Povzetek Letnega poročila 2015
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
za Občino Šentjernej

Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Novo mesto, februar 2016

POVZETEK LETNEGA POROČILA KNJIŽNICE MIRANA JARCA ZA LETO 2015
OBČINA ŠENTJERNEJ

Bilanca stanja na dan 31.12.2015
2015

v€
2014

7.045.192

7.201.582

40.096
26.646
10.441.297
3.788.169
5.991.906

35.774
20.928
10.441.297
3.475.346
5.639.677

5.613.292
0
0
0

5.418.892
0
0
0

187.960

182.046

191

201

114.114
115
0

75.894
526
0

62.734
0
8
10.663
135

95.027
0
16
10.247
135

0
0

0
0

7.233.152

7.383.628

0

0

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN
ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive
vrednotnice

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih
ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
C. ZALOGE
Zaloge materiala
AKTIVA SKUPAJ
Aktivni konti izvenbilančne evidence
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Bilanca stanja na dan 31.12.2015 (nadaljevanje)
2015

v€
2014

145.845

136.864

0
75.287
54.959
14.746

0
68.841
53.845
13.677

853

501

7.087.307
0
0

7.246.764
0
0

7.045.169
0
42.138

7.199.458
0
47.306

7.233.152

7.383.628

0

0

2015

v€
2014

1.343.232
1.343.232

1.391.475
1.391.475

B. Finančni prihodki

121

127

C. Drugi prihodki

773

608

Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki

0

0

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

0
0

0
0

1.343.353

1.392.375

266.003
99.853
166.150

313.696
93.396
220.300

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in
varščine
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Pasivne časovne razmejitve

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
PASIVA SKUPAJ
Pasivni konti izvenbilančne evidence

0
0

0
0

Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2015

A. Prihodki od poslovanja

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

D. CELOTNI PRIHODKI
E. Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški storitev
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Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2015 (nadaljevanje)
2015

v€
2014

1.061.831
837.524

1.023.898
806.204

138.556
85.751

130.884
86.810

4.210

7.951

0

0

J. Ostali drugi stroški

10.824

4.261

K. Finančni odhodki

152

3.386

L. Drugi odhodki

0

10

M. Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki

0
0
0

0
0
0

1.343.020

1.353.202

O. PRESEŽEK PRIHODKOV

333

39.173

Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka

0
333

0
39.173

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju

44

44

Število mesecev poslovanja

12

12

F. Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
delodajalcev
Drugi stroški dela
G. Amortizacija
H. Rezervacije

N. CELOTNI ODHODKI

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 94 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami
namenjamo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemamo nobenih
sredstev za amortizacijo. V letu 2015 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva)
v višini 4.321,61 €, opremo v vrednosti 9.628,44 € in drobni inventar v vrednosti 2.092,09 €. Iz
namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta smo financirali 5.500,00 teh
nabav, z uspešnimi prijavami na projekt Ministrstva za kulturo smo pridobili 8.528,40 €, lastna
sredstva – prihodke tekočega leta v višini 2.013,74 € pa smo namenili za nabavo drobnega inventarja.
Nabava knjižnega gradiva in periodike se financira iz namenskih proračunskih sredstev in sicer smo
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v letu 2015 nabavili za 203.479,57 € knjižnega gradiva in periodike, od tega smo v znesku 2.196,57 €
nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi. Na razpisu Ministrstva za kulturo smo pridobili 200.000
€ za izdelavo novega bibliobusa, preostanek v letu 2016 dobimo s strani občin, v letu 2016 bo tudi
predan v uporabo.
POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.343.353,03 €, kar predstavlja 3% manj kot
leta 2014.
V primerjavi s predhodnim letom so se znižali prihodki iz javnih financ in prejete donacije, na
podlagi uvedbe članarin pa so se povečali prihodkih iz neproračunskih virov za opravljanje javne
službe. Tržni prihodki so bili višji iz naslova sponzorskih sredstev in kotizacij za posvetovanje.
B) ODHODKI

Celotni odhodki so bili v letu 2015 realizirani v višini 1.343.020,51 €, kar predstavlja 1% znižanje
glede na leto 2014.
V primerjavi s predhodnim letom so se povečali stroški materiala, stroški dela ter drugi stroški.
Stroški materiala so se povečali predvsem zaradi višjih stroškov energentov (vode, elektrike in
ogrevanja), stroški dela so bili višji zaradi izplačane poravnave na podlagi tožbe bivše zaposlene.
Stroški storitev so se znižali, saj smo na vseh področjih pristopili k racionalizaciji stroškov, predvsem
smo znižali stroške poštnine, telefonov, službenih poti, izobraževanja, pogodb o delu in izvedbe
kulturnih prireditev.
V letu 2015 smo beležili izredni odhodek v višini 54.750,87 € (bruto plača in prispevki) za sodno
poravnavo z izključeno sodelavko. Zaradi zagotovitve pozitivnega poslovanja smo morali dodatno
racionalizirati vse možne stroške zunanjih izvajalcev storitev in zmanjšati oziroma omejiti
vzdrževalne posege na najnujnejše. Zato tudi v letu 2015 še vedno nismo uspeli odpraviti
nepravilnosti iz naslova slabe izvedbe gradbenih del pri gradnji knjižnice, kot so zamakanje na več
mestih na študijskem oddelku, na terasi zraven tega oddelka in v atriju, problemi z odtoki ipd. Nujno
potrebna je sanacija terase, kjer se pojavlja odstopanje plošč in s tem posledično zamakanje stavbe.
Zaradi pomanjkanja sredstev tudi v letu 2015 te sanacije nismo uspeli izvesti.
C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2015 do 31.12.2015 so bili prihodki višji od odhodkov za 332,52 €.

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2015:
 Dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi smo uspeli obdržati
pozitivni trend poslovanja.
 Uvedba članarine.
 Dokončna uvedba skupne izposoje in reorganizacija delovnega procesa.
 Uvedba postopka izterjave.
 Pridobitev nepovratnih sredstev na razpisu MK za nabavo novega bibliobusa in podpis
pogodbe o financiranju, med MK in občinami sofinancerkami.
 Izvedba projekta Slovenska kulturna karavana v Belgiji (Brugge – Mons – Bruselj).
 Proglasitev 1. marca za Dan knjižnice in izvedba dneva odprtih vrat na dan knjižnice.
 Odprtje spominske sobe Boga Komelja ob 100-letnici njegovega rojstva.
 Izdaja knjige Janez Krajec – novomeški mojster črne umetnosti.
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 Obeležitev 150. obletnice ustanovitve Narodne čitalnice v Novem mestu.
 Postavitev novega lista Rastoče knjige ter postavitev obeležja najpomembnejše knjige
obletnice pobratenega mesta Bihać v Parku Rastoče knjige.
 Organizacija in izvedba 1. Trdinovega literarnega pohoda ob 185-letnici rojstva in 110-letnici
smrti Janeza Trdine.
 Izvedba mednarodnega strokovnega posvetovanja Knjižnica – igrišče znanja in zabave pod
sloganom »Knjižnica – prostor za vse čase«.
 Soorganizacija in izvedba osrednje prireditve ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v
nedokončanem atriju novomeške knjižnice.
 Zbiranje spominov na temo Zgodbe našega mesta.
Nekaj statističnih podatkov delovanja Krajevne knjižnice Šentjernej:
STATISTIKA

Šentjernej

vse transakcije
izposoja na dom
ves evidentiran obisk
obisk zaradi izposoje
aktivni člani
novo vpisani člani
število prireditev
število obiskovalcev

Plan 2015

Realizacija 2015

161.874
116.782
31.592
17.203
1.926
111
235
6.897

157.368
111.479
32.625
16.575
2.015
81
247
7.941

Podatki o nakupu gradiva za Krajevno knjižnico Šentjernej v letu 2015:
NAKUP 2015

Šentjernej

Knjižno gradivo

Neknjižno gradivo

Serijske publikacije

Skupaj

787

0

42

829

Podatki o delovanju potujoče knjižnice v letu 2015 na področju Občine Šentjernej so naslednji:
OBČINA

POSTAJALIŠČE

ŠENTJERNEJ

OREHOVICA
ZAMEŠKO
Skupaj

ODPRTOST
(V DNEH)

OBISK (ŠT.
UPORABNIKOV)

IZPOSOJA
GRADIVA

10
5
15

157
5
162

1.039
14
1.053

Predstavitev glavnih aktivnosti Krajevne knjižnice Šentjernej v letu 2015:
Celotno leto je bilo v Knjižnici Šentjernej raznoliko obarvano. Vse dejavnosti so potekale po
ustaljenem planu, ki smo si ga zadali. Poleg načrtovanih pa smo izvedli še marsikatero nenačrtovano
dejavnost, predvsem je bil to dan odprtih vrat.
Trenutno nudimo 21.021 enot gradiva, ki ga tedensko dopolnjujemo s kvalitetnimi knjižnimi
novostmi. Obiskovalcem je na voljo 48 naslovov različnih zvrsti periodike.
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V mesecu januarju smo organizirali in uspešno izvedli predavanje o zdravilnih učinkih Aloje
arborescens.
Mesec februar je bil povsem kulturno obarvan. V podružnični osnovni šoli Orehovica sem izvedla
kulturni dan na temo Janez Trdina in Bajke in povesti o Gorjancih, ter tako naredila otvoritev
tedenskega kulturnega dogajanja na šoli.
Mesec marec je bil namenjen Kartuzijanom. V sodelovanju z gospodom Janezom Kuhljem sva
organizirala predavanje »Pleterje skozi čas«, ki je bilo v KC Primoža Trubarja in postavitev razstave
na to tematiko.
V mesecu aprilu smo zaključili predšolsko bralno značko Mavrično ribico, katero je uspešno
opravilo 11 otrok. Prav tako pa smo v aprilu pričeli z izvajanjem bralne značke za odrasle, za katero
je med bralci še več zanimanja kot prejšnja leta. Prav tako smo skupaj s čebelarskim društvom
Šentjernej organizirali predavanje »Od čebele do medu«, na to temo je bila postavljena tudi razstava.
Izvedli smo tudi predavanje svetovnega učitelja, zdravilca, mistika in duhovnika, Sala Rachella.
V mesecu juniju smo skupaj s KC Primoža Trubarja pripravili dan odprtih vrat. Na rojstni dan
velikega Slovenca, Primoža Trubarja, smo vrata knjižnice odprli vsem obiskovalcem. Še posebno
pozornost smo posvetili otrokom iz vrtca in osnovnošolcem, za katere smo pripravili vodene
oglede.
V poletnih mesecih smo pričeli z izvajanjem poletne bralne značke »Poletni pustolovci«, ki je
privabila kar nekaj mladih bralcev v naše vrste. Prav tako pa smo se z najmlajšimi družili na petkovih
pravljičnih dopoldnevih pod krošnjami.
Septembra pa je knjižnica zopet zaživela v vsej svoji luči. Pričetek novega šolskega leta je tudi za nas
prinesel nove izzive. Skupaj z bibliobusom so pospremili prvošolčke novim dogodivščinam naproti.
Skupaj z občino smo sodelovali pri izvajanju tedna mobilnosti in pripravili zaključno prireditev za
otroke.
Z mesecem oktobrom so zopet zaživele
pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami.
V tednu otroka se je pri nas veliko
dogajalo, saj sem kot uvodna govornica na
tematiko sporazumevanja spregovorila v
podružnični šoli v Orehovici. Prav tako
smo izvedli pri eko dan za učence 2.
razredov OŠ Šentjernej. V sklopu obiska
učencev iz pobratene poljske gimnazije je
bila na ogled postavljena tematska razstava
»Poljska književnost v slovenskem jeziku«).
Z lokalnimi čebelarji smo v novembru
pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk ob
prebiranju pravljic in na ogled postavili knjige na temo čebelarstva. Skupaj z vzgojiteljicami in otroci
iz Vrtca Čebelica smo združili moči pri projektu o slovenskih ljudskih pravljicah.
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V decembru smo se kot že tradicionalno tudi letos družili z otroci vseh oddelkov Vrtca Čebelica.
Skupaj smo prebirali zimsko-praznične pravljice. V decembrskih dneh smo z zaključno prireditvijo v
Novem mestu zaključili letošnji projekt BZ za odrasle.
Še bolj kot v preteklih letih smo tudi letos sodelovali z vodstvom vrtca Čebelica in vsemi oddelki,
kot tudi z učenci OŠ Šentjernej. Otroci iz vrtca so k nam prihajali na pravljične urice, katere smo
pripravili na izbrano tematiko, prav tako so prišli po knjižno gradivo za v vrtec. Knjižničarka jih je
mesečno obiskovala tudi v njihovih skupinah, in skupaj so preživeli kar nekaj prijetnih
dopoldnevom. Skupaj z otroci smo pričeli izvajati predšolsko bralno značko »Bralni palček«, v
sklopu katere imamo izvedbo obiskov v vrtcu. Prav tako smo se družili ob dnevu knjige in dnevu
zemlje.
Petki so bili rezervirani za druženje upokojenk. V sklopu »Orto kluba« smo pripravili različna
predavanja, potopisne dopoldneve, ustvarjalne delavnice) servietna tehnika, izdelava adventnih
venčkov in novoletnih čestitk, izdelava nakita …) in družabna srečanja (potopisna predavanja:
Maroko, Japonska, Rusija …, čajanke …).
Na voden obisk po knjižnici je prišlo kar nekaj zaključnih skupin.
Skozi celo leto so se v knjižnici Šentjernej odvijali številni dogodki. Poskrbeli smo, da je bilo
dogajanje raznoliko in predvsem zanimivo za vse starostne skupine.

Pripravila: Alenka Kraus

Direktor: Borut Novak
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