Povzetek Letnega poročila 2016
Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
za Občino Šentjernej

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

Novo mesto, februar 2017

POVZETEK LETNEGA POROČILA KNJIŽNICE MIRANA JARCA ZA LETO 2016
OBČINA ŠENTJERNEJ

Iz bilance stanja na dan 31.12.2016

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
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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
PASIVA SKUPAJ

2016

v€
2015

6.788.831

7.045.192

42.553
32.194
10.441.297
4.100.991
6.065.986

40.096
26.646
10.441.297
3.788.169
5.991.906

5.627.820

5.613.292

230.534

187.960

201

191

174.275
1.597

114.114
115

47.162
8
7.152
139
7.019.365

62.734
8
10.663
135
7.233.152

197.100
76.488
104.928
15.310

145.845
75.287
54.959
14.746

374

853

6.822.265

7.087.307

6.793.378
0
28.887
7.019.365

7.045.169
0
42.138
7.233.152
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Iz Izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2016
2016

v€
2015

1.408.238
1.408.238

1.343.232
1.343.232

77

121

2.491

773

Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki

0

0

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

0
0

0
0

1.410.806

1.343.353

337.967
98.944
239.023

266.003
99.853
166.150

1.051.780
824.563

1.061.831
837.524

135.778
91.439

138.556
85.751

8.359

4.210

0

0

J. Ostali drugi stroški

3.563

10.824

K. Finančni odhodki

215

152
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0

30
0
30

0
0
0

1.343.020

1.343.020

O. PRESEŽEK PRIHODKOV

8.887

333

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

0
8.887

0
333

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju

42

44

Število mesecev poslovanja

12

12

A. Prihodki od poslovanja

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

B. Finančni prihodki
C. Drugi prihodki

D. CELOTNI PRIHODKI
E. Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški storitev
F. Stroški dela
Plače in nadomestila plač
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
delodajalcev
Drugi stroški dela
G. Amortizacija
H. Rezervacije

L. Drugi odhodki
M. Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki
N. CELOTNI ODHODKI
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POJASNILA K BILANCI STANJA

V letu 2016 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 2.457,18 €,
opremo v vrednosti 21.367,59 € in drobni inventar v vrednosti 5.324,18 €, za dokončanje bibliobusa
pa smo plačali 84.000,00 €. Iz namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let
smo financirali 22.138,32 € teh nabav, dokončanje bibliobusa je bilo financirano s strani občin v
višini 84.000 €, ravno tako so občine prispevale za nabavo IKT opreme v višini 610,14 €. Lastna
sredstva – prihodke tekočega leta v višini 4.839,26 € smo namenili za nabavo drobnega inventarja.
Nabava knjižnega gradiva in periodike se financira iz namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo
v letu 2016 nabavili za 206.347,86 € knjižnega gradiva in periodike, od tega smo v znesku 3.520,05 €
nabavili knjižno gradivo z lastnimi sredstvi.
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se zmanjšujejo zaradi amortizacije, ki se, razen v delu,
ko opremo kupujemo z lastnimi sredstvi, knjiži v breme le-teh.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2016 realizirani v višini 1.410.806,38 €, kar predstavlja 5% več kot leta
2015.
V primerjavi s predhodnim letom so se povečali prihodki iz javnih financ, prihodki iz
neproračunskih virov za opravljanje javne službe in prejete donacije. Tržni prihodki so bili malo
nižji.
B) ODHODKI

Celotni odhodki so bili v letu 2016 realizirani v višini 1.401.919,12 €, kar predstavlja 4 % povečanje
glede na leto 2015.
V primerjavi s predhodnim letom so se povečali stroški storitev in amortizacija. Plače so se v letu
2016 povišale iz naslova napredovanj in višjega izplačila regresa, iz naslova javnih del pa so bile nižje
kot tiste v letu 2015, ker smo imeli zaposleni le dve osebi (v letu 2015 jih je bilo pet).
Stroški storitev so se v primerjavi s predhodnim letom povečali zaradi višjih stroškov sprotnega
vzdrževanja, ker smo morali nadoknaditi izostanek večjih vzdrževanj iz preteklih let, ko ni bilo
sredstev za ta namen. V letu 2016 smo tako opravili večja vzdrževalna dela na elektroinstalacijah,
talnih površinah, sanacijo terase, atrija, bukvarne in domoznanskih prostorov, hkrati pa so bili
povečani tudi stroški iz naslova vzdrževanja in popravila klim, ki za veliko prostorov v knjižnici
predstavljajo edini vir hlajenja oz. gretja. Stroški kulturnih prireditev so bili v letu 2016 višji
predvsem zaradi obeležitve jubileja – 70 let knjižnice in slavnostne predaje novega bibliobusa v
uporabo.

C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 so bili prihodki višji od odhodkov za 8.887,26 €.
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Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2016:
 Dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi smo uspeli obdržati
pozitiven trend poslovanja;
 Prevzem in predaja novega bibliobusa v uporabo;
 Organizacija in izvedba 2. Trdinovega literarnega pohoda;
 Izdaja zbornika ob 70-letnici knjižnice;
 Reorganizacija dela in sprememba odloka o ustanovitvi ter sprememba akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
 Uspešno izvajanje izterjave;
 Vzpostavitev sodelovanja s SID in izvedba projekta Knjigotapljenje na Dunaju;
 Prenos našega projekta Knjižne POPslastice na druge slovenske in hrvaške knjižnice;
 Izvajanje knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih skupaj z Gradsko knjižnico “Ivan
Goran Kovačić” Karlovec na podlagi financiranega projekta s strani MK.

Potujoča knjižnica v občini Šentjernej
Z bibliobusom smo v letu 2016 obiskovali 63 postajališč v 11 občinah. Povprečno stojimo na
posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili na terenu 624 ur in prevozili 9.711 km.
Tabela 1: Pregled obiska in izposoje po postajališčih v letu 2016
OBČINA

POSTAJALIŠČE

ŠENTJERNEJ

OREHOVICA
ZAMEŠKO
Skupaj

ODPRTOST
(V DNEH)

OBISK (ŠT.
UPORABNIKOV)

IZPOSOJA
GRADIVA

10
5
15

184
8
192

1.031
54
1.085

Predstavitev glavnih aktivnosti Krajevne knjižnice Šentjernej za leto 2016:
Skozi celo leto smo bili v knjižnici Šentjernej zelo aktivni. Vse dejavnosti, ki smo si jih zadali, so
potekale po ustaljenem planu. Poleg načrtovanih smo izvedli še marsikatero, katera je bila
nenačrtovana in le-to so obiskovalci dobro sprejeli.
Tabela 2: Statistični podatki krajevne knjižnice za leto 2016
Plan 2016
vse transakcije
izposoja na dom
ves evidentiran obisk
obisk zaradi izposoje
aktivni člani
novo vpisani člani
Število prireditev
Število obiskovalcev

Realizacija
157.200
111.379
32.550
16.450
1.950
77
240
7.900

158.383
111.164
30.649
15.219
1.809
81
239
7.729

Uspešno smo sodelovali z vsemi oddelki vrtca Čebelica, kot tudi z učenci OŠ Šentjernej, s
čebelarskim društvom
Šentjernej pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, »Orto klubom«.
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Organizirali in izvajali bralno značko za otroke Mavrična ribica in bralno značko za odrasle, poletne
bralne pustolovščine »Poletni pustolovci«, pravljične urice in ustvarjalnice, bibliopedagoške ure v in
izven knjižnice, izvedli eko dan, različne tematske razstave, skupaj z občino smo sodelovali pri
izvajanju tedna mobilnosti in za otroke pripravili pravljice o mobilnosti ter zaključno prireditev.
Soorganizirali smo tudi dve zelo obiskani predavanji, in sicer nas je obiskal znan mistik, duhovni
učitelj in zdravilec Sal Rachel ter homeopat Tomaž Pliberšek.
Na voden obisk po knjižnici je prišlo kar nekaj zaključnih skupin. Skozi celo leto se je v naših
prostorih zvrstilo kar nekaj aktualno obarvanih tematskih razstav (100 let Ronalda Dahla; Ustvarjalni
opus Simona Gregorčiča; Desa Muck – dobitnica Ježkove nagrade …).
Skozi celo leto so se v knjižnici Šentjernej odvijali številni dogodki. Z vsemi močmi smo se trudili, da
je bilo dogajanje raznoliko in predvsem zanimivo za vse starostne skupine.

Pripravila: Alenka Kraus

Direktor: Borut Novak
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