postaj knjižnice. 

 izvajanje storitev, organizacija dogodkov in prireditev, ki bodo pripomogle k razvoju bralne 

kulture in posredno tudi razvoju demokratičnega in interdisciplinarnega mišljenja v 

celotnem lokalnem okolju in tudi širše. 

                                     

6. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO 

 

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju Občine Postojna, ki je ustanoviteljica, in Občine 

Pivka, ki zagotavlja knjižnično dejavnost na podlagi pogodbe. Z obema občinama je bila v 

začetku leta sklenjena pogodba o financiranju rednih dejavnosti in nakupa knjižničnega 

gradiva.  
Sredstva za izvajanje javne službe, ki pokrivajo finančna sredstva za stroške dela, materialne 

stroške, nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme, je 

zagotavljala občina ustanoviteljica na podlagi programa dela in finančnega načrta. Poleg tega je 

zagotavljala sredstva tudi Občina Pivka, in sicer v višini, ki je premosorazmerna številu prebivalcev 

(53. člen Zakona o knjižničarstvu).  

Del sredstev je knjižnica pridobivala še z zaračunavanjem izvajanja javne službe (lastni prihodki), 

ki so bili namenjeni za izvajanje javne službe.  

https://sikpos.si/knjiznica-postojna/wp-content/uploads/2020/12/STRATE%C5%A0KI-NA%C4%8CRT-pdf.pdf
https://sikpos.si/knjiznica-postojna/wp-content/uploads/2020/12/STRATE%C5%A0KI-NA%C4%8CRT-pdf.pdf
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Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, in sicer preko 

neposrednega poziva.  

Realizacija prihodkov in odhodkov je prikazana v finančnem poročilu pod točko 21. 

 

7. NADZOR NAD DELOVANJEM KNJIŽNICE 

 

 FINANČNO POSLOVANJE 

Ker je knjižnica javni zavod ima nadziranje porabe proračunskih sredstev velik pomen. Cilj 

notranjega nadzora je zagotoviti, da finančno poslovodstvo in sistem kontrol delujeta v skladu s 

petimi javno finančnimi načeli: zakonitost, preglednost, učinkovitost, uspešnost in gospodarnost.  

Skladno z Zakonom o reviziji Knjižnica izvaja notranjo revizijo poslovanja vsake 3 leta. Zadnja 

revizija je bila opravljena za leto 2019, drugo leto pa bo opravljena revizija za sedanje poslovno 

leto. Na podlagi ocene notranje revizije in na podlagi samoocenitvenega vprašalnika je bila 

izdelana tudi Izjava o oceni notranjega nadzora za leto 2021.  

 

 KNJIŽNIČNA JAVNA SLUŽBA  

Poslovanje Knjižnice je bilo v letu 2021 preverjeno s strani različnih inšpektoratov in FURSa, 

skupaj kar 9 krat. Opravljeni nadzori so se v glavnem osredotočili na predpise in izvajanje ukrepov 

za omejitev širjenja epidemije. Nadzori so bili opravljeni v osrednji enoti in enoti Pivka, v vseh 

primerih je bil po obisku inšpekcijski postopek ustavljen, ker ni bilo ugotovljenih nobenih 

nepravilnosti.  

 

8. BREZPLAČNE STORITVE 

 

Knjižnica se je v letu 2021 soočala s številnimi prilagoditvami delovanja zaradi omejevanja širjenja 

epidemije virusa COVID-19. Skladno s predpisanimi varnostnimi ukrepi je uporabnikom 

omogočala brezplačen dostop do knjižničnega gradiva, do biltenov novosti, v vseh enotah je 

brezplačno svetovala uporabnikom (individualni pristop), omogočala pa je tudi brezplačen dostop 

do elektronskih virov (e-knjig, zvočnih knjig in drugih elektronskih virov), gradiv javnih oblasti in 

domoznanskega gradiva. Dodatna spodbuda uporabnikom naše knjižnice pa je, da aktivnim 

članom ne računa letnih članarin ampak samo enkratno vpisnino. Vpisnine so oproščeni še 

mladoletni in brezposelni uporabniki. Tudi starejši občani, oskrbovanci doma za starejše občane, 

nimajo nobenih vpisnin, članarin, zamudnin ipd. Zelo dobro sprejeta novost je tudi obisk potujoče 

knjižnice v vrtcih Postojna in Pivka, kjer knjižničar predstavi bibliobus in si skupine lahko brez 

zamudnine izposodijo otroške knjige. Storitve za omenjeni skupini so bile v preteklem letu, zaradi 

epidemije, izvajane v zelo okrnjenem obsegu. 

 

9. OBRATOVALNI ČAS 

 

Po veljavnem obratovalnem času so bile vse enote knjižnice dostopne za uporabnike v skupnem 

obsegu 126,5 ur tedensko. Skladno z veljavnim urnikom je bila osrednja enota odprta 60 ur na 

teden, krajevna enota v Pivki 37,5 ur in potujoča knjižnica 29 ur. Glede na Uredbo o osnovnih 

storitvah knjižnic, ki predvideva minimalen obseg odprtosti, je bila odprtost v osrednji enoti 

presežena za 25%, v enoti Pivki 87,5%, medtem ko je Potujoča knjižnica, skladno z uredbo, 

obiskala postajališča dvakrat mesečno. Enote so delovale, skrajšano po veljavnem poletnem urniku, 

v mesecu juliju in avgustu.  
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Zaradi omejevanja širjenja virusa COVID-19 je bilo delovanje Knjižnice skozi celotno leto 

prilagojeno sprotnim veljavnim predpisom in navodilom, ki jih je izdajal Nacionalni inštitut za 

javno zdravje. Vse enote so bile po vladnem odloku zaprte od 1. do 11. aprila. S sklepom o zaprtju 

knjižnice je bila ustavljena izposoja in vračilo knjižničnega gradiva. Do 1. maja je bilo ustavljeno 

tudi računanje zamudnine tako, da zaradi zaprtja knjižnice za uporabnike niso nastali nobeni 

stroški. 

 

10. ZAPOSLENI IN ORGANIZACIJA DELA 

 

Kadrovski načrt za leto 2021 je predvideval 15 redno zaposlenih delavcev, od tega 12 

strokovnih, 2 administrativno tehnični delavki in direktorja. Ob pričetku poslovnega leta je 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izdal odločbo o skrajšanem delovnem času za 

strokovno delavko v osrednji enoti. S spremembo pogodbe o zaposlitvi je ostala prosta polovična 

zaposlitev za biblitekarja VII. stopnje, do konca leta je bil, po dogovoru, dodaten obseg dela 

razporejen med ostale zaposlene. Konec meseca novembra je Knjižnica objavila razpis za prosto 

delovno mesto s skrajšanim delovnim časom (40 ur na teden) za nedoločen čas. 

Trenutno še vedno velja star Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 

službe, ki določa, da se za izvajanje osnovnih in drugih storitev knjižnic predvideva najmanj 11,5 

zaposlenih strokovnih delavcev ter najmanj 2 administrativno‑tehnična oziroma manipulativna 

delavca in direktorja. Nadalje se za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke (s prirastom 500 

enot domoznanskega gradiva letno) predvideva še 0,1 zaposlenega strokovnega delavca. Glede na 

omenjen pravilnik je Knjižnica v letu 2021 zagotavljala dovoljšnje število zaposlenih. 

Zaradi uradno razglašene epidemije in spreminjajočih se ukrepih za zajezitev širjenja okužb je bilo 

delo zaposlenih v Knjižnici velikokrat spremenjeno in prilagojeno predpisanim omejitvam: 

 V spomladanskem času je bilo delo v knjižnici organizirano skladno s priporočili NIJZ. 

Prost dostop do gradiva je bil dalj časa prepovedan, dovoljena je bila samo brezstična 

izposoja. Vrnjeno gradivo je bilo potrebno ločeno postavljati v 3 dnevno karanteno, kar je 

zahtevalo reorganizacijo dela. Sledili so ukrepi o omejevanju števila ljudi knjižnici. Dober 

teden so bile vse enote knjižnice zaprte. Postopnemu sproščanju ukrepov je sledil uraden 

preklic epidemije 15. junija. 

 V prvi polovici leta smo bili v Knjižnici soočeni s številnimi omejitvami, velikemu 

izostanku zaposlenih, reorganizacijam in dodatnim nalogam, ki so jih zahtevali predpisi. 

Knjižnice smo bile v tem času ene redkih javnih institucij, ki smo storitve izvajali ves čas 

tako, da smo bili zaposleni dnevno prisotni na delovnih mestih. Številni zaposleni so bili 

dalj časa odsotni iz dela zaradi varstva otrok, karanten in zaradi bolezni– v povprečju več 

kot 20 dni na vsakega zaposlenega. Prisotni na delovnih mestih smo bili zaradi vsega 

naštetega velikokrat izpostavljeni obremenitvam. Vsi zaposleni smo bili v letu 2021 

upravičeno odsotni iz dela v skupnem seštevku 3208 ur, brez upoštevanja odsotnosti 

zaradi letnih dopustov. Gledano na letni ravni smo bili zaposleni zaradi izrednih dogodkov 

odsotni z delovnega procesa v skupnem obsegu 10,8% časa, ki bi ga morali opraviti. 

Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da smo v zadnjem letu beležili največji izostanek 

zaposlenih v zgodovini knjižnice. 

 V času razglašene epidemije so, skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor, vsi 

zaposleni (razen direktorja) prejemali dodatke za delo v nevarnih pogojih dela. Dodatki 

so bili izračunani skladno z izdanimi sklepi za čas evidentirane prisotnosti na delovnih 

mestih. 
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 V jesenskem času so se omejitve dostopa do knjižničnih storitev delno sprostile, vseeno 

pa so se predpisi zelo spreminjali in temu je bilo prilagojeno tudi delo zaposlenih. Dodatne 

naloge zaposlenih so prinesli predpisi, ki zahtevajo preverjanje PCT pogojev obiskovalcev 

in uporabnikov knjižnice. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo mogoče 

organizirati dodatnega oziroma študentskega dela, ki bi prevzelo te obveznosti (študentsko 

delo je bilo koriščeno samo ob povečanem obisku novembra v tednu splošnih knjižnic v 

obsegu 16 ur). 

 Knjižnična javna služba je bila navkljub izrednim razmeram v letu 2021 izvedena 

kvalitetno in v celoti. Največ odstopanj od zastavljenih nalogah iz programa dela je bilo 

povezanih z izvajanjem javnih prireditev, literarnih večerov ter ostalih dejavnosti 

namenjenih dvigu bralne kulture. Dodatne delavne naloge zaposlenih so bile vedno 

organizirane v dogovoru, vseeno so bile obremenitve strokovnih delavcev stalno prisotne. 

Prilagajanje spreminjajočim predpisom in finančno usklajevanje je prineslo tudi veliko 

dodatnega dela za vodstvo in računovodstvo knjižnice. 

 

11. GRADIVO, ČLANI IN IZPOSOJA V LETU 2020  

 

11.1. KNJIŽNIČNO GRADIVO 

 

PRIRASTA  KNJIŽNIČNEGA GRADIVA PO ENOTAH 

ENOTA NAKUP DAR SKUPAJ 

 Knjižno      Neknjiž.    E-gradivo Knjižno        Neknjižno E-gra.= 469 

Postojna 1984               62     369 
  Biblos 

    100 
Audibook 

   119                    10 2175 

Pivka  777               11      91                    16 895 

Bibliobus  587               20      24                      0 621 

SKUPAJ 3348               83    469    234                    26 4160 

Plan prirasta je bil pripravljen skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe, kjer je bilo za leto 2021 planiranih 4.550 izvodov knjižnega in neknjižnega 

gradiva. Plan je bil realiziran v 91 odstotkih. Določil pravilnika o minimalnem prirastu Knjižnica 

ne dosega že deset let, se pa celoten prirast vsako leto bolj ali manj približa načrtovanim 

vrednostim. 

Realizacija nabave knjižničnega gradiva je v letu 2021 potekala skladno z Letnim načrtom nakupa 

knjižničnega gradiva in določili pogodbe o sofinanciranju in izvedbi nakupa knjižničnega gradiva 

v splošnih knjižnicah, podpisane s Ministrstvom za kulturo. Višina sredstev, namenjenih za nakup 

knjižničnega gradiva, je bila sicer povečana s strani Ministrstva za kulturo, hkrati pa so se občutno 

zmanjšali lastni prihodki ter tudi gradivo prejeto v dar.  

Pri nabavni politiki smo iskali kompromise med razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter 

ustreznostjo novih naslovov iz založniške produkcije. Hkrati smo skušali sledili tudi ciljem 

enakomerne zastopanosti gradiva med enotami knjižnice. Nabava politika se je izkazala za 

ustrezno, v vsebinskem in kvalitativnem smislu. Nakup smo uspeli uskladiti s tukajšnjimi 

informacijskimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi in kulturnimi potrebami okolja. Nabava je 

vključevala še nakup in promocijo e-knjig ter zvočnih knjig, hkrati je sledila tudi drugim aktualnim 

potrebam in pričakovanjem naših uporabnikov. Izgradnja kakovostne knjižnične zbirke je 

vsakoletno vodilo načrta nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici. 
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PRIRAST IN DOSTOPNOST PERIODIČNEGA TISKA - SERIJSKIH PUBLIKACIJ 

ENOTA NAKUP DAR SKUPAJ 

Postojna 72 25 97 

Pivka 26 5 31 

Bibliobus 2 1 3 

SKUPAJ 100 31 131 

Poleg prirasta monografskih publikacij mora skladno s pravilnikom knjižnica svojo zbirko 

dopolnjevati še s serijskimi publikacijami. Plan prirasta 130 naslov časopisov in revij je bil 

dosežen. V vseh enotah Knjižnice časopise in revije nabavljamo iz prihodka lastnih sredstev, nekaj 

serijskih publikacij pa prejmemo kot dar ali kot priloge plačljivih tiskanih revij.  

Zaradi omejitev širjenja epidemije so se zelo zmanjšali obiski čitalnic povsod po Sloveniji. Stroški 

nakupa revij so v lanskem letu dosegli dobrih 10.000 eur. Zaradi visokih stroškov bo v prihodnje 

potreben razmislek o smiselnosti tolikšnega nakupa serijskih publikacij. Njihovo ponudbo na drugi 

strani delno nadomešča dostop do spletnega portala PressReader, kjer je na voljo preko 7.000 

različnih časopisov in revij iz več kot 150 držav sveta. PressReader omogoča članom knjižnice 

dostopanje do dnevno svežih izvodov serijskih publikacij. Portal za naše člane ni plačljiv, dostop 

je organiziran preko enotne spletne vstopne točke, ki jo Knjižnica omogoča skupaj s knjižnicami 

iz obalno – kraškega območja.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NAKUP KNJIŽNEGA IN NEKNJIŽNEGA GRADIVA PO SKLADIH 

Viri sredstev Znesek (EUR) Izvodi 

Sredstva občin Postojna                 36.000,00 

Pivka                      13.200,00 

Postojna                                   1.385  

Pivka                                          514 

Skupaj                  49.200,00 Bibliobus                                    431 

Ministrstvo za kulturo 27.577,00 Postojna                                      629 

Pivka                                          254 

Bibliobus                                    144  

E-knjige                                      369 

Zvočne knjige                            100 

Lastna sredstva 

(revije in knjige) 

11.841,00                                                    175    

SKUPAJ  88.618,00 4.001 

 

TEMELJNA ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (31.12.2021)     

ODDELEK NASLOVI ENOTE 

Postojna 68.907 89.704 

Pivka 26.174 27.815 

Bibliobus 20.810 23.904 

Prestranek 6.755 6.942 

SKUPAJ 74.459 148.365 
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Ob koncu leta 2021 smo imeli 148.365 enot knjižničnega gradiva ali 6,49 enote na prebivalca v 

obeh občinah (po 11. členu Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

– najmanj 3,7 enot). Različne knjige, torej naslovi, se med enotami ne seštevajo, skupna vsota tako 

pomeni, da je v vseh oddelkih skupaj 74.459 različnih naslovov knjižničnega gradiva. V letu 2021 

smo v okviru rednega odpisa gradiva izločili 1309 enot, in sicer gre za zastarelo ali uničeno 

gradivo. 

 

11.2. ČLANI 

 

STRUKTURA AKTIVNIH ČLANOV KNJIŽNICE 

Enota predšolski osnovnošolci srednješolci študentje zaposleni ostali SKUPAJ 

Postojna 319 1131 315 360 1586 521 4232 

Pivka 59 332 115 107 469 178 1260 

Bibliobus 67 223 44 36 307 143 820 

SKUPAJ 445 1686 474 503 2362 842 6312 

        % 7% 27% 7% 8% 37% 14% 100% 

Akt. člani 404 1455 414 419 1908 717 5317 

Aktivnih uporabnikov vseh enot knjižnice je bilo 6.312, vendar pa se pri računanju statistike 

lahko isti član, ki obišče različne enote knjižnice, šteje večkrat. V vsaki enoti knjižnice ga namreč 

statistika zajame kot samostojnega člana, zato je vsota vseh članov, ki so obiskali vse enote 

knjižnice večja. Število vpisanih in aktivnih posameznih članov je 5.317, kar znaša 23,3 odstotka 

prebivalstva obeh občin. Omejitve zaradi širjenja epidemije so zelo zmanjšale obiske čitalnic 

povsod po Sloveniji. Tudi pri nas beležimo zelo slab obisk čitalnic ter koriščenje in izposojo tega 

gradiva. 

Vsi družbeni ukrepi povezani z epidemijo vplivajo tudi na članstvo ter obisk knjižnic. Tudi pri nas 

že drugo leto beležimo rahel upad aktivnih članov knjižnice, glede na preteklo leto se je število 

zmanjšalo za 6 odstotkov.   

 
11.3. IZPOSOJA 

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA DOM –ODDELKI IZPOSOJE 

Enota knjige neknjižno 

gradivo 

SKUPAJ % 

Postojna 78.849 964 79.813 63% 

Pivka 25.413 383 25.798 10% 

Bibliobus 21.909 379 22.288 17% 

SKUPAJ 126.173 1.726 127.899 100% 

E-gradivo                          1.410 129.309 1% 

Pri izposoji knjižničnega gradiva na dom v letu 2021 beležimo 127.899 klasičnih izposoj, med 

katere je všteta izposoja na dom ter podaljšanje gradiva. Skupaj z izposojo E-gradiva, ki upošteva 

še izposojo e-knjig in zvočnih knjig, znaša celotna izposoja 129.309 enot. Glede na lanske 

številke se je izposoja rahlo povečala, pri tem pa je potrebno tudi upoštevati, da je bila v lanskem 

letu bila Knjižnica zaradi vseh omejitev zaprta dalj časa. 
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CELOTNA IZPOSOJA 

ENOTA ODDELKI IZPOSOJE ČITALNICE SKUPAJ 

     Knjižnično        E-gradivo    Na dom        Čital. izpos. 1.410 (E-grad.) 

Postojna 79.813  
     1.410 

         923                  0 80.736 

Pivka 25.798          174                  0 25.972 

Bibliobus 22.288            38                  0      22.326 

SKUPAJ 127.899      1.410          1.135               0 130.444 

Celotna izposoja je seštevek klasične izposoje (127.899), izposoje e-knjig (Biblos – 1.410), 

izposoje periodičnega gradiva na dom (1.135) in izposoje serijskih publikacij ter čitalniškega in 

domoznanskega gradiva v čitalnicah (0).  

Zaradi predpisanih karanten za izposojeno gradivo, so bile čitalnice v preteklem letu zaprte za 

čitalniško uporabo gradiva. Uporabniki so si čitalniško gradivo lahko izposojali samo na dom.  V 

primerjavi s preteklim letom upad celotne izposoje znaša 7 odstotkov.  

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA        
Medknjižnična izposoja je dobrodošla storitev za zahtevnejše uporabnike knjižnic. V zadnjih letih 

smo uporabnikom še dodatno omogočili dostop do teh storitev, s skupnim dogovorom obalno – 

kraških knjižnic o brezplačni izposoji strokovne literature med območnimi knjižnicami. 

Medknjižnična izposoja je zelo dobrodošla med študenti in drugimi uporabniki, ki potrebujejo 

dostop do zahtevnejšega gradiva. Tudi v letu 2021 ostaja obseg medknjižnične izposoje primerljiv 

s preteklimi leti. 

IZPOSOJA Knjižno gradivo 
Fotokopije/skenirano 

gradivo (članki) 
SKUPAJ 

Naročila v druge knjižnice 

(za naše člane) 
105 4 109 

Naročila drugih knjižnic 

(za njihove člane) 
46 0 46 

SKUPAJ 151 4 155 

 
11.4. OBISK KNJIŽNICE 

 

OBISK IN STRUKTRURA ČLANOV V ODDELKIH ZA IZPOSOJO (vse transakcije) 

Enota/Člani  predšol. osnovnošol. srednješol. študentje zaposleni ostali SKUPAJ 

Postojna  3.173 13.252 2.068 3.383 28.828 11.326 62.030 

Pivka  518 3.471 893 962 5.597 3.314 14.755 

Bibliobus  677 2.275 328 155 3.551 2.540 9.526 

SKUPAJ  4.368 18.998 3.289 4.500 37.976 17.180 86.311 

Pri merjenju obiska članov knjižnice uporabljamo statistične podatke iz sistema COBISS, kjer 

štejemo klasično izposojo članov na oddelkih in aktivnosti izposoje preko portala Moja knjižnica.  

Enkraten obisk nam pri tem pomeni kakršnokoli transakcijo, ki jo je član naredil z izposojenim 
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gradivom – izposoja, podaljšanje in vračilo gradiva. V letu 2021 smo beležili 86.311 transakcij v 

izposoji. Obiski in transakcije so se, ne glede na lansko leto, zmanjšale za 3,4 odstotka. 

 

OBISK PRIREDITEV, RAZSTAV IN GOSTOVANJA 

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna ima tradicionalno pestro ponudbo različnih prireditev, tudi v 

letu 2021 je bila izvedba teh dodatnih dejavnosti zelo okrnjena zaradi omejitev vezanih na 

epidemijo. Nekaj dogodkov in gostovanj je bilo vseeno uspešno izvedenih, čez celo leto pa so bile 

organizirane razstave in različni bralni projekti.  

Konec leta smo zaključili s projektom, ki je bil prijavljen tudi na Erasmus+, in ki je imel za končni 

produkt tudi organizacijo in izvedbo sobe pobega (Escape Room) – ugankarsko kriminalko med 

knjižnimi policami. V mesecu novembru smo organizirali tekmovanje med 6. razredi osnovnih šol 

iz občin Postojna in Pivka. Okužbe in karantene so nam načrte malo prekrižale, vseeno pa so se 

tekmovanja udeležili tekmovalci iz treh osnovnih šol, ki so bili z vsebino in izvedbo zelo 

zadovoljni. V mesecu decembru pa je bila končana in poskusno izvedena tudi soba pobega za 

odrasle. Knjižnična soba pobega je novost v slovenski knjižnični ponudbi.  

 

OBISKANOST V LETU 2020 

Enota obisk 

prireditev (št. 

prireditev) 

gostovanje 

šol/vrtcev 

obisk razstav 

(okvirno) 
SKUPAJ 

Postojna 250(14) 135(6) 4.300(26) 4.685 

Pivka 100 (7) 21(2) 180(6) 301 

Bibliobus 0 240(12) 0 240 

SKUPAJ 350 396 4.480 5.226 

V letu 2021 smo zabeležili 5.226 obiskovalcev naših prireditev in razstav ter gostov iz šol, vrtcev 

ter ostalih institucij. Skupno smo pripravili 73 dogodkov (prireditev in razstav) in sprejeli 20 

različnih skupin obiskovalcev.  
 

SKUPEN OBISK KNJIŽNICE 

Enota obisk v 

izposoji 

obisk čitalnic 

in e-točk 

obisk 

prireditev 

SKUPAJ 

Postojna   62.030 0 4.685 66.715 

Pivka 14.755 0 301 15.056 

Bibliobus 9.526 0 240 9.766 

SKUPAJ 86.311 0 5.226 91.537 

Celoten obisk članov in uporabnikov knjižnice v vseh enotah merimo kot seštevek obiska v 

izposoji, obiska čitalnice in e-točk ter obiska prireditev, izobraževanj in vodenih ogledov. Skozi 

vse leto so naši uporabniki in obiskovalci, zaradi različnih knjižničnih storitev knjižnico obiskali 

91.537-krat, pri čemer, glede na predhodno leto, beležimo skupno okrog 10 odstotni upad. Upad 

obiska je v glavnem povezan s čitalnico in e-točko, ker so bili dostopi do njih onemogočeni zaradi 

omejevanja stikov, karantene gradiva in drugih omejitev. 
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FIZIČNO ŠTETJE OBISKOVALCEV 

Enota Obisk v enem tednu 

Postojna 972 

Pivka 299 

Bibliobus 185 

Prestranek 0 

SKUPAJ 1.456 

Za potrebe Centra za razvoj knjižnic vsako leto opravljamo tudi redno štetje obiskovalcev in 

uporabnikov knjižnice (en teden v letu). Štetje se izvaja ročno in je v letu 2021 potekalo med 18. 

in 23. oktobrom. Vsako leto ga opravimo v približno istem času, glede na preteklo leto je obisk 

manjši za 18 odstotkov.  

12. KATALOGI IN DIGITALNA DOSTOPNOST KNJIŽNICE 

 

V vseh enotah imamo knjižnično gradivo urejeno v računalniškem katalogu, do katerega imajo 

uporabniki 24-urni dostop preko naše spletne strani ter sistema Cobiss. Zaradi vseh omejitev 

povezanih z epidemijo se vse več uporabnikov poslužuje rezervacij gradiva, lastnega podaljševanja 

in drugih storitev, ki jih omogoča Cobiss preko vmestnika Moja knjižnica.  

Dostopne baze podatkov, e-knjige in zvočne knjige, za katere je potrebno plačati dostop in so za 

člane Knjižnice brezplačne so: 

 BIBLOS 

 Audibook 

 Portal IUS in FIND INFO 

 E-bonitete 

 EBSCO Host 

 EBSCO Host e-book 

 Encyclopedia Britannica 

 PressReader. 

Ostale baze podatkov, e-knjige in spletni portali dostopni prek naše spletne strani pa so: 

Dobreknjige.si; Obrazi slovenskih pokrajin; Kamra (Album Slovenije); dLib.si in Mrežnik (NUK); 

Europeana collections; LibriVox. 

 

SPLETNI OBISK PLAČLJIVIH E-VIROV  

Portal/ 

dostop 

E-

knjige 

Biblos 

 

Zv. 

Knjige 
Audibook 

NUK 

Odd. 

dostop 

IUS & 

FinD 

INFO 

 

E- 
bonitete 

EBSCO 

Host 

EBSCO  

e-book 

ENCY. 

Britan. 

PRESS 

Reader 

Ogledi / 

Izposoja 

2021 

1375 

 

17 460 1234 

 

34 126 13 0 3.012 

V letu 2021 je v splošnem opazen večji dostop do storitev na daljavo, izstopajo dostopi do portalov 

IUS in FIND INFO ter dostopi do PressReaderja. Nekoliko manjša je skupna izposoja e-knjig, 

dostop do Encyclopedia Britannica pa bomo v prihodnosti ukinili. V Knjižnici smo tudi to leto 
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veliko pozornost namenili promociji in uporabi digitalnih storitev in dostopov do podatkovnih 

virov. K portalu Audibook, kjer je možna izposoja zvočnih knjig v slovenščini, smo pristopili ob 

začetku leta. 

 

13. DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

 
Uporabnikom smo tudi v letu 2021 nudili pomoč pri dostopu do različnih podatkov vezanih na 

naše območje, s poudarkom na aktualnih informacijah ter prispevkih o pomembnih lokalnih 

dogodkih. Pri tem smo informacije črpali iz lastnega knjižničnega gradiva, gradiva domoznanske 

zbirke, uporabljali pa smo tudi vse dostopne informacije iz sistema regionalnih in nacionalnih baz 

podatkov.  

Poleg informiranja o gradivu in iz gradiva je bila domoznanska dejavnost  vezana še na zbiranje in 

katalogizacijo člankov iz monografskih in serijskih publikacij. Članke vpišemo tudi v bazo 

podatkov sistema COBISS in jih shranimo kot fotokopije (ločeno po naslovih serijskih publikacij 

in kronološko – Delo, Dnevnik, Primorske novice in ostalo). V lanskem letu je bilo arhiviranih in 

obdelanih 114 člankov. 

V okviru zbiranja in urejanja lokalnega arhivskega gradiva smo izvedli nakup in digitalizacijo 

56 starih razglednic (166 MB). Zbirka starih razglednic obsega že 730 različnih starih razglednic 

iz krajev obeh občin. Je bogat dokument domoznanske zbirke, digitalizacija razglednic pa je 

namenjena objavi celotne zbirke na naši spletni strani.  

Naloge na oddelku za domoznansko dejavnosti je opravljal direktor s pomočjo strokovne 

sodelavke, ki skrbi za področje prireditev, organiziranih obiskov, razstav, organizacijo dodatnih 

storitev v knjižnici ter za področje odnosov z javnostjo. 

 

14. IZPOSTAVLJENE AKTIVNOSTI 

 
 V letu 2021 smo uvedli že prej omenjeno inovativno novost, sobo pobega (Esape Room) – 

ugankarsko kriminalko med knjižnimi policami. Dogodek je osnovan kot motivacijski kviz 

za spodbujanje branja, v prvi vrsti za otroke in mladino. Vsebinsko so miselne uganke 

vezane na zgodbe iz knjig, poleg pa je potrebno vključiti še miselno in motorično spretnost. 

Sobo pobega bomo v tem letu prijavili med inovativne projekte v slovenskih splošnih 

knjižnicah. 

 V vseh enotah knjižnice smo uspešno sodelovali z lokalno skupnostjo, na regionalni in 

nacionalni ravni smo sodelovali pri različnih skupnih projektih promocije branja in 

ozaveščenosti (Noč knjige, Dan slovenskih splošnih knjižnic, Brati gore…). 

 V letu 2021 smo se sedaj že tradicionalno priključili projektu spodbujanja branja kvalitetne 

slovenske literature – Primorci beremo. Bralni akciji se je pridružilo skupaj 71 članov 

knjižnice, do konca jih je sodelovalo 34. Skupaj je bilo v tej pobudi izposojenih in prebranih 

320 knjig. 

 Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju in promociji portala Dobreknjige.si. 

 Nadaljujemo tudi pri sestavljanju skupnega spletnega biografskega leksikona - Obrazi 

slovenskih pokrajin, v katerega vnašamo podatke o znanih osebnostih iz naših krajev. Portal 

smo promovirali tudi preko rednih javljanj na lokalnem radiu (Radio 94) in s plakati v 

knjižnici. Dostop do portala je omogočen preko naše spletne strani in preko brošur z 

osnovnimi podatki o naši knjižnici. Bralcem in obiskovalcem, ki so iskali podatke o 

posameznih znanih Slovencih, smo posredovali tudi ustne informacije.  
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 Aktivno smo sodelovali pri spletnem domoznanskem portalu Kamra in dopolnjevali spletni 

lokalni album. 

 Pozornost smo namenjali povezovanju in skupnim projektom in pri tem sodelovali z 

osrednjo območno knjižnico (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper) ter z ostalimi 

knjižnicami po Sloveniji. 

 Na strokovni ravni smo aktivno sodelovali pri delovanju Društva bibliotekarjev Primorske 

in Notranjske ter Združenja slovenskih splošnih knjižnic.  

 Na lokalni ravni smo sodelovali še z: Gasilskim društvom Postojna, Srednješolskim 

centrom Postojna, JSKD Postojna, Zavodom Znanje, Kulturnim društvom Lipa Pivka, 

Kulturnim društvom Orehek, Zvezo borcev NOB Postojna, Društvom upokojencev v vzgoji 

in izobraževanju Postojna in Pivka, Hišo Kulture Pivka, Ljudsko univerzo Postojna, 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine (OE Nova Gorica) in vsemi osnovnimi šolami iz 

obeh občin. 
 

15. OPREMA IN POPRAVILA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

V letu 2021 smo z zaščitno folijo opremili vse na novo pridobljeno gradivo (razen domoznanskega 

gradiva) ter obnovili veliko število starega gradiva. Gradivo vseh enot opremimo tudi s 

postavitvenimi nalepkami ter z ustreznimi žigi. Otroške in mladinske leposlovne knjige opremimo 

še z barvnimi oznakami ter z oznakami, ki opozarjajo na knjige z velikimi tiskanimi črkami. Knjige 

za odrasle, ki imajo močnejši ali večji tisk, opremimo s posebnimi nalepkami (rdeče oko), ki 

opozarjajo na omenjeni tisk. Gradivo, ki je poškodovano, sami popravimo, dodamo nalepko s kodo 

in ponovno zavijemo.  

Služba za nabavo in obdelavo gradiva je v letu 2021 na novo opremila in popravila okrog 4.500 

enot knjižničnega gradiva. 

 

16. PROSTORI IN OPREMA – INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE 

 

Postojna 

Prostori knjižnice so bili ustrezno vzdrževani, opravljeni so bili vsi potrebni redni pregledi. 

Upravljane objekta in skrb za kurjavo je s pogodbo preneseno na Stanovanjsko d.o.o. 

V letu 2021 smo skupaj z Občino Postojna pristopili k reševanju dolgotrajnih težav zamakanja 

vode v objektu. S hidroizolacijo so zaščitili spoje na fasadi prizidka zasilnega stopnišča, kar je 

ustavilo vdore vode ob večjih deževjih. Večjo težavo pa je predstavljalo zamakanje terase nad 

vhodom v knjižnico. Izvajalci so zamenjali celotno hidroizolacijo terase, vendar je voda ob večjih 

količinah dežja še vedno pronicala v pritličje knjižnice, na oddelek za odrasle. Pred vodo smo 

zaščitili police s knjigami in tako je bil del knjižnice zaradi del nedostopen. Po različnih sanacijah 

so uspeli zatekanje vode ustaviti, vendar pa prostori knjižnice še niso dokončno adaptirani. 

Dokončanje adaptacije ter popravila in beljenje so vključeni v investicijska dela za letošnje leto. 

Pristopili smo tudi k zbiranju ponudb za popravilo dotrajane razsvetljave. Zaradi pomanjkanja 

finančnih sredstev zamenjava ni bila izvedena in jo enako planiramo v tekočem letu.  

Tekom leta smo pregledali ponudbe in uspešno izvedli zamenjavo vseh stolov za izposojevalnimi 

pulti, stari stoli so bili namreč povsem dotrajani. Zaradi stalne in dinamične uporabe je bilo 

potrebno najti kvalitetne in vzdržljive pisarniške stole. 

V letu 2021 smo ponovno iskali možnosti in razpise za sofinanciranje posodobitve knjižnice z 

RFID opremo ter zunanjim in notranjim knjigomatom. Možnosti so se pokazale ob javnih 

pozivih Ministrstva za kulturo, ki je objavilo razpis za sofinanciranje nujnih posodobitev objektov 
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in opreme kulturnih ustanov, ki so v lasti občin. Konec leta je Občina Postojna, kot lastnica objekta, 

oddala vlogo na javni poziv. Celotna vrednost nakupa opreme in vseh vzporednih gradbenih in 

drugih posegov za montažo knjigomatov, znaša dobrih 72.000 eur z DDV. Ministrstvo za kulturo 

bo ob odobreni vlogi na javni poziv sofinanciralo projekt v višini okvirno 30.000 eur. 

 

Pivka 

Prostori knjižnice ter vsa notranja oprema je knjižena pod osnovna sredstva Občine Pivka, zato 

vzdrževanje in ostale dejavnosti niso v pristojnosti Knjižnice, kot v osrednji enoti. Knjižnica 

upravlja z računalniško opremo in knjižničnim gradivom. V letu je 2021 je bila izvedena 

posodobitev internetne povezave in vzpostavitev optičnega priključka. Internetna povezava ni 

več zadostovala potrebam sodobne knjižnice, posodobitev je hitrost interneta vzpostavila na 

funkcionalno raven.  

V drug polovici leta je Občina Pivka pristopila k energetski sanaciji celotnega Krpanovega doma. 

Nova fasada naj bi tudi odpravila težave, ki jih ima knjižnica z zatekanjem vode. 

 

Bibliobus 

Vozilo je sedaj v uporabi 4 leta in tudi v preteklem letu je bilo ustrezno vzdrževano, opravljeni so 

bili vsi potrebni redni pregledi. V preteklem letu so se pojavile težave z električno napeljavo, ki 

smo jih uspeli odpraviti. Za boljše delovanje električnega sistema v tem letu planiramo montažo 

sončnih celic, kar bi odpravilo tudi nekatere dosedanje motnje. 

Tekom leta so se pojavili še nepredvideni stroški s popravili električnega agregata, menjavo 

sprednjih pnevmatik in popravilom klimatske enote, kar je vidno tudi v odhodkih za vzdrževanje 

bibliobusa. 

          

17. VARNOST PRI DELU, ZDRAVSTVENI PREGLEDI , RAZLIČNA  

USPOSABLJANJA TER STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH 

 

V letu 2021 smo izvedli potrebna izobraževanja iz varnosti pri delu, požarne varnosti, poslali pa 

smo na zdravniške preglede  zaposlene, ki so jim pretekla veljavna spričevala.  

Strokovna izobraževanja knjižničnih delavcev so bila tudi v letu 2021 večinoma spremenjena, 

saj se je glavnina izobraževanj odvijala preko srečanj na daljavo. Prijave zaposlenih se organizirajo 

glede na letni program izobraževanj v sistemu COBISS ter glede na ponudbo in aktualna 

izobraževanja, ki jih izvaja NUK, Mestna knjižnica Ljubljana, Združenje splošnih knjižnic 

Slovenije in drugi. Izobraževanja knjižničnih delavcev so bila izvedena v dogovoru z zaposlenimi 

ter finančnimi zmožnostmi. Skupaj je bilo opravljenih 219 ur različnih izobraževanj, ki se ga je 

udeležilo 11 zaposlenih. 

Planirani skupni Dan strokovnega izobraževanja je bil izveden 17. junija in vsi prisotni zaposleni 

smo si ogledali arhivsko knjižnico Samostan Kostanjevica ter Knjižnico Franceta Bevka Nova 

Gorica. V osrednji goriški knjižnici so nam zaposleni predstavili njihove novosti v knjižnici - to je 

računalniška delavnica s 3D tiskalniki, Knjižnica semen in Popslastice. Z zaposlenimi smo 

izmenjali številna mnenja, spoznali njihove načrte, različne težave ob spremembah zaradi 

epidemije in predstavili tudi naše delo in mnenja. Obisk in spoznavanje dela drugih knjižnic je 

dobrodošla nadgradnja strokovnega dela vseh zaposlenih, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Z enakim namenom so v istem mesecu našo osrednjo enoto obiskali zaposleni iz Knjižnice Velenje. 

V letu 2021 je bil dokončan tudi projekt, ki ga je od začetka zasnoval sodelavec Arizanović in ki 

je vključeval tudi izobraževanje zaposlenih preko programa Erasmus+. V sklopu projekta je bila 

izvedena izmenjava dobrih praks s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu in Narodno in 

študijsko knjižnico v Trstu. Sodelovanje s knjižnicama je zaradi omejitev epidemije potekalo na 
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daljavo. Izmenjava praks je vključevala še obisk Bibliotece Nazionale Centrale di Roma, kar je 

bilo izvedeno v mesecu juniju. Poleg obiska je srečanje vključevalo še predstavitev sobe pobega 

(Escape Room), ki jo v osrednji rimski knjižnici izvajajo kot inovativen projekt. Do konca leta je 

kolega Arizanović pripravil in priredil sobo pobega v lokalno obarvano dogodivščino v naši 

Knjižnici. Projekt bo zaključen s končnim poročilom, ki bo oddan v letošnjem letu.  

 

18. SESTANKI KOLEGIJEV IN LETNI RAZGOVORI 

 

Praviloma imamo v Knjižnici mesečne sestanke kolegija, kjer obravnavamo tekoče probleme in 

usklajujemo naše nadaljnje delo. O sestankih se redno vodijo tudi zapisniki. Zaradi epidemije in 

minimiziranja stikov med zaposlenimi je bilo skupnih sestankov v letu 2021 manj od načrtovanih.  

 

19. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

Zakon o računovodstvu v 36. in 38. členu določa obveznosti za popis osnovnih in drugih sredstev 

v upravljanju. Knjižnica vsako leto pregleda in popiše vsa osnovna sredstva in drobni material 

v vseh enotah, kar je bilo izvedeno tudi v letu 2021. Drugače pa je s popisom knjižničnega gradiva, 

ki ga, skladno s predpisi, izvajamo vsakih 5 let.  

 

20. ANKETA 

 

Za preverjanje uspešnosti delovanja vsako leto izvedemo anketo o zadovoljstvu uporabnikov s 

knjižnico in knjižničnimi storitvami. V letu 2021 smo jo izvedli v enoti potujoče knjižnice in 

ponudili možnost fizičnega izpolnjevanja v knjižnici kot tudi možnost spletnega izpolnjevanja 

ankete. Odziv je bil dober in pridobili smo kvalitetne podatke za nadaljnjo analizo in pripravo 

planov. V nadaljevanju so prikazani in obrazloženi odgovori na vprašanja, celotna analiza pa je 

dostopna v arhivu knjižnice. V anketi je sodelovalo 224 uporabnikov, do konca jih je anketo 

izpolnilo 180. Spletna anketa je bila izvedena s pomočjo povezave www.1ka.si. 

 

Info 

 

Ime ankete: Anketa bibliobus 2021 

Opomba: Kopija ankete: Anketa ... 

Tip ankete: Anketa 

Vprašanj: 16 
  

Strani: 16   

Enot: 428 Ustreznih 
 

Jezik: Slovenščina 

Ustvaril: Uroš Mlinar , 27.12.21, 12:36 

  

Status: Anketa je zaključena. 

  

 

 
Končni status 
 
Končal anketo (6) :180 
Delno izpolnjena (5) :44 
Skupaj ustrezno224 

  
Klik na anketo (4) :58 
Klik na nagovor (3) :146 
Skupaj neustrezno204 

 
Skupaj anketirano428 

(od tega testnih)1 
 
Skupaj enot v bazi428 
 
 
 
 
 

http://www.1ka.si/
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Podatki o anketirancih 
 

Spol: 

  Odgovori Frekvenca Veljavni 

  1 (moški) 25 14% 

  2 (ženski) 154 86% 

  Skupaj 179 100% 

 
 

 

 

 

 

V katero starostno kategorijo spadate? 

  Odgovori Frekvenca Veljavni 

  1 (do 14 let) 7 4% 

  2 (15–18 let) 5 3% 

  3 (19–30 let) 10 6% 

  4 (31–50 let ) 96 54% 

  5 (51–65 let) 35 20% 

  6 (66 let ali več) 26 15% 

  Skupaj 179 100% 

Iz odgovorov lahko ugotovimo, da so se na anketo odzvale predvsem ženske ter uporabniki srednje 

generacije med 31 – 50 let.  

 

Kako pogosto obiščete enoto potujoče knjižnice? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 

ob vsakem obisku v kraju  76 34% 

enkrat na mesec  39 17% 

nekajkrat na leto  33 15% 

enkrat na leto  6 3% 

po potrebi 69 31% 

SKUPAJ 223 100% 

Iz odgovorov lahko ugotovimo, da potujočo knjižnico uporabljajo tako redni bralci kot tudi občasni 

uporabniki storitev knjižnice. 

 

V pripravi so spremembe urnika in obiskov potujoče knjižnice. Ali ste za to, da bi vaš kraj 

oziroma postajališča bibliobus v prihodnje obiskoval na tri tedne? Izposoja gradiva bi po 

novem trajala tri tedne, z možnosto podaljšanja (nerezerviranega gradiva) še za tri tedne. 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 

sprememba bi bila dobrodošla 99 50% 

ne strinjam se s spremembo 81 41% 

drugo: 20 10% 

SKUPAJ 200 100% 

Vprašanje je bilo zastavljeno zaradi predvidenih sprememb Pravilnika o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe, spremembe predvidevajo predpisan obisk bibliobusov v 

strnjenih naseljih 1 krat mesečno. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da ljudje spremembe načeloma 

sprejemajo. Sprememba bi omogočila tudi bolj sistematično organizacijo obiskov šol, zavodov in 

drugih institucij. Uporabniki potujoče knjižnice bi imeli sicer obiske bolj poredko, bi pa zato imeli 

lahko dlje izposojeno gradivo.
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Kako vam ustreza sedanji delovni čas potujoče knjižnice (popoldan od 11.30 do 19.00) 
Odgovori Frekvence Odstotek 

ustreza  162 85% 

delno ustreza  22 12% 

bolj bi mi ustrezali dopoldanski obiski 2 1% 

ne ustreza, ker: 5 3% 

  SKUPAJ 191 100% 

Iz vprašanja glede primernosti urnika lahko sklepamo, da sedanja ureditev uporabnikom povsem 

ustreza. Med navedbami, da ne ustreza, je bilo zelo malo pripomb; ena takšnih je bila, da bibliobus 

prezgodaj obišče nekatere vasi. 

 

Vam izbira v potujoči knjižnici zadostuje ali občasno obiščete tudi druge enote Knjižnice Bena 

Zupančiča Postojna? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 

izbira mi zadostuje 84 44% 

obiskujem tudi druge enote knjižnice 99 51% 

drugo: 10 5% 

SKUPAJ 193 100% 

Dobra organizacija medoddelčne in medknjižnične izposoje je zelo pomembna za delovanje knjižnične 

mreže vseh naših enot, saj zahtevnejše literature in strokovnih knjig ne kupujemo za vsako enoto 

svojega izvoda. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da se več kot polovica anketirancev zelo pogosto 

poslužuje knjig iz drugih enot, kar kaže tudi na zahtevnost naših uporabnikov in dober pretok 

informacij med enotami knjižnice. Med odgovori drugo so anketiranci v večini potrdili, da občasno 

uporabljajo tudi druge enote, načeloma pa jim izbira na potujoči knjižnici zadostuje. Pohvalili so tudi 

funkcioniranje naročil in rezervacij in da jim zaposleni naročeno gradivo priskrbijo ob prihodnjem 

obisku. 

 

Ali se vam zdi potrebno, da bi vseh 73 postajališč bibliobusa opremili s tablami urnikov 

postanka? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 

se strinjam 118 63% 

se ne strinjam 51 27% 

drugo 19 10% 

SKUPAJ 188 100% 

Iz odgovorov lahko ugotovimo, da bi uporabnikom boljša označenost postajališč koristila. Med 

odgovori drugo pa so anketiranci praviloma podvomili o smiselnosti označevalnih tabel z urniki, saj 

da informacijo o obisku dobijo na internetu. 

 

Sprašujemo o vaših predlogih dodatnih postajališč v obeh občinah? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 

postajališč je dovolj 180 96% 

sem za dodatna postajališča, katera: 6 3% 

nekatere bi bilo smiselno ukinili, katere: 1 1% 

SKUPAJ 187 100% 

Iz vprašanja glede primernosti organizacije postajališč lahko sklepamo, da sedanja ureditev 

uporabnikom povsem ustreza. 
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Katere vire informacij o gradivu največkrat uporabljate (možnih je več odgovorov)? 
Odgovori Frekvence Odstotek 

  knjižničar/ka   128 68% 

  COBISS   84 45% 

  informacije iz medmrežja (dobreknjige.si, forumi …) 73 39% 

  informacije iz tiskanih virov (Bukla, časopisi in revije …) 51 27% 

  drugi viri (navedite jih) 8 4% 

  SKUPAJ 344  

Po rezultatu sodeč vidimo, da se velika večina uporabnikov poslužuje pomoči knjižničarjev, kar kaže 

na pomembnost nudenja informacij s strani zaposlenih. Drugi pomembni vir informacij je seveda 

Cobiss, vendar se v tem primeru uporabniki poslužujejo bolj informacij o dostopnosti gradiva. Za 

pridobivanje vsebinskih informacij vse bolj stopa v ospredje informiranje spleta.  

 

Zakaj največkrat obiščete potujočo knjižnico (možnih je več odgovorov)? 
Odgovori Frekvence Odstotek 

zaradi izposoje knjig za prosti čas 161 86% 

zaradi izposoje študijskega gradiva 33 18% 

zaradi izposoje otroških slikanic in knjig 74 40% 

zaradi izposoje avdio-vizualnega gradiva (DVD-ji, CD-ji …) 12 6% 

zaradi preživljanja prostega časa v knjižnici 12 6% 

drugo: 7 4% 

  SKUPAJ 299  

Odgovori so skladni s funkcijo splošne knjižnice, saj ljudje uporabljajo storitve knjižnice predvsem za 

namene izposoje knjig za prosti čas, v manjši meri tudi za šolske in študijske potrebe. Veliko 

anketirancev je tudi nekakšnih posrednih uporabnikov knjižnice, saj jo največkrat obiščejo kot 

spremljevalci otrok. 

 

Po katerem gradivu največ posegate (možnih je več odgovorov)? 
Odgovori Frekvence Odstotek 

  po leposlovnem gradivu   111 51% 

  po strokovnem gradivu   54 25% 

  po avdio in video gradivu 2 1% 

  Po revijah in časopisih 43 20% 

  drugo 6 3% 

  SKUPAJ 149 100% 

Odgovor kaže na prevladujočo uporabo leposlovja, čeprav nas Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe zavezujeta, da pri letnem prirastu gradiva dajemo večji 

poudarek strokovnemu gradivu v primerjavi z leposlovjem (v razmerju 60:40). Omembe vreden je tudi 

podatek o uporabi video in avdio gradiva, ki kaže na prevladujoč vpliv interneta za pridobivanje novih 

filmov in glasbe. 

 

Kako ste zadovoljni z naslednjimi storitvami potujoče knjižnice? 
Podvprašanja Odgovori 

     ZELO DOBRO DOBRO SREDNJE SLABO SKUPAJ 

  odnos zaposlenih do uporabnikov 
167  9  1  1  178 

94% 5% 1% 1% 100% 

  strokovnost zaposlenih         
157  19  1  1  178 

88% 11% 1% 1% 100% 
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  pogostost in trajanje obiskov v kraju 
106 61  5  2  174 

61% 35% 3% 1% 100% 

  ponudba knjig 
77  80  20  0  177 

44% 45% 11% 0% 100% 

  ponudba avdio in video gradiva 
41 83  24  2  150 

27% 55% 16% 1% 100% 

   

  ponudba revij 
 

37  77 23 7  144 

26% 53% 16% 5% 100% 

  obratovalni čas 
89 70 11  2  172 

52% 41% 6% 1% 100% 

  rezervacije gradiva 
143  32  0  0 175 

82% 18% 0% 0% 100% 

  notranjost in oprema knjižnice 
125  49  1  0 175 

71% 28% 1% 0% 100% 

Iz širše pregledne tabele je razvidno, da so anketiranci s storitvami in delom knjižnice na potujoči 

knjižnici večinoma zelo zadovoljni ali pa zadovoljni. O odnosu zaposlenih in njihovi strokovnosti 

imajo vprašani zelo dobro mnenje. Kar delno izstopa je ponudba vezana na knjige in drugo knjižnično 

gradivo. Morda je za izpostaviti ponudbo serijskih publikacij, ki jih bo smiselno v prihodnje posodobiti 

in povečati.   

 

Vaše pripombe, predlogi in mnenja o potujoči knjižnici: 

Opisno vprašanje na koncu ankete je namenjeno podajanju splošnih pripomb in predlogov. Na 

vprašanje je odgovorilo 65 ljudi. Med pripombami so prevladovale pohvale prijaznosti in strokovnosti 

zaposlenih na potujoči knjižnici, drugačnih odzivov in pripomb je zelo malo. V nadaljevanju je kot 

primer podanih nekaj mnenj in pripomb:  

- Potujoča knjižnica je dobrodošla popestritev v krajih. Strokovnost delavcev - same pohvale, 

saj se vedno potrudijo, da smo uporabniki zadovoljni. Morda pogrešam novejše izdaje 

nekaterih avtorjev - a se zavedam, da je to povezano s finančno platjo. Rada obiskujem vse 

enote knjižnice, saj vedno poiščem nekaj zase pa tudi za ostale družinske člane. Hvala vam za 

trud in tudi za vašo prijaznost ob posredovanju literature. 

- Ravno smo se preselili iz Postojne v Studeno. Potujoča knjižnica mi je v redu, kadar jo rabim, 

mi vedno pomagajo. So zelo prilagodljivi in fleksibilni. 

- Pozdravljeni, pri urniku potujoče knjižnice, mi ne ustreza urnik, saj je ne uspem uloviti, ker 

pridem iz službe šele okrog 17. ure. V takem primeru moram podaljševati gradivo prek telefona 

ali vračati gradivo v knjižnici/centrali v Postojni. 

- Res zelo dobra ideja, da bi se označilo postajališča ter urnike, imamo premalo informacij. 

Osebno si ne maram sposojati v potujoči knjižnici, ker nisem prepričana, če bom naslednjič 

doma. Rešitev bi bila, če bi smela knjige vrniti v navadni knjižnici, ker ima daljši obratovalni 

čas. 

- Želela bi si malo več zadnjih izdaj knjig. Super bi bilo, če bi lahko med poletnimi počitnicami 

gradivo vrnili v matični knjižnici. 

- Sem zelo zadovoljen, tako z odnosom zaposlenih, kot s ponudbo. Mislim, da še premalo ljudje 

berejo. Knjiga rešuje in bogati znanje ljudi, ne pa tehnika. Še tako naprej in srečno pot po 

vaseh! Do sedaj ste imeli geslo: knjigo v vsako vas… vnaprej imejte geslo: knjigo v vsako 

hišo! 
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- Potujoča knjižnica je zelo dobro opremljena, osebje je zelo prijazno, rezervacije potekajo 

odlično. Nebi predlagala sprememb, sama sem bivala v Postojni, dokler si nisem ustvarila 

družine na vasi. To, da imam dostop do knjig mi veliko pomeni in mi je všeč!  

- Zelo je primerna za upokojence, ker si z branjem zapolnijo prosti čas ali pa pomagajo vnukom 

izboljšati bralne navade. 

ZA KONEC: 

Tudi iz opisnih pripomb je razvidno, da so anketiranci s storitvami in delom potujoče knjižnice 

večinoma zelo zadovoljni in resnično zelo zadovoljni z delom, strokovnostjo in odnosom zaposlenih 

na njej. Nezadovoljstvo je skozi celotno anketo izraženo v zelo nizkih odstotkih. Celotna anketa z 

vsemi statističnimi podatki in z vsemi odgovori ter mnenji je javno dostopna v arhivu knjižnice. 

Analiza ankete je bila podrobno predstavljena vsem zaposlenim.  

 

21. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021  (Pripravila: Irena Slivar) 

 

Knjižnica je posredni uporabnik  občinskih proračunov  občin Postojna in Pivka ter se uvršča  med 

pravne osebe javnega prava, določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Smo javni zavod na 

področju kulture in delujemo skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča 

Postojna (Ur. l. RS št. 68/2018 s spremembami in dopolnitvami). 

 

Računovodsko poročilo javnega zavoda Knjižnice Bena Zupančiča Postojna za leto  2021 je 

sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov: 

- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami) 

- Zakona  o javnih financah (Ur.l. RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami )  

- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava Ur.l. RS 112/09 s spremembami in dopolnitvami),  s katerim je določena 

vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov 

- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur.l. RS 134/03 s spremembami in dopolnitvami) 

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l. RS 115/03 s spremembami in dopolnitvami) 

- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev  in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Ur.l. 45/05 s spremembami in dopolnitvami) 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna Ur.l. RS 12/01 s spremembami in dopolnitvami) 

- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 

(Ur.l. RS 86/16 s spremembami in dopolnitvami) 

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

računovodstvu Uradni list RS 117/02, 134/03, 108/13) 

- Določbe  Slovenskih računovodskih standardov 

- Pravilnika o računovodstvu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 

 

Plan financiranja za leto 2021 je bil izdelan v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 

87/01), ki v 53. členu pravi, da če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene 

pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, 

se finančna obveznost za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih 

prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, 

krije občina sama, ter Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki 
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zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah (Uradni list RS št. 19/03). Občini Postojna in Pivka 

sta zagotavljali sredstva za dejavnost in nakup knjižničnega  gradiva v skladu s Pogodbama o 

sofinanciranju izvajanja dejavnosti, na podlagi mesečnih zahtevkov.  

 

Računovodsko poročilo predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve obsega: 

- Bilanco stanja s prilogama: 

 a) stanje in gibanje neopredmetnih in opredmetenih osnovnih sredstev 

 b) stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil - obrazec oddamo prazen,  knjižnica  po 

stanju   31.12.2021 v svojih poslovnih knjigah dolgoročnih finančnih naložb in posojil  ne izkazuje. 

 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 

a) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

b) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

c) izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov prikazuje podatke o danih 

posojilih in prejetih vračilih ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemke iz 

naslova prodaje teh deležev. Takih poslovnih dogodkov pri nas ne beležimo. 

d) izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, kjer se izkazujejo podatki o zneskih iz najetih 

posojil in podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. Najetih posojil 

nimamo, zato bomo tudi ta izkaz oddali prazen. 

 

POJASNILA K BILANCI STANJA in prilogi o stanju in gibanju neopredmetnih in 

opredmetnih osnovnih sredstev 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov 

sredstev ob koncu obračunskega obdobja, na dan  31.12.2021. Podlaga za sestavitev bilance stanja so 

poslovne knjige.  

 

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

V poslovnih knjigah knjižnica izkazuje neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva kot sredstva v upravljanju (sredstva so prenesena v uporabo in upravljanje knjižnici, vendar 

nad njimi nimamo lastninske pravice).  

Neopredmetena sredstva, nepremičnine in oprema se izkazujejo po načelu istovrstnosti in nabavni 

vrednosti. Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev  predstavlja nakupna cena ter vsi stroški, 

ki jih je mogoče pripisati njegovi usposobitvi za uporabo. Stroški, ki nastanejo kasneje ter 

opredmetenemu sredstvu povečujejo njegove  prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi,  

povečujejo njegovo nabavno vrednost. 

Popravek vrednosti se oblikuje posamično, v skladu s predpisanimi stopnjami po metodi 

enakomernega časovnega obračunavanja - amortizacije. Stroški, ki nastanejo kasneje in 

opredmetenemu sredstvu podaljšujejo dobo koristnosti, pa zmanjšujejo popravek vrednosti 

posameznega sredstva. 

Opredmetena osnovna sredstva z življenjsko dobo daljšo od enega leta in posamezno vrednostjo pod 

500,00 € knjižnica vodi kot drobni inventar. Opredmetena osnovna sredstva, ki sodijo med drobni 

inventar, sem sodijo tudi knjige,  knjižnica 100 % odpiše takoj ob nabavi. Drobni inventar se v 

poslovnih knjigah vodi do izločitve iz uporabe, in sicer po nabavni in odpisani vrednosti. 

Opredmetena osnovna sredstva, ki so odtujena ali uničena, niso več predmet evidentiranja. 

 

Z rednim letnim popisom  stanja na dan 31.12.2021 smo dosegli, da se knjigovodski podatki o sredstvih 

in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih.   

 



Poročilo o delu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 2021 
 

Nabava knjižničnega gradiva se v glavni knjigi knjiži na podlagi prejetih računov dobaviteljev v 

celotni vrednosti, v katalogizaciji pa se v sistem Cobiss evidentira posamična enota gradiva po dejanski 

ceni za enoto.  

Za nakup knjižničnega gradiva  je knjižnica v letu 2021 prejela namenska sredstva Ministrstva za 

kulturo v višini 27.577,00 €  in od občin, ki financirajo našo dejavnost,  49.200,00 €.  Porabljenih 

sredstev za nakup je bilo, skupaj s prenosom sredstev iz preteklih let,  78.547,15 €, razlika pa se prenaša 

v leto 2022. Izračunu povprečne cene novo nabavljene enote gradiva se  ne upošteva znesek nabave e-

knjig in je le-ta 21,22 €.Ta cena se uporablja tudi za vrednost pri knjiženju knjig  prejetih v dar in 

zameno za leto 2021.  

Na podlagi Pravilnika o izločanju in odpisu gradiva v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna komisija 

vsako leto pripravi seznam odpisanega gradiva. Povprečna cena za enoto odpisanega gradiva se 

izračuna na podlagi vrednostnih podatkov v glavni knjigi in podatkov o številu  zaloge knjižničnega 

gradiva, po stanju na dan 31.12. tekočega leta. Za leto 2021 je povprečna cena 11,82 €. Odpis gradiva 

ter povečanje stanja zaradi knjig prejetih v dar se je  v glavni knjigi  knjižilo po stanju 31.12.2021 na 

podlagi sklepa, ki ga sprejel direktor.  

 

Nabavna in odpisana vrednost drobnega inventarja je izkazana v vrednosti  1.748.191,12 €. 

 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2021 so se v primerjavi s stanjem 

na dan 31.12.2020 zmanjšala zaradi obračunane amortizacije, katero smo za znesek nezagotovljenih 

sredstev   knjižili v breme obveznosti  sredstev prejetih v upravljanje. Iz sredstev pridobljenih v 

knjižnici smo za amortizacijo razporedili 1.000,00 €, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu za leto 

2021. 

 

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 

dne 31.12.2021                                    1.627.167,90 €  

dne 31.12.2020                                    1.729.064,08   €   

      

KRATKOROČNA SREDSTVA in TERJATVE  v znesku 81.365,84 € predstavljajo: 

- denarna sredstva  izkazujejo denarna sredstva v glavni blagajni  162,04 €  in  so določena  s 

sklepom, dobroimetje pri bankah   (denar na poti ) 360,00 €  ter dobroimetje na 

transakcijskem  računu v znesku   26.251,36 €. 

Stanje teh sredstev je usklajeno s popisom gotovine in izpiskom podračuna pri UJP po stanju na dan 

31.12.2021. 

- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN, in sicer terjatve  za plače in materialne stroške za 

leto 2021 do Občine Postojna v višini 33.820,00 € ;  do Občine Pivka zahtevki po pogodbi v 

višini 14.498,30 €; do posrednih uporabnikov proračuna  za ERASMUS+  968,80 €; do 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini  1.258,92 €, terjatev do države za COVID teste 

396,54 €  ter aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročno odloženih 

(vnaprej plačanih) stroškov za naslednje obračunsko obdobje (naročnine časopisov, revij  in 

drugi odloženi odhodki) v višini 311,36 €; zavarovanje opreme ter cestna taksa bibliobusa  

1.740,50 € in zavarovanje stavb in  opreme 1.597,14 €; 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI v znesku  60.721,10 € sestavljajo: 

- obveznosti do zaposlenih, za izplačilo decembrskih  plač in redne delovne uspešnosti (čiste 

plače in nadomestila plač, prispevki in davki od plač ter druge obveznosti) v višini 34.787,74 

€; 

- obveznosti do dobaviteljev za še neplačane račune v višini 13.338,39 €, 

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti delodajalca za davke in prispevke 

na plače v višini 5.175,47 €  in v višini 444,82 € za obveznosti na podlagi odtegljajev 

zaposlenih ter davek od dohodka 5,24 €; 
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- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN  2.592,17 € od tega za neplačane račune 

najemnine za enoto Pivka 2.353,48 €,  plačilo storitev UJP  9,79 € ter obveznost do MJU v 

višini 228,90 €; 

- pasivne časovne razmejitve – vnaprej odloženi  kratkoročni prihodki  za nakup  knjig in 

prejeta odškodnina izgubljenega gradiva 2.437,12 € odloženi prihodki ERASMUS+ v višini 

1.936,38 €. 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV predstavljajo sredstva v upravljanju: 

       Občina Postojna 

       sedanja vrednost sredstev v upravljanju                1.552.594,76 € 

       denarna sredstva  za nakup opreme                            16.623,83 € 

        presežek prihodkov nad odhodki                                 3.857,88 € 
                                   

       Občina Pivka                                                               74.736,51  €  

Stanje na kontih skupine 98 –  je  usklajeno  z izpisom stanja terjatev in obveznosti za sredstva  v 

upravljanju po stanju na dan 31.12.2021 z Občino Postojna  v znesku 1.573.076,13 € in Občino 

Pivka v znesku 74.736,51 €. 

 

PRIHODKI IN ODHODKI 
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z zakonom 

o računovodstvu in slovenskimi računovodskimi standardi. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov 

obračunskega obdobja se upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka kot tudi načelo denarnega 

toka.  

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Prihodki za določeno obdobje se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do 

prejemkov, v kolikor ti niso uresničeni že ob nastanku. 

Stroški, ki nastanejo v posameznem  obračunskem obdobju, so odhodki tega obračunskega obdobja, 

razen kadar se stroški v skladu z računovodskimi pravili vštevajo v odhodke v času, ki sledi 

obračunskemu obdobju. 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, knjižnica izkazuje  v obračunskem 

obdobju  od 01.1.-31.12.2021 dosežene 

- prihodke v višini                                                  585.767,23  € 

- odhodke v višini                                                   584.896,96 € 

- presežek prihodkov nad odhodki                              870,27 €  
 

Samo financiranje je v letu 2021 potekalo: 

- s strani Občine Postojna na osnovi mesečnih zahtevkov in izračuna dejanske porabe sredstev, tako 

materialnih stroškov kot izplačila plač, za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva pa mesečno po 

dvanajstinah za tekoči mesec; 

- s strani Občine Pivka na osnovi mesečnega zahtevka in izračuna dejanske porabe sredstev, tako 

materialnih stroškov kot izplačila plač, za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva pa mesečno po 

dvanajstinah za tekoči mesec; 

- Ministrstvo za kulturo, ki sofinancira le  nakup knjižničnega gradiva je sredstva nakazalo v skladu s 

pogodbo. 

Poleg tega pa je knjižnica v letu 2021 beleži še  prihodke: 

- zaradi razglašene epidemije COVID19. Zaposleni so bili upravičeni do dodatka po 11. točki prvega 

odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. Sklep o določitvi del in nalog, ki se 

opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovna obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih je 
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določil direktor knjižnice. Na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo,  so bila že izplačana 

sredstva nakazana iz državnega proračuna preko Občine ustanoviteljice. Iz državnega proračuna 

bomo dobili tudi povračilo za uporabo HAG testov za samotestiranje; 

- višji knjižničar, Nenad Arizanović, se je uspešno prijavil na projekt Erazums plus  in knjižnica je 

prejela 80 % sredstev v letu 2020. Sredstva so se delno porabila v letu 2021, ostanek smo knjižili na 

odložene prihodke; 

-   sredstva odškodnine Zavarovalnice Triglav za popravilo nastale škode. 

 

Največji del odhodkov je knjižnica porabila za stroške dela. Pri izplačilu plač in izdatkov zaposlenim 

smo upoštevali Zakon o izplačilu plač v javnem sektorju, določila Kolektivne pogodbe za kulturne 

dejavnosti v RS in objave sprememb v Uradnih listih ter  Dogovor o dodatnih ukrepih na področju 

plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju   ter Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF Ur. l. 

RS 40/2012 z dopolnitvami).  

 

Na osnovi kadrovskega načrta bi bilo redno 15 zaposlenih, katerim so bila  na podlagi dogovora o 

plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med vlado RS in reprezentativnimi sindikati  s 1. 

decembrom 2021  upoštevana tudi napredovanja v višji plačilni razred in nazive. Dve delavki sta 

dopolnili starost nad 60 let, zato smo pri njima upoštevali oprostitev plačila prispevka PIZ za 

delodajalca v višini 30 %. 

 

Zaradi razglašene epidemije Covid19 so bili v posameznih obdobjih zaposleni strokovni delavci 

odsotni z nižjim izplačilom plače zaradi čakanja na delo, varstva otrok  in karantene. Skupno bi morali 

vsi zaposleni opraviti 30.276 ur. Število opravljenih ur po posameznih vrstah izplačila je razvidno iz 

naslednje tabele: 

naziv vrste izplačila za: število ur  
delež na 
celoto 

redno delo 22179 73,26 

letni dopust 4281 14,14 

prazniki 608 2,01 

izredni dopust 88 0,29 

čakanje na delo 416 1,37 

višja sila in karantena 336 1,11 

boleznine in poškod.ki ni povezana z 
delom 1596 5,27 

boleznina v breme ZZZS 772 2,55 

število opravljenih ur skupaj 30276 100,00 
 

Za stroške materiala je knjižnica porabila največji delež pri stroških nabave časopisov in revij za 

knjižnico oz. uporabnike, električno energijo, za ogrevanje prostorov,  za gorivo potujoče knjižnice,  

ostali del  pa se nanaša   na material za opremo knjig, pisarniški material, čistila in drugo. Zaradi 

epidemije Covid 19 so se pojavili dodatni stroški z nabavo razkužil in drugih zaščitnih sredstev za 

zaposlene v višini 1.321,10 €. 

Stroški storitev so vezani na  vzdrževanja in redne preglede strojne in mehanske opreme (sitem 

varovanja in zaščite, redni servis dvigal, klimata,  varnostne razsvetljave, sistem požarne varnosti,  

tekočega vzdrževanja računalniške in druge opreme , za najemnino poslovnih prostorov  knjižnice v 

Pivki, za  knjižnico v Postojni najemnine ne plačujemo, za zavarovanje opreme in prostorov, 

bibliobusa. Ostali del se nanaša  za varnost pri delu,  storitve povezane z dejavnostjo (za čiščenje  

prostorov kurilnice, kurjača), za telefon in internet,  za izobraževanje delavcev, stroške poštnin,  

odvoz komunalnih odpadkov, porabljeno vodo in drugo.  



Poročilo o delu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 2021 
 

Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2021    

VRSTA POSLOVNIH ODHODKOV REALIZACIJA 2021 v € SESTAVA POSLOVNIH ODHODKOV  delež 

STROŠKI MATERIALA                 38.029,48    6,5   

STROŠKI STORITEV                 53.012,28    9,1   

PLAČE ZAPOSLENIH              388.816,59    66,5   

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST                 61.176,79    10,5   

PREMIJA KAD                    6.671,50    1,1   

DRUGI STROŠKI DELA                 33.604,90    5,7   

AMORTIZACIJA                     1.000,00    0,2   

OSTALI STROŠKI                    2.585,42    0,4   

ODHODKI SKUPAJ              584.896,96    100,0   

    
Sestavni del Pravilnika o računovodstvu so tudi navodila o ravnanju in kroženju knjigovodskih listin. 

Z doslednim upoštevanjem navodil se izognemo nepravilnostim  oziroma jih zmanjšamo na minimum. 

Trudimo se, da na vseh področjih delo opravimo v skladu s predpisi, sredstva trošimo gospodarno in 

namensko. Sledimo ciljem zastavljenim v programu dela, ki jih skušamo realizirati v okviru 

razpoložljivih oziroma danih finančnih sredstev odobrenih s strani Občin in lastnih - nejavnih 

prihodkov. 

 

Knjižnica je v letu 2021 iz naslova izvajanja javne službe realizirala 18.269,22 €, od načrtovanih 

21.000, 00 €, lastnih prihodkov, kar predstavlja  2,75 % celotnih prihodkov.  

Nejavni prihodki (lastni prihodki) iz naslova izvajanja javne službe so: vpisnine, zamudnine, 

fotokopije, medknjižnična izposoja in druga plačila uporabnikov, tudi za izgubljeno gradivo. Te 

prihodke smo, kot je razvidno iz tabele  porabili za: nakup časopisov in revij v višini 10.299,35 €; 

prireditve v knjižnici 1.032,57 €; izobraževanje zaposlenih 432,50 € in za delovno uspešnost iz naslova 

nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe  v višini 4.206,55 € (na podlagi Pravilnika o določitvi 

obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje in storitev na trgu ter o določitvi 

nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe ... (Ur. l. RS  107/2009)). 

Na podlagi  72. člena Pravilnika o računovodstvu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, ki nam 

omogoča, da lahko nadomestimo del  amortizacije opreme  v skladu s prejetim finančnim načrtom za 

tekoče leto, smo le-to obračunali v višini  1.000,00 €, saj le-ta  predstavlja  ostanek sredstev 

pridobljenih v knjižnici z opravljanjem javne službe. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme v 

knjižnici.  

STROŠKI (zneski v €)  PLAN  realizacija 

STROŠKI MATERIALA- NAKUP REVIJ                 10.500,00                       10.299,35    

STROŠKI STORITEV                                  56,93    

IZOBRAŽEVANJE                    2.000,00                               432,50    

ZDRAVJE NA DEL. MESTU                         390,00                               351,36    

PLAČE ZAPOSLENIH                    5.000,00                          4.206,55    

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST     

PREMIJA KAD     

DRUGI STROŠKI DELA     

AMORTIZACIJA IN NOVE NABAVE OPREME IN KNJIG                    1.010,00                          1.000,00    

PRIREDITVE V KNJIŽNICI                    2.100,00                          1.032,57    

OSTALI STROŠKI                                 19,68    

ODHODKI SKUPAJ                 21.000,00                       17.398,94    
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Pri izračunu stroškov po posameznih stroškovnih mestih (Enota Postojna, Enota Pivka) so 

upoštevani: 

- dejanski stroški posamezne enote, 

- ključ delitve stroškov na osnovi števila prebivalcev posamezne občine (Statistični urad RS – 

stanje 1.1.2020 Občina Postojna 16.442, Občina Pivka 6.201), in sicer Postojna 72,61 % : 

Pivka 27,39 %  

 ter 

- delitev skupnih neprogramskih stroškov izračunanih po obsegu m2, kjer se izvajajo skupne 

dejavnosti in  porazdeljenih po številu prebivalcev ter številu delavcev, ki opravljajo skupne 

dejavnosti na lokaciji osrednje knjižnice (v skladu s Pravilnikom določanja skupnih stroškov 

osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih 

knjižnic (Ur. l. 19/2003)). 

 

Pri izračunu stroškov potujoče knjižnice je upoštevan ključ delitve med občinama 50 : 50. 

 
                                                                                                                                                      Zneski v € (brez centov) 

 
 

 

Ključ delitve med občinami za enoto Postojna je število prebivalcev. 

Planirani delež stroškov za Občino Postojna        11.295,00 € 

Planirani delež stroškov za Občino Pivka               4.260,00 € 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Zneski v € (brez centov) 

PLAN realizacija 2021

DRUGI PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI   leto 2021 POSTOJNA PIVKA  Postojna Pivka

revije 7.500                 3.000                7.165                2.994             

materialni str(mat. za vzdževanje osn. Higiene)) 1.200                 1.280                

pisar.mat. papir za fotokop, oprema knjig 2.600                 2.842                

vasrtvo pri delu

vzdrževanje programske in strojne računal.opreme 5.280                 4.109                

vzdrževanje operativ.inf.okolja(uakupnine, licenčnine, epsco) 1.105                 460                    883                     440                  

BANČNI STROŠKI, PLAČILNI PROMET 170                      240                     

poštnina in kurirske storitve 700                      758                     

telefonski stroški (faks, internet, elektronska pošta) 1.350                 330                    1.625                317                  

stroški informativne dejavnosti, obveščanja (vzdrževanje spletne strani, plakati 650                      726                     

            vezava knjig, digitalizacija gradiva, izd.fotografij

stroški izobraževanja zaposlenih 2.200                 792                     

str.medknjižnične izposoje 200                      175                     

stroški za službena potovanja dnevnice, potni, 1.500                 397                     

stroški oglaševalskih storitev - promočija 200                      49                        

drugi programski stroški (objave, razpisi, zdrav.pregledi) 400                      440                     

stroški prireditev v knjižnici 1.500                 600                    1.033                

SKUPAJ 26.555              4.390                22.514             3.751             

STROŠKI SKUPAJ E. POSTOJNA IN PIVKA 30.945             26.265          
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Ključ delitve med občinami za enoto Postojna je skupna površina v m2, kjer se izvajajo skupne dejavnosti za obe občini 

(skladišče knjig bibliobusa  90 m2  , ključ delitve 50:50), pisarne računovodstva, direktorja, obdelave gradiva, 

domoznanske službe, katalogizacije, izposoje (ključ delitve število prebivalcev), določen skupen obseg je 400 m2. Delež 

Občine Pivka za enoto Postojna in Bibliobus je  156 m2 .  

 

Planirani delež stroškov za Občino Postojna     24.649,00 € 

Planirani delež stroškov za Občino Pivka          19.490,00 € 

 

                                                                                                                  Zneski v € (brez centov) 

 
 

Ključ delitve med občinama za stroške  Bibliobusa  je 50 : 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPROGRAMSKI STROŠKI    leto      2020 PLAN REALIZACIJA

E.POSTOJNA E.PIVKA E.POSTOJNA E.PIVKA

STROŠKI OGREVANJA 6.500                 9.224                

KOMUNALNIH STORITEV (VODA, ODVOZ SMETI) 1.600                 1.634                

ELEKTRIČNE ENERGIJE 5.600                 7.826                

NAJEMINA PROSTOROV PIVKA 14.120             14.121          

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE IN DRUGE OPREME (TELEFONSKA OMREZJA) 2.640                 2.883                

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO 2.750                 450                    3.162                37                     

VZDRŽEVANJE POŽARNO VARST.SISTEMA IN VARSTVO PRI DELU 2.630                 2.820                

VZDRŽEVANJE KLIM NAPRAV, DVIGSL … 1.800                 2.881                

STR, PROTIVLOMNEGA VAROVANJA 1.200                 1.200                

VZDRŽEVANJE FOTOKOPIRNIH IN DRUGIH STROJEV 1.200                 720                     

MATERIAL ZA ČIŠČENJE IN STORITVE ČIŠČENJA 1.250                 1.745                

DRUGE INTELEKTUALNE STORITVE, SVETOVANJA

DRUGI NEPROGRAMSKI STR. (RTV NAROČNINE, ČLANARINE,…) 2.040                 1.954                

DRUGI NEPROGRAMSKI STROŠKI (ZDRAVJE NA DELOV.MESTU) 352                      352                     

SKUPAJ 29.562              14.570             36.401             14.158          

STROŠKI SKUPAJ E. POSTOJNA IN PIVKA 44.132             50.559          

DEJANSKI STROŠKI PIVKA - SKUPAJ 18.960             17.909          

STROŠKI BIBLIOBUSA  2021 plan REALIZACIJA

GORIVO 4.000                 4.653                

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA 2.000                 2.190                

ZAVAROVALNE PREMIJ 3.550                 3.220                

PRISTOJBINE ZA REGISRACIJO 400                      233                    

NAJEM TELEFONSKIH POVEZAV 790                      885             

rtv 50                         45                       

SKUPAJ 10.790         11.225        

občina Pivka     50% 5.395                 5.613                

občina POSTOJNA   50% 5.395                 5.613                
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Po razporeditvi stroškov med programske ali neprogramske in dejanske za Enoto Pivka in Bibliobus je razporeditev 

glede na Občini prikazana v naslednjih tabelah 

 

Zneski v € 

 
Razlika predstavlja  sredstva, ki so bila knjižena na odložene prihodke v letu 2020 ter letos prenesena na prihodke 

 

 

 

Zneski v € 

 
Razlika je knjižena v letu 2020 na konto odloženih prihodkov, zaradi upoštevanja knjiženja časovnega razmejevanja, pri 

nastalih stroških plačila registracije bibliobusa in letos prenesena med prihodke. 

 

 

 

Knjižnica je javni zavod, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje 

skladno z namenom ustanovitve, vendar Zakon o davku od dohodka pravnih oseb  tudi knjižnico 

obvezuje k obračunu in v letu 2021 znaša 18,14 €. Med pridobitne prihodke moramo upoštevati 

dohodke, ki se pridobivajo z opravljanjem javne službe, iz zasebnih virov, med katere sodijo tudi  

medknjižnična izposoja, vpisnine, zamudnine in druge storitve knjižnice, odškodnine zavarovalnic.  

 

 

 

 

 OBČINA PIVKA delež skupni str. Dejanski str Enota BUS skupaj skupaj mat.str.,stor vloženi zahtevki razlika

STROŠKI MATERIALA 3.662,60       73,24               2.387,49          6.123,33           29.923,16         29.851,88     71,28 -               

STROŠKI STORITEV 5.419,38       14.869,49       3.108,85          23.397,72        

PLAČE ZAPOSLENIH 41.857,09     40.294,37       82.151,46        82.151,40     0,06 -                  

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 6.918,68       6.490,56         13.409,24        13.409,24     0,00 -                  

PREMIJA KAD 726,52           852,00             1.578,52           1.578,52       -                      

DRUGI STROŠKI DELA 1.875,27       2.887,21         4.762,48           4.762,46       0,02 -                  

REGRES ZA LETNI DOPUST 1.725,60       1.890,00         3.615,60           3.615,60       

AMORTIZACIJA IN NOVE NABAVE OPREME IN KNJIG 13.200,00       13.200,00        13.200,00     -                      

OSTALI STROŠKI 285,82           116,29              402,11              

ODHODKI SKUPAJ 62.470,96     80.556,87       5.612,63          148.640,46      148.569,10   71,36 -               

OBČINA POSTOJNA DELEŽ Enota Postojna Enota BUS skupaj skupaj mat.st.,stor vloženi zahtevki razlika

STROŠKI MATERIALA 16.909,67     2.387,48         19.297,15        46.436,51        46.302,44         134,07 -          

STROŠKI STORITEV 22.263,43     3.108,83         25.372,26        

PLAČE ZAPOSLENIH 279.054,87   279.054,87      279.054,87      

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 44.060,08     44.060,08        44.060,05         0,03 -               

PREMIJA KAD 5.092,98       5.092,98          5.092,98           -                   

REGRES ZA LETNI DOPUST 12.134,40     12.134,40        12.134,40         

DRUGI STROŠKI DELA 13.092,42     13.092,42        13.092,45         0,03                

AMORTIZACIJA IN NOVE NABAVE OPREME IN KNJIG 36.000,00     36.000,00        36.000,00         -                   

OSTALI STROŠKI 1.650,83       116,27             1.767,10          

ODHODKI SKUPAJ 430.258,68   5.612,58         435.871,26      435.737,19      134,07 -          
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REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA 2021 

 

 

     

zneski v € 

                                                                                                           

PRIHODKI                               PLAN   REALIZACIJA 1 - 12  

OBČINA POSTOJNA              431.921,66                    435.871,25    

za delovanje              395.921,66                    399.737,19    

za nakup knjig                 36.000,00                       36.000,00    

odloženi prihodki pret. Let (zavarovanje bibliobusa)   
                           

134,06    

OBČINA PIVKA              148.569,00                    148.640,46    

za delovanje              135.369,00                    135.369,10    

za nakup knjig in AV                 13.200,00                       13.200,00    

odloženi prihodki pret. Let (zavarovanje bibliobusa)   
                              

71,36    

SREDSTVA ZA PLAČE  COVID19                 30.000,00                       27.507,71    

MINISTRSTVO ZA KULTURO                 23.000,00                       27.577,00    

ERASUS + 
                   

2.900,00    
                      

2.907,62    

PRIHODKI USTVARJENI V KNJIŽNICI                 21.000,00                       18.269,22    

za nakup knjiž. gradiva pretekla leta 
                   

2.000,00    
                      

1.770,15    

DRUGI IZREDNI PRIHODKI   
                      

1.770,97    

PRIHODKI - drugi Občina Postojna za dejavnost 
                   

4.242,34      

VSI PRIHODKI SKUPAJ              663.633,00                    664.314,38    

SREDSTVA ZA NABAVO KNJIŽ. GRADIVA                 72.200,00                       78.547,15    

PRIHODKI ZA REDNO DEJAVNOST              591.433,00                    585.767,23    
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Zneski v € 

ODHODKI PLAN 
DELEŽ 

O.PIVKA 
 DELEŽ 

O.POSTOJNA  
 LASTNI PRIH. 
KNJIŽNICA REALIZACIJA 

DELEŽ 
O.PIVKA 

 DELEŽ 
O.POSTOJNA  

 LASTNI PRIH. 
KNJIŽNICA COVID 19 erasmus+ 

IZREDNI 
PRIH 

STROŠKI MATERIALA 
                

32.950,00    
                      

5.110,00    
                     

16.040,00    
                     

11.800,00    
                      

38.029,48    
                   

6.123,33    
                     

19.297,15    
                               

11.118,15      
                  

1.490,85      

STROŠKI STORITEV 
                

49.285,00    
                   

23.892,00    
                     

23.383,00    
                        

2.010,00    
                      

53.012,28    
                

23.397,72    
                     

25.372,26    
                                  

1.054,56      
                  

1.416,77    
            

1.770,97    

PLAČE ZAPOSLENIH 
             

403.045,00    
                   

83.206,00    
                  

284.844,00    
                        

5.000,00    
                   

388.816,59    
                

82.151,46    
                  

279.054,87    
                                  

4.206,55    
         

23.403,71        

PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST 

                
58.707,00    

                   
13.616,00    

                     
45.091,00      

                      
61.176,79    

                
13.409,24    

                     
44.060,08      

            
3.707,46        

PREMIJA KAD 
                   

6.375,00    
                      

1.512,00    
                        

4.863,00      
                         

6.671,50    
                   

1.578,52    
                        

5.092,98            

DRUGI STROŠKI DELA 
                

17.418,00    
                      

4.258,00    
                     

13.160,00      
                      

17.854,90    
                   

4.762,48    
                     

13.092,42            

REGRES ZA LETNI DOPUST 
                

14.108,00    
                      

3.240,00    
                     

10.868,00      
                      

15.750,00    
                   

3.615,60    
                     

12.134,40            
AMORTIZACIJA in NAKUP 
KNJIG 

                
75.210,00    

                   
13.200,00    

                     
36.000,00    

                        
1.010,00    

                         
77.777,00    13.200,00  36.000,00 

                                  
1.000,00          

OSTALI STROŠKI 
                   

6.535,00    
                           

535,00    
                        

1.915,00    
                        

1.180,00    
                         

2.585,42    
                        

402,11    
                        

1.767,10    
                                         

19,68    
                 

396,54        

ODHODKI SKUPAJ 
             

663.633,00    
                

148.569,00    
                  

436.164,00    
                     

21.000,00    
                   

661.673,96    
             

148.640,46    
                  

435.871,26    
                               

17.398,94    
         

27.507,71    
                  

2.907,62    
            

1.770,97    

RAZLIKA PRIHODKI NAD 
ODHODKI                            870,27                                 -             0,01                        870,28          

DAVEK OD DOHODKA          
                   
18,14                

PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI         

                
852,13                



Poročilo o delu Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 2021 
 
 
POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 

TOKA 

 

Knjižnica prihodke in odhodke izkazuje tudi po načelu denarnega toka (evidenčni promet), saj naj 

bi  takšno izkazovanje zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje sredstev 

javnih financ na ravni države in občin. Prihodki in odhodki so za obdobje od 1.1. do 31.12.2021 

po tem načelu izkazani,če je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov in 

odhodkov, nastal in je prišlo do prejema ali izplačila sredstev. 

 

Samo evidenčno knjiženje je tako kot vsa ostala pravila knjiženja določeno s Pravilnikom o 

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ta 

Pravilnik tudi določa, da se iz evidenčnih knjižb ne ugotavlja izida poslovanja, temveč evidenčno 

knjiženje služi le za namene statističnega poročanja države kot celote, in za namene priprave 

finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov oziroma javnih zavodov. 

 

Podatki v tem izkazu tako torej niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in 

odhodkov, sestavljenim po načelu poslovnega dogodka. 

 

Evidenčno knjiženje po denarnem toku je pomembno tudi zaradi Zakona o fiskalnem pravilu in 

izračunu presežka. Izračun presežka po fiskalnem pravilu so dolžni opraviti vsi proračunski 

uporabniki v enotah SI.13, med katere sodimo tudi mi. Za evidentiranje tega presežka se uporablja 

podkonto 985800. 

Izračun je negativen, saj temelji na tem, da od presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku 

odštejemo vse obveznosti po bilanci stanja na dan 31.12.2021 in se zato ne knjiži. 

 

 

V  tabeli 1 so po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki realizirani v letu 2020 in 

2021  ter primerjava z načrtovanim finančnim načrtom 2021, razdeljeno po financiranju Občin. 

 
 

V  tabeli 2 so po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki realizirani v letu 2021 in 

Njihova delitev po stroškovnih mestih. 
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Tabela 1                                                                                                                                              zneski v € 

 
 

 

 

PRIHODKI                             realizacija 2020 PLAN 2021 OBČINA PIVKA OBČINA POSTOJNA realizacija 2021

OBČINA POSTOJNA 420.252,50            431.921,66           431.921,66               430.790,92            

za delovanje 386.252,54            395.921,66           395.921,66               394.790,92            

za nakup knjig 33.999,96               36.000,00              36.000,00                  36.000,00               

OBČINA PIVKA 129.287,44            148.569,00           148.569,00              -                                    150.591,80            

za delovanje 115.765,34            135.369,00           135.369,00              136.200,97            

za nakup knjig in AV 13.522,10               13.200,00              13.200,00                 14.390,83               

MINISTRSTVO ZA KULTURO 24.792,00               23.000,00              27.577,00               

za nakup knjig in AV 24.792,00               23.000,00              27.577,00               

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA erazums+ 3.875,20                  

                                                                                         covid19 10.094,61               46.621,45               

PRIHODKI USTVARJENI V KNJIŽNICI 18.477,00               21.000,00              18.187,40               

IZREDNI PRIHODKI 5.347,62                  1.770,97                  

DRUGI PRIHODKI -  Občina Postojna  za dejavnost 4.242,34                 4.242,34                     

VSI PRIHODKI SKUPAJ 612.126,37            628.733,00           148.569,00              436.164,00               675.539,54            

ODHODKI

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (a+b) 391.360,34            404.571,00           90.701,00                 308.870,00               423.550,18            

a) OBVEZNOST OBČINE 369.837,22            399.571,00           90.701,00                 308.870,00               391.209,59            

b) lastna razporeditev 3.688,56                  5.000,00                 4.170,00                  

c) sredstva države covid19 17.834,56               28.170,59               

plače in dodatki 356.040,17            360.145,00           81.333,00                 278.812,00               379.392,84            

regres za letni dopust 14.587,48               14.108,00              3.240,00                    10.868,00                  15.750,00               

povračila in nadomestila (prevozi, prehrana) 15.088,34               16.840,00              4.100,00                    12.740,00                  16.713,09               

sredstva za del.uspešnost (pridobljena na trgu - zamudnine) 3.688,56                  5.000,00                 4.170,10                  

redna delovna uspešnost 1.378,28                  7.900,00                 1.870,00                    6.030,00                     6.657,88                  

drugi izdatki zaposlenim (jub.nagrade,solid.pomoč) 577,51                      578,00                     158,00                        420,00                          866,27                      

PRISPEVKI DELODAJLCEV- OBVEZNOST OBČIN 63.320,35               65.082,00              15.128,00                 49.954,00                  63.881,61               

sredstva DRŽAVE COVID19 4.453,93                  

prisp.PIZ 8.85% 30.655,55               31.660,00              7.485,00                    24.175,00                  33.210,81               

prisp. Za zdrav.zav. 7,09% 25.564,56               26.450,00              5.995,00                    20.455,00                  27.854,35               

prisp. Za zaposlovanje 268,43                      224,00                     51,00                           173,00                          259,04                      

prisp.za porod.varstvo 0,10% 364,99                      373,00                     85,00                           288,00                          364,59                      

premije za dodatno pokoj.zavarov. 6.466,82                  6.375,00                 1.512,00                    4.863,00                     6.646,75                  

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  (a+b) 79.918,44               85.870,00              29.540,00                 41.340,00                  93.871,73               

a) OBVEZNOST OBČINE 64.493,28               70.880,00              29.540,00                 41.340,00                  78.809,65               

b) lastna razporeditev 15.425,16               14.990,00              13.406,28               

c) sredstva države covid19, erasmus+ 1.655,20                  

Pisar.in splošni mat.(čistila,varovanje,časopisi,oglasi,svetoval.s.) 19.844,02               18.100,00              1.903,00                    5.700,00                     18.528,18               

posebni mat.in storitve nakup knjig in mat.za opremo knjig 1.273,77                  600,00                     165,00                        435,00                          3.030,09                  

energija, voda, komunal.stor, poštnina, telefon.stro. 14.414,56               16.320,00              3.135,00                    13.185,00                  19.947,22               

gorivo,zavarovanje bibiliobus 6.158,18                  9.050,00                 4.525,00                    4.525,00                     10.221,66               

izdatki za službena potovanja 381,76                      1.500,00                 410,00                        1.090,00                     1.278,16                  

tekoče vzdrževanje računal.,opreme in zavarovanje opreme 19.246,97               16.750,00              3.605,00                    13.145,00                  20.483,88               

najemnine in zakupnine 14.248,98               16.235,00              15.160,00                 1.075,00                     17.109,81               

drugi odhodki (izobraž.,članarine, plač.promet, delovna.obl, priredit.) 4.350,20                  7.315,00                 637,00                        2.185,00                     3.272,73                  

sredstva za NAKUP KNJIG 72.989,26               72.200,00              13.200,00                 36.000,00                  77.371,02               

nakup opreme iz lastnih prihodkov 1.000,00                 3.475,64                  

ODHODKI SKUPAJ 607.588,39            628.723,00           148.569,00              436.164,00               666.604,11            
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TABELA 2                                                                                                                                                   zneseki v € 

 
 

 

 

 

PRIHODKI                             realizacija 2021 O. POSTOJNA O.PIVKA POTUJOČA K. PRIH. KNJIŽNICE covid 19 država erasmus +

OBČINA POSTOJNA 430.790,92            430.790,82         

za delovanje 394.790,92            394.790,82         

za nakup knjig 36.000,00               36.000,00            

OBČINA PIVKA 150.591,80            -                             150.591,80         -                              

za delovanje 136.200,97            136.200,97         

za nakup knjig in AV 14.390,83               14.390,83            

MINISTRSTVO ZA KULTURO 27.577,00               -                             

za nakup knjig in AV 27.577,00               

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA erazums+

                                                                                         covid19 46.621,45               46.621,45            

PRIHODKI USTVARJENI V KNJIŽNICI 18.187,40               18.187,40            

IZREDNI PRIHODKI 1.770,97                  1.770,97               

DRUGI PRIHODKI -  Občina Postojna  za dejavnost

VSI PRIHODKI SKUPAJ 675.539,54            430.790,82         150.591,80         19.958,37            46.621,45            -                 

ODHODKI

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (a+b) 423.550,18            303.053,70         88.155,79            4.170,10               28.170,59            -                 

a) OBVEZNOST OBČINE 391.209,59            

b) lastna razporeditev 4.170,00                  

c) sredstva države covid19 28.170,59               

plače in dodatki 379.392,84            272.913,45         78.308,80            28.170,59            

regres za letni dopust 15.750,00               12.134,40            3.615,60               

povračila in nadomestila (prevozi, prehrana) 16.713,09               12.193,47            4.519,62               

sredstva za del.uspešnost (pridobljena na trgu - zamudnine) 4.170,10                  4.170,10               

redna delovna uspešnost 6.657,88                  5.104,29               1.553,59               

drugi izdatki zaposlenim (jub.nagrade,solid.pomoč) 866,27                      708,09                   158,18                   

PRISPEVKI DELODAJLCEV- OBVEZNOST OBČIN 63.881,61               48.445,29            14.778,74            657,58                    4.453,93               -                 

sredstva DRŽAVE COVID19 4.453,93                  

prisp.PIZ 8.85% 33.210,81               23.185,17            7.258,85               355,30                    2.411,49               

prisp. Za zdrav.zav. 7,09% 27.854,35               19.741,26            5.815,35               295,65                    2.002,09               

prisp. Za zaposlovanje 259,04                      190,39                   49,23                      2,52                          16,90                       

prisp.za porod.varstvo 0,10% 364,59                      254,93                   82,10                      4,11                          23,45                       

premije za dodatno pokoj.zavarov. 6.646,75                  5.073,54               1.573,21               

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  (a+b) 93.871,73               42.072,61            25.569,44            11.167,60         13.406,28            1.507,51   

a) OBVEZNOST OBČINE

b) lastna razporeditev

ODHODKI

Pisar.in splošni mat.(čistila,varovanje,časopisi,oglasi,svetoval.s.) 18.528,18               6.322,90               1.951,29               122,00                10.131,99            

posebni mat.in storitve nakup knjig in mat.za opremo knjig 3.030,09                  1.021,33               275,00                   1.015,33               570,74       

energija, voda, komunal.stor, poštnina, telefon.stro. 19.947,22               16.098,44            3.579,53               269,25                

gorivo,zavarovanje bibiliobus 10.221,66               8.450,69            1.770,97               

izdatki za službena potovanja 1.278,16                  260,04                   31,35                      50,00                       936,77       

tekoče vzdrževanje računal.,opreme in zavarovanje opreme 20.483,88               15.501,77            3.309,80               1.672,31            

najemnine in zakupnine 17.109,81               629,47                   15.927,93            545,81                6,60                          

drugi odhodki (izobraž.,članarine, plač.promet, delovna.obl, priredit.) 3.272,73                  2.238,66               494,54                   107,54                431,39                    147,69                    

sredstva za NAKUP KNJIG 77.371,02               36.000,00            14.390,83            

nakup opreme iz lastnih prihodkov 3.475,64                  3.475,64               

 računal. in druga oprema - sredstva Občin

ODHODKI SKUPAJ 666.604,11            429.571,60         142.894,80         11.167,60         21.709,60            32.624,52            1.507,51   

STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE 5.583,80       5.583,80       

ODHODKI SKUPAJ 435.155,40  148.478,60  
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Naslednja tabela denarnega toka pa izkazuje primerjavo med realizacijo leta  2021 in leta  2020 ter 

plan in realizacijo v letu 2021                                     zneski v €                                                indeks          indeks 

 

PRIHODKI                             realizacija 2020 PLAN 2021 realizacija 2021 real.2021/2020  real/plan

OBČINA POSTOJNA 420.252,50            431.921,66           430.790,92              1,03 1,00

za delovanje 386.252,54            395.921,66           394.790,92              1,02 1,00

za nakup knjig 33.999,96               36.000,00              36.000,00                 1,06 1,00

OBČINA PIVKA 129.287,44            148.569,00           150.591,80              1,16 1,01

za delovanje 115.765,34            135.369,00           136.200,97              1,18 1,01

za nakup knjig in AV 13.522,10               13.200,00              14.390,83                 1,06 1,09

MINISTRSTVO ZA KULTURO 24.792,00               23.000,00              27.577,00                 1,11 1,20

za nakup knjig in AV 24.792,00               23.000,00              27.577,00                 1,11 1,20

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA erazums+ 3.875,20                  0,00

                                                                                         covid19 10.094,61               46.621,45                 4,62

PRIHODKI USTVARJENI V KNJIŽNICI 18.477,00               21.000,00              18.187,40                 0,98 0,87

IZREDNI PRIHODKI 5.347,62                  1.770,97                    0,33

DRUGI PRIHODKI -  Občina Postojna  za dejavnost 4.242,34                 

VSI PRIHODKI SKUPAJ 612.126,37            628.733,00           675.539,54              1,10 1,07

ODHODKI

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (a+b) 391.360,34            404.571,00           423.550,18              1,08 1,05

a) OBVEZNOST OBČINE 369.837,22            399.571,00           391.209,59              1,06 0,98

b) lastna razporeditev 3.688,56                  5.000,00                 4.170,00                    1,13 0,83

c) sredstva države covid19 17.834,56               28.170,59                 1,58

plače in dodatki 356.040,17            360.145,00           379.392,84              1,07 1,05

regres za letni dopust 14.587,48               14.108,00              15.750,00                 1,08 1,12

povračila in nadomestila (prevozi, prehrana) 15.088,34               16.840,00              16.713,09                 1,11 0,99

sredstva za del.uspešnost (pridobljena na trgu - zamudnine) 3.688,56                  5.000,00                 4.170,10                    1,13 0,83

redna delovna uspešnost 1.378,28                  7.900,00                 6.657,88                    4,83 0,84

drugi izdatki zaposlenim (jub.nagrade,solid.pomoč) 577,51                      578,00                     866,27                        1,50 1,50

PRISPEVKI DELODAJLCEV- OBVEZNOST OBČIN 63.320,35               65.082,00              63.881,61                 1,01 0,98

sredstva DRŽAVE COVID19 4.453,93                    

prisp.PIZ 8.85% 30.655,55               31.660,00              33.210,81                 1,08 1,05

prisp. Za zdrav.zav. 7,09% 25.564,56               26.450,00              27.854,35                 1,09 1,05

prisp. Za zaposlovanje 268,43                      224,00                     259,04                        0,97 1,16

prisp.za porod.varstvo 0,10% 364,99                      373,00                     364,59                        1,00 0,98

premije za dodatno pokoj.zavarov. 6.466,82                  6.375,00                 6.646,75                    1,03 1,04

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  (a+b) 79.918,44               85.870,00              93.871,73                 1,17 1,09

a) OBVEZNOST OBČINE 64.493,28               70.880,00              78.809,65                 1,22 1,11

b) lastna razporeditev 15.425,16               14.990,00              13.406,28                 0,87 0,89

ODHODKI

Pisar.in splošni mat.(čistila,varovanje,časopisi,oglasi,svetoval.s.) 19.844,02               18.100,00              18.528,18                 0,93 1,02

posebni mat.in storitve nakup knjig in mat.za opremo knjig 1.273,77                  600,00                     3.030,09                    2,38 5,05

energija, voda, komunal.stor, poštnina, telefon.stro. 14.414,56               16.320,00              19.947,22                 1,38 1,22

gorivo,zavarovanje bibiliobus 6.158,18                  9.050,00                 10.221,66                 1,66 1,13

izdatki za službena potovanja 381,76                      1.500,00                 1.278,16                    3,35 0,85

tekoče vzdrževanje računal.,opreme in zavarovanje opreme 19.246,97               16.750,00              20.483,88                 1,06 1,22

najemnine in zakupnine 14.248,98               16.235,00              17.109,81                 1,20 1,05

drugi odhodki (izobraž.,članarine, plač.promet, delovna.obl, priredit.) 4.350,20                  7.315,00                 3.272,73                    0,75 0,45

sredstva za NAKUP KNJIG 72.989,26               72.200,00              77.371,02                 1,06 1,07

nakup opreme iz lastnih prihodkov 1.000,00                 3.475,64                    

 računal. in druga oprema - sredstva Občin

ODHODKI SKUPAJ 607.588,39            628.723,00           666.604,11              1,10 1,06
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Do odstopanj med načrtovanim in doseženim prihaja predvsem zaradi zamika plačil računov (npr. 

račun ni bil plačan v letu 2020 marveč v letu 2021) in zamika nakazil sredstev Občin.  

 

Prejeta sredstva so se porabljala namensko po: programu dela za leto 2021 ter glede na višino 

pridobljenih sredstev s strani Občine Postojna, Občine Pivka ter Ministrstva za  kulturo in plana 

knjižnice. 

 

Na odhodkovni strani so se sredstva iz posameznih postavk prerazporejala v skladu s 

razpoložljivimi sredstvi sprejetega finančnega načrta in potrebami.  

 

 
 
 
 


