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POSLOVNO POROČILO  

 

 

I. UVOD 

 

Ljudska knjižnica Metlika (v nadaljevanju: Knjižnica Metlika) je splošna knjižnica, ki izvaja 

knjižnično dejavnost kot javno službo. V ta namen zbira, obdeluje, hrani in posreduje 

knjižnično gradivo, zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode ter storitve, sodeluje v 

medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, pridobiva in izobražuje uporabnike in 

izvaja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. K izvajanju javne službe 

sodi tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v 

nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjen zagotavljanju pogojev za 

delovanje vzajemnega bibliografskega sistema in dostopnosti elektronskih virov informacij v 

tem sistemu. 

 

Knjižnica Metlika kot splošna knjižnica izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem 

okolju tako, da sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zbira, obdeluje, varuje in posreduje 

domoznansko gradivo, zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno 

dostopna na elektronskih medijih, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 

odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, ter za prebivalce s posebnimi potrebami 

organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 

 

 

1.1 Osebna izkaznica knjižnice 

 

Ustanovitelj: Občina Metlika 

Leto ustanovitve: 1992  

Ime zavoda: Ljudska knjižnica Metlika 

Skrajšano ime: Knjižnica Metlika 

Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika 

Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 

Stopnja razvitosti: 2. kategorija – srednje razvita splošna knjižnica (Odločba Ministrstva za 

kulturo RS, št. 612-17/2007/45 ) in uvrščena v razvid knjižnic Slovenije (potrdilo NUK 

Ljubljana – št. 114/08) 

Matična številka: 5617413 

ID: 74652613 

e-pošta: knjiznica-metlika@guest.arnes.si 

http//www.metlika.si/lkm/ 

Organi zavoda: direktor in svet zavoda 

Direktorica: Marta Strahinić 

Svet zavoda: Nevenka Kremesec, Gabriela Grlica, Anton Gašperič, Mira Šajatović in Maja 

Štubljar 

Število zaposlenih: 6 (dva delavca sta zaposlena za polovični delovni čas) 

Zaposleni: Marta Strahinić (direktorica), Gabriela Grlica (dipl. bibliotekarka), Lidija Nemanič 

Baškovič (višja knjižničarka), Katja Pinter Željko (knjižničarka), Matjaž Rus (knjižničar – s 

polovičnim delovnim časom), Kristina Kopinič (manipulantka) in Janez Kompare (hišnik – s 

polovičnim delovnim časom). 

 

mailto:knjiznica-metlika@guest.arnes.si


 

 

1.2 Kratka zgodovina razvoja knjižnice 

 

Organizirano, načrtno in trajno delovanje metliške knjižnice se je začelo šele leta 1977 s 

preselitvijo knjig v stavbo na Pungartu, medtem ko so se po Sloveniji odpirale in organizirale 

knjižnice že leta 1961 s prvim Zakonom o knjižničarstvu. Leta 1985 se je v metliški knjižnici 

redno zaposlila prva knjižničarka. Do leta 1977 se je knjižnična dejavnost sicer izvajala, 

vendar dokaj neorganizirano, s številnimi selitvami knjižničnega fonda in honorarnimi 

delavci, sistematičen razvoj dejavnosti se je začel šele z letom 1985, z novim Zakonom o 

zavodih leta 1991 in Odlokom o ustanovitvi Ljudske knjižnice Metlika kot javnega zavoda 

leta 1992. Tako zakon kot odlok o ustanovitvi sta začrtala smernice razvoja ter s tem dostop 

do knjižničnega gradiva in informacij. Leta 1997 je knjižnica z obnovo pridobila večji prostor 

v prostem pristopu, čitalnico z večnamenskim prostorom in otroški oddelek. Leta 1998 sta se 

poleg dveh zaposlenih zaposlila še bibliotekarka in knjižničar s krajšim delovnim časom (1,5 

delavca). Z novo zakonodajo, zlasti z drugim Zakonom o knjižničarstvu iz leta 2001, 

naraščanjem števila obiskovalcev, izposoje knjižničnega gradiva in obiska na prireditvah, so 

se pogoji za delovanje javnega zavoda zelo spremenili: poleg prostorske stiske za knjižnično 

gradivo v prostem pristopu postajajo čitalniški prostori neustrezni, pojavlja se pomanjkanje 

prostora za skladišče, arhiv in domoznanstvo, komunikacijskih prostorov, prostora za 

prireditve. Zaradi številnih novih zakonskih zahtev in potreb uporabnikov je potrebno 

ustrezno število zaposlenih za izvajanje nalog knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Zahtevnost pri opravljanju nalog zaposlenih predstavlja tudi nacionalni bibliografski sistem z 

nenehnimi spremembami in novostmi.  

S 1. 1. 2016 je Ljudska knjižnica Metlika s sklepom Občinskega sveta Metlika dobila kulturni 

dom v upravljanje, s 1. 1. 2017 pa je prevzela še organizacijo mednarodnih poletnih kulturnih 

prireditev »Pridi zvečer na grad«. 

 

II. POSEBNI DEL 

 

 

1. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 

PODROČJE JAVNEGA ZAVODA 

 

 

Zakon o knjižničarstvu (Ur. L. RS, št. 87/ 2001), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska 

knjižnica Metlika (Ur. L. RS, št. 103/ 2003) s spremembami,  Zakon o zavodih (Ur. L. RS, št. 

12/ 1991), Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS in spremembe (Ur. L. RS, št. 45/ 

1994), Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. L. RS, št. 57/ 2008), Standardi za splošne 

knjižnice od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015 Nacionalnega sveta za kulturo, Zakon o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (ZUJIK Uradni list RS 96-4807/2002, RS 123-5268/2006, RS 7-

249/2007, RS 53-2830/2007, RS 65-3565/2007, RS 56-2344/2008, RS 4-129/2010, RS 20-

822/2011, RS 100-4259/2011, RS 111-4130/2013), Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. L. RS, št. 73/ 2003), Uredba o osnovnih storitvah 

knjižnic (Ur. L. RS, št. 29/ 2003), Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, 

javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. L. RS, št. 117/ 2002), Uredba o 

metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju 

kulture (Ur. L. RS, št. 100/ 2003), Navodilo o izločanju in odpisu gradiva, Zakon o avtorskih 

in sorodnih pravicah (Ur. L. RS, št. 94/ 2004), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

(Ur. L. RS, št. 96/ 2005), ZAGA (Ur. L. RS, št. 20/ 1997, Ur. L. RS, št. 24/ 2003), Zakon o 

varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 59/ 1999), Zakon o računovodstvu (Ur. L. RS, 23/ 

1999 in 30/ 2002), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. L. RS, št. 40/2012) Etični 



 

 

kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 ter drugi interni pravilniki in podzakonski akti, 

izpeljani na podlagi naštete zakonodaje.  

 

Zakoni iz delovnega področja: Zakon o delovnih razmerjih (Ur. L. RS, št. 42/ 2002) in 

spremembe, Zakon o javnih uslužbencih (Ur. L. RS, št. 56/ 2002) in spremembe (Ur. L. RS, 

št. 75/ 2005), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. L. RS, št. 80/ 2008, 58/ 2008), 

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. L. RS, št. 40/2012), Uredba o napredovanju javnih 

uslužbencev v plačne razrede (Ur. L. RS, št. 51/ 2008, 91/ 2008), Pravilnik o merilih za 

ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb s področja kulture (Ur. L. RS, 

št. 7/2009),  Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti ter drugi 

podzakonski akti iz področja delovne zakonodaje 

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA 

PROGRAMA DELA IN RAZVOJA, OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ TER 

NACIONALNIH PROGRAMOV:  

 

Ob upoštevanju dolgoročnih ciljev je knjižnica s svojo dejavnostjo kot javno službo 

zasnovana kot kulturno, izobraževalno in informacijsko središče občine za zadovoljevanje 

potreb uporabnikov. V ta namen so izdelani dolgoročni razvojni načrti, ki so razvidni iz 

naslednjih dokumentov: 

1. Razvojni načrt Ljudske knjižnice Metlika  

2. Strateški načrt zavoda Ljudska knjižnica Metlika  

3. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu Ljudska 

knjižnica Metlika  

4. Kadrovski načrt zavoda  

5. Načrt potujoče knjižnice v občini Metlika – bibliobus (s 1. 1. 2010 – 5 postajališč 

bibliobusa Knjižnice Mirana Jarca v metliški občini) 

 

Navedeni dokumenti na podlagi zakonskih določil določajo: 

 

 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva 

Knjižnično gradivo je strokovno urejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije v 

sistemu COBISS/OPAC (vključeno v vzajemni nacionalni bibliografski sistem) in dosega 

temeljni fond: 4 izvode knjig na prebivalca. Knjižnično zbirko vzdržujemo z rednim 

izločanjem in odpisom gradiva. Načrtovani letni nakup knjižničnega gradiva v okviru 

minimalnih zakonskih priporočil ni realiziran zaradi prenizko postavljenega normativa s strani 

občine in Ministrstva za kulturo RS. 

  

 ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev 
V letu 2008 se je nekoliko izboljšala kadrovska zasedenost z zaposlitvijo manipulantke. V 

letih 2009-2017 ni bilo novih zaposlitev, leta 2018 smo zaposlili knjižničarko in hišnika 

(polovični delovni čas - KD). Število zaposlenih je 7 delavcev, od katerih sta dva zaposlena za 

polovični delovni čas – torej 6.  

 ustrezen prostor in opremo 
Knjižnični prostori ne dosegajo ustreznih površin za opravljanje knjižnične dejavnosti. V ta 

namen je izdelana idejna zasnova – načrt obnove knjižnice na Pungartu. 24. septembra 2015 

je Občinski svet Občine Metlika sprejel sklep, da se z energetsko sanacijo stavbe na Pungartu 

začnejo tudi obnovitvena dela prostorov za potrebe delovanja zavoda Ljudska knjižnica 



 

 

Metlika v celotni stavbi. Konec leta 2018 je bila realizirana energetska obnova, zdaj je pred 

nami notranja obnova prostorov.  

 

 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti 
Ljudska knjižnica Metlika je osrednja občinska knjižnica. Organizacijskih enot nima. 

Knjižnično mrežo v občini pokriva bibliobus Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 

 

Poleg navedenih dolgoročnih ciljev med prioritetne uvrščamo: 

 

 pridobivanje članstva, 
ki je pogojeno z ustreznim obsegom in izborom knjižničnega gradiva, njegovo dostopnostjo in  

dejavnostjo za razvoj bralne kulture. V letu 2018 štejemo 1.976 članov, od tega 1.736 aktivnih 

članov, torej tistih, ki so vsaj enkrat v letu obiskali knjižnico in si izposodili gradivo. 

Neaktivne člane brišemo sproti – mesečno leto po preteku članstva. Veliko več je 

uporabnikov knjižnice, ki obiskujejo predvsem čitalnico z dostopom do interneta. V naši 

knjižnici imamo še vedno tudi tako imenovane »družinske izkaznice«, na katere si gradivo 

izposoja več članov družine. 

 

 vseživljenjsko učenje in izobraževanje  
S  sodelovanjem ZIK-a Črnomelj postaja knjižnica, ob podpori sodobne informacijske 

tehnologije in uvedbi e-knjižnice, svetovalno središče, s poudarkom na neformalnem učenju 

in izobraževanju. Knjižnica ponuja veliko možnosti za vseživljenjsko učenje in izobraževanje, 

saj poleg izposoje gradiv omogoča tudi dostop do interneta in podatkovnih baz, uporabo 

elektronskega knjižničnega gradiva in gradiva za samostojno učenje. Namenjeno je 

najširšemu krogu uporabnikov od predšolskega obdobja do tretjega življenjskega obdobja. 

Tako knjižnica svojo dejavnost širi na področje svetovanja in informiranja o učenju, 

izobraževanju in zaposlitvah. Vse dejavnosti vseživljenjskega učenja so brezplačne. 

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, ZASTAVLJENI V FINANČNEM IN DELOVNEM 

NAČRTU ZA LETO 2018 

 

Knjižnica Metlika je v letu 2018 pridobila finančna sredstva za pokrivanje stroškov dela, 

programskih in neprogramskih stroškov ter investicij iz proračuna Občine Metlika, 

Ministrstva za kulturo RS, sredstev iz razpisov in lastne dejavnosti v višini 189.554,23 EUR 

za opravljanje osnovne knjižnične dejavnosti, 60.372,73 EUR za Kulturni dom Metlika in 

prireditve PZNG 16.652,00 EUR, skupaj 266.578,96 EUE. S temi sredstvi so bili letni cilji 

zavoda v celoti doseženi, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 21,90 EUR pri 

knjižnici, 539,68 EUR pri kulturnem domu in 1,84 EUR pri poletnih prireditvah. Finančni 

načrt je bil dosežen z indeksom 95,97. Na podlagi prijave na javni poziv MK RS so bila 

odobrena sredstva v višini 10.530,00 EUR za nakup knjižničnega gradiva. V dar smo prejeli 

117  knjig  v vrednosti 2.574,00 EUR.   

 

a) Ocena obsega in kakovosti nakupa v letu 2018 
 

Za nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2018 po splošnih kriterijih načrtovali 28.639,00 

EUR, za kar naj bi po načrtovani povprečni ceni za enoto 22,00 EUR, kupili cca 1.143 enot 

knjižničnega gradiva. Realizacija nakupa pa je bila 30.460,00 EUR (Ministrstvo za kulturo:  

10.530,00 EUR, Občina Metlika: 18.060,00 EUR, lastna sredstva: 1.868,60 EUR), za kar smo 

po povprečni ceni 22 EUR kupili 1.263 enot knjižničnega gradiva. 

 



 

 

Hkrati smo načrtovali nakup 1.171 naslovov knjižničnega gradiva, realizacija nakupa 

naslovov pa je bila 1.236 naslovov. Ljudska knjižnica Metlika ima le eno organizacijsko 

enoto – osrednjo knjižnico in smo želeli našim bralcem ponuditi čim pestrejšo izbiro naslovov 

knjižničnega gradiva, seveda v okviru naših finančnih zmožnosti.   

Ostale večje kraje v naši občini pokriva bibliobus Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki prav 

tako nudi bralcem širok izbor naslovov (tudi novosti) knjižničnega gradiva. 

 

Prirast knjižničnega gradiva pa je bil 1.434 enot, saj smo 171 enot dobili v dar. 

 

V letu 2018 smo kupili 57 % naslovov strokovne literature  in 43 % naslovov leposlovnega 

gradiva, saj beležimo veliko povpraševanje po leposlovnem gradivu. V občini Metlika ni višje 

in visokošolskih zavodov, nimamo niti srednje šole, zato beležimo manjše povpraševanje po 

strokovnem gradivu. 

Kupili smo tudi 37 % naslovov knjižničnega gradiva, namenjenega otrokom in mladini do 15. 

leta starosti in 63 % naslovov za odrasle. Za nekoliko večji nakup gradiva za otroke in 

mladino smo se odločili, ker otroci in mladina do 15. leta starosti predstavljajo 48 % našega 

članstva.  

Pri nakupu knjižničnega gradiva v letu 2018 smo upoštevali naslednje kriterije, opredeljene v 

Načrtu letnega nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018: 

- informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja 

V letu 2018 smo prednostno kupovali: 

- leposlovje slovenskih avtorjev 

- prevode klasičnih del 

- knjižnično gradivo, katerega izdajo je finančno podprla JAK v okviru založniških 

programov in projektov. V letu 2018 smo kupili 103 izvode oziroma 102 naslova 

publikacij, katerih izdajo je finančno podprla JAK v okviru založniških programov in 

projektov, kar predstavlja 8 % od skupnega števila naslovov knjižničnega gradiva.  

- domoznansko gradivo 

- gradivo s področja humanistike in drugo. 

- razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti 

Razvijali smo dejavnosti in projekte, s katerimi razvijamo branje, bralno kulturo in 

informacijsko pismenost, tako za odrasle (Bralna značka za odrasle – bralni klub s seznamom 

priporočene literature leposlovja slovenskih avtorjev, prevode klasičnih del in publikacij, 

katerih izdajo je podprla JAK; razstave, predavanja, literarni večeri, pogovori o knjigah itd.) 

kot za mladino (pravljične ure, bibliopedagoške ure, razstave, predšolska bralna značka in 

bralni klub za najstnike s priporočilnima seznamoma itd.). 

- značilne potrebe okolja 

V naši občini delujeta dve osnovni šoli, s katerima dobro sodelujemo v številnih skupnih 

projektih. Učenci so v veliki meri vključeni v knjižnico. V naši knjižnici imamo pester izbor 

gradiva za otroke in mladino, saj le-ti predstavljajo kar 48 % našega članstva.  

V naši občini delujejo številna kulturna, humanitarna, športna in druga društva ter zavodi. Z 

vsemi sodelujemo in njihovo delovanje podpiramo z nakupom primernega knjižničnega 

gradiva. Posebej smo pozorni, da v nakup vključimo vse uporabnike in ciljne skupine od 

predšolskih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev, študentov do zaposlenih, brezposelnih, 

upokojencev in drugih. 

- posebne potrebe okolja  

Glede na to, da v občini po neuradnih podatkih živi preko 300 Romov, razvijamo projekt 

Romi, povabljeni v knjižnico in zbirko knjižničnega gradiva v romskem jeziku. V mladinskem 

oddelku imamo »kotiček za dislektike«. V okviru finančnih zmožnosti smo kupovali tudi 

gradivo za le-te, gradivo s povečanim tiskom, zvočne knjige in drugo. 

 



 

 

- aktualnost knjižničnega gradiva  

Knjižničarji smo spremljali knjižno produkcijo v Sloveniji, novosti gradiva na vseh medijih, 

redno obiskujemo knjižne sejme in predstavitve založb. Skrbimo za redno dopolnjevanje in 

odpisovanje knjižničnega gradiva. Vsakih pet let opravimo inventuro knjižničnega gradiva. 

 

- zastopanost različnih vrst knjižničnega gradiva 

V letu 2018 smo glede na finančne zmožnosti kupovali različne vrste knjižničnega gradiva: 

1.188 izvodov knjižnega, 75 enot neknjižnega gradiva, kupili smo 102 tekočih naslovov 

inform. period. tiska.  

- zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij 

Kupovali smo knjižnično gradivo različnih tematskih oz. predmetnih področij – po UDK od 0 

do 9. 

- enaka dostopnost knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice  

Prebivalcem občine Metlika je bilo knjižnično gradivo dostopno v Ljudski knjižnici Metlika 

in petih postajališčih bibliobusa Knjižnice Mirana Jarca v naši občini. 

 

Ljudska knjižnica Metlika je bila odprta 57 ur tedensko, s čimer za 27 % presegamo odprtost 

knjižnice, določene z Uredbo. Ima 1 organizacijsko enoto z dostopom do vzajemnega 

kataloga (100 %). 

 

V letu 2018 smo izposodili 99.097 enot knjižničnega gradiva. Doseženi obrat izposoje je 2,4 

(upoštevana izposoja na dom in v čitalnici), ob upoštevanju vseh transakcij - v knjižnici in 

COBISS/OPAC pa je obrat izposoje večji. Razlog za nekoliko nižjo izposojo in posledično 

nižji obrat je krajša zaprtost knjižnice in oviran dostop v času energetske obnove stavbe. 

V letu 2018 smo zabeležili 1.736 aktivnih članov, kar pomeni  21 % vseh prebivalcev občine 

Metlika. V naši knjižnici imamo še vedno kar precej tako imenovanih »družinskih izkaznic«, 

ko si na eno izkaznico izposoja več družinskih članov. Prednostna naloga v prihodnjih letih 

ostaja pridobivanje članstva. Vsak član knjižnice naj bi imel studi svojo izkaznico. 

 

 

b) knjižnična zbirka, prirast in odpis: 

 

Zbirka knjižničnega gradiva 

 

Knjige, brošure Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

38.578 1.888 632 41.098 

 

Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) 

 

 Knjige, brošure 

 

Neknjižno 

gradivo 

Serijske 

publikacija 

SKUPAJ 

Nakup 1084 77 102 1.263 

Dar 141 8 22 171 

Zamena 0 0 0 0 

SKUPAJ 1.225 85 124 1.434 

 

Odpis knjižnega gradiva 

 

Knjige, brošure Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

410 451 90 951 



 

 

 

 

c) Uporaba knjižnice in uporabniki: 

 

Aktivni člani:  

 

 

 

Mladina Odrasli SKUPAJ 

836 900 1.736 
 

Število obiskovalcev knjižnice (fizični obisk): 

 

Obisk zaradi izposoje na dom  in uporabe knjižnice 38.012 

Obisk zaradi udeležbe na prireditvah 16.212* 

SKUPAJ: 54.224 

*upoštevan obisk v knjižnici,  na poletnih prireditvah in v KD v naši organizaciji ali soorganizaciji 

 

Izposoja na dom in v knjižnico: 

 

 Knjige, brošure Serijske publikacije Neknjižno gradivo SKUPAJ 
Izposoja na dom in 

uporaba v knjižnici 
76.996 19.528 2.570 99.094 

 

 

 

Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva: 

 

 Število storitev 

Rezerviranje gradiva preko OPAC-a 829 

Podaljšanje izposoje gradiva s pomočjo 

OPAC-a 

5.350 

 

Medknjižnična izposoja /realizirana): 

 

 Pasiva – izposojeno 

gradivo iz drugih knjižnic 

Aktiva – posojeno gradivo v 

druge knjižnice 

SKUPAJ 

Število fizičnih 

enot 

272 31 303 

Število kopij 

dokumentov 

 

14 2 16 

Število elektronsko 

posredovanih 

dokumentov 

286 33 319 

 

č) Vseživljenjsko izobraževanje, razvijanje bralne kulture, informacijska dejavnost, 

projekti in prireditve 

 

Prednostna naloga v letu 2018 je bila pridobivanje novih članov knjižnice in le-ta ostaja tudi 

za naprej. V ta namen smo organizirali različne in posebne oblike dela z bralci, razvijali  



 

 

bralno kulturo, pripravljali prireditve, s katerimi je knjižnica predstavljala svojo knjižnično 

zbirko, izobraževala in informirala uporabnike o knjižničnem gradivu in storitvah, skrbela za 

informacijsko opismenjevanje in vseživljenjsko učenje. Beležimo porast članstva, čeprav je 

bila knjižnica zaprta v juniju 3 dni (inventura knjižničnega gradiva) in v času energetske 

obnove stavbe  9 dni, tri mesece pa smo delali praktično v sklopu gradbišča.  

Knjižnica ima veliko več uporabnikov, kot pa je dejanskih članov. Še vedno si nekateri na eno 

izkaznico izposojajo gradivo za več družinskih članov. Počasi, a vztrajno jih navajamo na to, 

da izkaznica ni prenosljiva. 

 

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO 

 

 Pravljične ure 

 

Za otroke smo organizirali redne mesečne pravljične ure vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, 

v lastni izvedbi, v sodelovanju s posamezniki ali drugimi izvajalci gledaliških, lutkovnih, 

glasbenih skupin. Program je vseboval poslušanje pravljic, glasbene in likovne delavnice, 

različne animacije. Pravljične ure je obiskalo 634 otrok. 

 

 

 

 Ustvarjalne delavnice 

 

Izvajali smo jih ob pravljičnih urah, srečanjih z ustvarjalci in ob posebnih dogodkih (kulturni 

praznik, teden otroka, počitniške dejavnosti, velika noč, veseli december …). 

Obisk: 644 

 

 
 

Ura pravljic 

 

 Bibliopedagoške ure 

 

Bibliopedagoške ure so bile namenjene izobraževanju otrok in odraslih s predstavitvijo 

knjižnice, uporabe knjižničnega gradiva in informacijskih virov. Obiskovali so jih predšolski 

otroci iz otroškega vrtca in tisti, ki vrtca ne obiskujejo (tudi Romi), osnovnošolci in dijaki. 

Obisk: 329 



 

 

 

 Počitniške dejavnosti 

 

V smislu razvijanja bralne kulture in pridobivanja članstva smo med jesenskimi in zimskimi 

počitnicami povabili otroke na družabne igre, kviz z ugankami, zabavne urice, delavnice in 

ure pravljic. 

Obisk: 193  

 

 Knjižne uganke za otroke in mladino 

 

Otroci, ki obiskujejo knjižnico, so redno reševali knjižne uganke. Žrebanje je bilo izvedeno s 

pomočjo knjižničarke, ki je nagrajencu podelila knjižno ali drugo nagrado. Ime nagrajenca je 

bilo javno objavljeno v čitalnici knjižnice. 

Število srečanj – žrebanj: 33 

Število sodelujočih: 861 

 

 Vrtec na obisku 

 

V dogovoru z vzgojiteljicami nas obiščejo skupine iz Otroškega vrtca Metlika. 

Obisk: 375 

 

 

PROJEKTI za otroke in mladino: 

 

 

 Predšolska bralna značka »Malček bralček« 

 

S predšolsko bralno značko se najmlajši že v predšolskem obdobju srečajo s knjigo in 

knjižnico, kar jim predstavlja lažji prehod v osnovnošolsko izobraževanje. Organizirali smo 

predstavitvene oglede knjižnice, povezane s pravljično uro, manjšo pogostitvijo in knjižnimi 

darili (dar Zveze prijateljev mladine Slovenije). Ob mednarodnem dnevu knjig so otroci 

prejeli priznanja. Sodelovale so vzgojiteljice iz Otroškega vrtca Metlika, s priznanji in 

nagradami tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije in Društvo prijateljev mladine Metlika. 

Število otrok, ki so osvojili bralno značko: 102 

Obisk na začetku (obisk v knjižnici, predstavitev, pravljica) in zaključku (lutkovna predstava): 

302 

 

 Pravljični stolček 

 

Nov projekt, ki ga izvaja mladinska knjižničarka Katja v sodelovanju z Otroškim vrtcem 

Metlika. Knjižničarka obišče skupinice v vrtcu in jim na prav posebnem, pravljičnem 

stolčku, ki so ga v ta namen izdelali v vrtcu, prebere ali pove pravljico. V letu 2018 je 

opravila 22 obiskov, pravljice je poslušalo 390 otrok. 

 

 »Mega kviz« 

 

K sodelovanju smo povabili osnovnošolce, ki so »Mega kviz« reševali od oktobra 2017 do 

aprila 2018. Sodelovalo je 147 otrok.  

 

 



 

 

  »Rastem s knjigo za osnovnošolce« 

 

S sodelovanjem v vseslovenskem projektu »Rastem s knjigo« smo tudi v letu 2018 učencem 

sedmih razredov predstavili pomen branja ter jim ob obisku predstavili splošno knjižnico. 

Namen projekta je tudi spodbuditi sodelovanje med splošnimi in šolskimi knjižnicami  ter 

promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinske književnosti.  

Učenci so prejeli v dar knjigo Vinka Moderndorferja Kit na plaži  – dar JAK RS. 

 

V okviru projekta »Rastem s knjigo« smo sedmošolce ob obisku knjižnice usposabljali tudi za 

iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC. 

Sodelovalo je 147 učencev. 

 

 »Romi, povabljeni v knjižnico« 

 

Projekt razvijamo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Metlika, ki se vključuje 

predvsem pri obveščanju Romov in spodbujanju za sodelovanje v projektu. Nekaj prireditev 

je bilo v romskih naseljih, nekatere pa tudi v knjižnici. 

 

V okviru projekta smo pripravili 15 dogodkov, ki se jih je udeležilo 185 obiskovalcev, 

predvsem otrok in mladine. 

Vrednost projekta je 378,52 EUR. 

 

 »Poletavci – poletni bralci« 

 

S projektom smo začeli lani in sicer v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana, ki je 

začetnica projekta v slovenskem prostoru. Poletavci so otroci med 7. in 12. letom starosti, ki 

med poletnimi počitnicami 30 dni berejo pol ure na dan.  

Knjižničarka je obiskala 9 razredov v OŠ Metlika in Suhor in jim predstavila projekt. 

Tako nam je letos uspelo navdušiti 47 poletnih bralcev. Zaključno prireditev z obiskom 

čarodeja smo imeli 21. septembra 2018. 

Dogodek je obiskalo okoli 100 obiskovalcev. 

 

 

DEJAVNOSTI ZA ODRASLE 

 

 Bralna značka za odrasle  –  bralni klub 

 

Za razvijanje bralne kulture v knjižnici organiziramo srečanja (druženja) s knjigo in pogovore. 

V letu 2018 je bilo 9 srečanj – organiziranih pogovorov o knjigah. 

Obisk: 101 

Bralno značko za odrasle je osvojilo 23 bralcev. Priznanja jim je na zaključni prireditvi 19. 

novembra podelila gostja – pisateljica Agata Tomažič. 

   

 Knjižne razstave 

 

V knjižnici pripravljamo knjižne razstave s knjižnimi novostmi, tematske razstave ali 

razstave, povezane z aktualnimi dogodki – v letu 2018 npr. razstavo o Otonu Župančiču, 

Astrid Lindgren, obeležili smo 2. april – mednarodni dan knjig za otroke, Evropski teden 

mobilnosti, Teden evropske kulturne dediščine, ipd. 

 

 



 

 

 Literarni večeri 

 

Ob izidih knjižnih novosti smo povabili v knjižnico avtorje (pisatelje, pesnike), ki so z živo 

besedo predstavili svoje delo. Pogovore z ustvarjalci smo vključili ob pomembnih 

praznovanjih: slovenskem kulturnem prazniku, dnevih slovenske knjige, dnevu splošnih 

knjižnic, odprtih dnevih slovenske kulture. 

Obisk: 185 

                        

 
Svetovni dan poezije 

 

 Srečanje s knjižničarko v Domu starejših občanov 

 

Vsak drugi četrtek v mesecu bibliotekarka Gabriela Grlica obišče Dom starejših občanov 

Metlika. Zainteresiranim varovancem doma prinese naročeno knjižnično gradivo, revijo 

Bukla, seznani jih z novostmi naše knjižnice, jim tudi kaj prebere.  Obisk: 62 

 »Knjige na počitnicah«   

 

Knjige, ki so pripravljene za odpis,  smo v poletnih mesecih ponudili bralcem v Kampu 

Podzemelj. 

 

 S pesnikom na sladoled 

 

Glasbeno-pogovorni večeri ob modri polici – pripravili smo tri večere, in sicer smo se letos 

družili ob ameriški, italijanski in nemški poeziji. Vezni tekst – kratek pregled poezije, izbor 

pesmi in pripravo recitatork za nastop je pripravila bibliotekarka Gabriela Grlica. 

Obisk: 194 

 

 »Bilo je …« 

 

Večere pripravljamo v sodelovanju s Tonijem Gašperičem in Gostiščem Veselič. V letu 2018 

je bilo 5 dogodkov, ki jih je obiskalo okoli 350 obiskovalcev.  

Vrednost projektov S pesnikom na sladoled in Bilo je …: 394,84 EUR 

 



 

 

 
 

Bilo je … 

 

 Delavnice in predavanja v knjižnici 

Organizirali smo 3 potopisna predavanja (Belorusija, Oman, Afganistan) ter 5 delavnic 

(mazila iz naravnih zelišč, ekološka čistila, rešite se bolečin v hrbtu, …) 

Obisk skupaj: 227 

 

 

 Domoznanska dejavnost 

 

Načrtno zbiramo domoznansko gradivo, ki ga obdelujemo s pomočjo Knjižnice Mirana Jarca 

Novo mesto in ima svojo postavitev na naših knjižnih policah kot posebna zbirka. 

V letu 2015 smo začeli z bolj intenzivno digitalizacijo domoznanskega knjižničnega gradiva 

in objavami le-tega na Kamri, Albumu Slovenije in dLibu. Za to skrbi višja knjižničarka 

Lidija Nemanič Baškovič. 

 

 E-knjižnica 

 

Ob podpori sodobne informacijske opreme in ponudbe elektronskih virov v e-knjižnici  

skrbimo za razvoj informacijske pismenosti in vseživljenjskega izobraževanja. Knjižnica je 

informacijska točka s sedmimi internetnimi mesti, uporabnikom javno dostopnimi za 

brezplačno uporabo.  

 

 Sodelovanje z ZIK Črnomelj 

 

- svetovalna točka: 1x mesečno po 2 uri (10 srečanj) 

- delavnice: 5 delavnic 

Obisk: 42 

 

g) Izobraževanje zaposlenih 

 

Zaposleni so se udeležili številnih seminarjev, posvetov in tečajev, ki jih potrebujejo za 

nemoteno delo. 

 

h) Prijave na razpise, pozive 

 

- Ministrstvo za kulturo – nakup knjižničnega gradiva – odobren v višini 10.531,00 

EUR  

- Razpisa za projekte na Javni agenciji za knjigo letos ni bilo. 

 



 

 

f) Sodelovanja 

 

- Otroški vrtec Metlika 

- OŠ v občini (Metlika, Podzemelj, Suhor) 

- Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

- Knjižnica Črnomelj  

- Knjižnica Sevnica 

- Mestna knjižnica Ljubljana 

- ZIK Črnomelj 

- Društvo prijateljev mladine Metlika  

- KD »Pridi zvečer na grad«  

- Belokranjski muzej Metlika  

- Mladinski center Metlika 

- Literarni klub Metlika 

- RIC Novo mesto – CVŽU Dolenjska  

- CSD Metlika  

- Dom starejših občanov Metlika 

- Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka 

- Območna organizacija Rdečega križa Metlika 

- JSKD, območna izpostava Metlika 

- Hotel Bela krajina 

- Šent Metlika 

- ….. 

 

i) drugo 

 

-  DAR (za knjižne nagrade reševalcem knjižnih ugank, kvizov, modro polico …) 

V dar smo prejeli okoli 350 enot. 

 

j) enota KULTURNI DOM METLIKA 

 

S 1. 1. 2016 je Ljudska knjižnica Metlika s sklepom Občinskega sveta dobila v upravljanje 

Kulturni dom (v nadaljevanju KD). 

Z investicijskimi sredstvi – 6.000 EUR  – smo v letu 2018 sanirali vodovodno omrežje v 

Kulturnem domu Metlika, popravili vhod za invalide v KD, zamenjali glavno odrsko karniso 

na daljinski pogon in zamenjali eno od stranskih karnis. V lanskem letu se je v kulturnem 

domu zvrstilo: 

- 7 gledaliških predstav (720 obiskovalcev) 

- 16 lutkovnih ali igranih predstav za otroke (2.520 obiskovalcev) 

- 11 kino predstav (1.233 obiskovalcev) 

- 36 ostalih dogodkov (5.770 obiskovalcev) 

Skupaj v kulturnem domu v letu 2018: 70 dogodkov in 10.243 obiskovalcev. Zaradi 

adaptacije vodovodnega sistema v januarju 2019 v KD ni bilo dogodkov. 

 

k) Mednarodne poletne kulturne prireditve »PRIDI ZVEČER NA GRAD« 

 

Letošnje poletje se je v okviru poletnih prireditev zvrstilo 14 dogodkov na grajskem dvorišču, 

v športni dvorani in dvorani KD ter v Rosalnicah pod staro lipo, kjer so ljudski pevci in godci 

že enajsto leto zapored peli in igrali kot nekoč.   



 

 

Letos smo prvič dva dogodka pripravili tudi za otroke in mladino v sodelovanju z Društvom 

prijateljev mladine Metlika, ki sta bila dobro obiskana, zato bomo s »Pridi zvečer na grad za 

najmlajše« nadaljevali tudi v prihodnje. 

Najbolj je bil obiskan koncert orkestra Slovenske filharmonije in prireditev KS Radovica z 

naslovom »Unegajmo po Radofsko«, pa prireditve »Urbani gib« (Plesno društvo Krokar 

Metlika) , muzikal OŠ Metlika En svet, pa toliko različnih sanj in »Tako se je pelo in igralo 

nekoč« (JSKD OI Metlika). 

Skupaj si je prireditve ogledalo približno 3.000 obiskovalcev, na odru se je zvrstilo okoli 320 

nastopajočih iz Slovenije in Hrvaške. 

V toplih poletnih večerih so obiskovalci uživali v glasbi, plesu, muzikalu  in predstavah. 

Obisk prireditev je bil dober, kljub temu da nam vreme ni bilo naklonjeno, saj smo se trikrat 

selili v dvorano, ena prireditev je bila prestavljena in ena odpovedana. 

Izkupiček koncerta skupine Noreia smo namenili za obnovo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj 

– enote Čardak, ki je v neurju s točo utrpela veliko škodo. 

 

Za pester program dogajanja na gradu je poskrbel prireditveni odbor – Anica Kopinič, Alenka 

Muc, Andreja Brancelj Bednaršek, Matjaž Rus, Srečko Muc in Marta Strahinić. Prireditveni 

odbor je v letu 2017 prejel za svoje delo občinsko plaketo. 

 

 
 

Orkester Slovenske filharmonije – Metlika, 30. 6. 2019 

      

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Cilji letnega finančnega in delovnega načrta so bili v celoti realizirani in dopolnjeni z 

razširjenimi programi, s katerimi smo uspešno izvedli številne aktivnosti knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. Poleg bibliografskih in informacijskih storitev, medknjižnične 

izposoje ter dejavnosti knjižnično-informacijskega sistema smo izvajali vrsto dejavnosti 

vseživljenjskega učenja in izobraževanja z različnimi oblikami dela za otroke, mladino in 

odrasle ter za uporabnike s posebnimi potrebami. V ta namen smo bili uspešni pri 

pridobivanju finančnih sredstev na podlagi razpisov in sodelovanj ter sponzorskih sredstev 

predvsem za poletne prireditve »Pridi zvečer na grad« pri organizaciji in izvedbi številnih 

dejavnosti: 

- Ministrstvo za kulturo RS: nakup knjižničnega gradiva 

- sodelovanja z ustanovami in društvi (našteto pod točko g) 



 

 

- zaposleni v knjižnici se aktivno vključujemo v dogajanja v širšem okolju in aktivno 

sodelujemo pri organizaciji Vinske vigredi, kulturnem prazniku in drugih dogodkih. 

 

5.  NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 

PRI IZVAJANJU PROGRAMA 

 

Pri izvajanju programa in drugih dejavnosti knjižnice ni prišlo do nepričakovanih posledic, ki 

bi vplivale na razvoj dejavnosti. S skrajno racionalizacijo smo realizirali zastavljene cilje. 

Finančna sredstva so bila namensko porabljena. 

 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH 

LET 

 

Pri oceni uspeha v preteklem obdobju smo izbrali zadnje štiriletno obdobje 2015–2018: 

 

 
leto Prirast 

knjižn. 

gradiva 

Članstvo Obiskovalci 

knjižnice 

Število izposojenih 

enot  knjižn. 

gradiva 

Število 

dogodkov 

Obisk na 

prireditvah in 

drugih 

dogodkih 

Število 

projektov 

2015 *1.513 1.782 49.212 100.995 375 13.644 16 

2016 *1.523 1.621 48.644 107.347 374 12.660 16 

2017 *1.561 1.714 45.350 107.557 349 16.019 18 

2018 *1.659 1.736 54.227 99.094 365** 19.651** 19 
*Upoštevan tudi Biblos 

** upoštevani vsi dogodki v knjižnici, KD in na poletnih prireditvah 

 

   

Medknjižnična izposoja 

 

Leto Število izposojenih enot iz drugih knjižnic in 

v druge knjižnice 

2015 270 

2016 262 

2017 209 

2018 319 
 

 

Dosežena je temeljna zaloga knjižničnega gradiva (4 knjige na prebivalca). Prirast 

knjižničnega gradiva je za 98 enot večji kot v letu 2017. V letu 2018 beležimo 1.736 aktivnih 

članov, ki so si vsaj enkrat v minulem letu izposodili knjižnično gradivo, sicer je v knjižnico 

včlanjeno 1.976 članov. Razvidna je tudi večja uporaba podatkovnih baz COBISS/OPAC, kar 

kaže na povečan obisk preko interneta v sistemu Cobiss. Obisk v knjižnico se je povečal, 

nekoliko se je zmanjšala izposoja gradiva oz. uporaba gradiva v knjižnici, kar je razumljivo 

glede na to, da je bila knjižnica kar nekaj časa zaprta, najprej zaradi inventure knjižničnega 

gradiva in nato zaradi energetske sanacije zgradbe, skoraj tri mesece je knjižnica obratovala 

tako rekoč na gradbišču. V letu 2018 smo pripravili nekoliko več dogodkov, ki so bili dobro 

obiskani.  

 



 

 

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA 

OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO 

PRISTOJNO MINISTRSTVO, TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI 

IN KAKOVOSTI POSLOVANJA 

 

Knjižnica je finančna sredstva razporejala na podlagi sprejetega finančnega in delovnega 

programa, na podlagi pogodb s financerji in zakonskimi določili – kot dober gospodar. Cilji 

so bili realizirani. Z razpoložljivim kadrom je knjižnica dosegla učinkovito in kakovostno 

delo. Pridobivala je tudi sredstva:  

a. na podlagi razpisov: 10.530,00 EUR 

b. drugo (dar): 3.762,00 EUR (ovrednoten celotni dar, ne le knjige) 

 

Za boljšo učinkovitost ter kakovost poslovanja in delovanja so potrebni novi prostori 

knjižnice. 

 

 

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

 

Notranji finančni nadzor je potekal s kontrolo namenske porabe odobrenih sredstev s strani 

občine in Ministrstva za kulturo.   

Z rednimi mesečnimi zahtevki za sredstva po pogodbi izkazujemo občini računovodske 

izkaze za pretekli mesec s podatki o prihodkih in odhodkih, plačah zaposlenih in kontnih 

izpisih. Prav tako smo posredovali ustrezna poročila o porabljenih sredstvih, pridobljenih na  

razpisih oz. pozivih Ministrstva za kulturo in Javne agencije za knjigo. Finančno poslovanje je 

spremljal  Svet zavoda. 

 

9. POJASNILA NA PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI, ZAKAJ NISO BILI DOSEŽENI 

  

Načrtovani letni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva, odobrena s pogodbami o 

financiranju, v celoti doseženi.  

 

 

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA 

GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI 

RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA IN PODOBNO 

 

Knjižnica je središče in stičišče vseh generacij, ki združuje interese posameznikov in družbe v 

smeri kulture, izobraževanja, razvoja bralne kulture, informacijske pismenosti in 

vseživljenjskega izobraževanja. V njej uporabniki zadovoljujejo svoje potrebe, se 

izobražujejo, iščejo najrazličnejše informacije, potrebne za intelektualni in osebnostni razvoj.  

Knjižnična dejavnost kot javna služba omogoča posameznikom in skupnosti kvalitetnejše 

bivanje s povezovanjem različnih stilov življenja, neomejen in demokratičen dostop do 

gradiv, elektronskih publikacij in informacij. Omogoča tudi udobno, varno, aktivno in 

uspešno življenje vsakomur, v skladu z njegovimi potrebami, sposobnostmi in zmožnostmi ter 

razvija številne dejavnosti, v katere se vključujejo vse generacije bralcev in uporabnikov za 

večjo kvaliteto življenja.   

 

 

 



 

 

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

INVESTICIJSKIH VLAGANJ 

 

Zaposleni v knjižnici so sistemizirani v naslednja delovna mesta: manipulant, knjižničar, višji 

knjižničar, bibliotekar in direktor. Skrbimo za različne dejavnosti za otroke, mladino in 

odrasle ter za uporabnike s posebnimi potrebami. V času povečane brezposelnosti v okolju 

nudimo večje storitve v smislu informacijskega dela in vseživljenjskega učenja (tečaji 

računalništva, različne delavnice, svetovanje o izobraževanju in zaposlovanju in drugo). 

 

V Etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev je zapisano, da mora knjižničar nenehno 

izpopolnjevati svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispevati k razvoju knjižničarske stroke 

in njene dejavnosti. Zavedati se mora pripadnosti knjižničarski stroki in s svojim strokovnim 

delom prispevati k utrjevanju njenega ugleda in kolektivnega duha. 

Dolžnosti oz. pravice delavcev do izobraževanja so določene tudi v 42., 43. in 44. členu 

Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS. 

V skladu s tem so se v letu 2018 zaposleni izobraževali glede na novosti in potrebe delovnega 

procesa:  

bibliotekarka Gabriela Grlica – se je udeležila ogleda MKL Knjižnice Rudnik in Zalog ter 

Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani.  

Višja knjižničarka Lidija Nemanič Baškovič –predavanje Dobre otroške knjige, posvetovanje 

Knjižnica srce mesta , izobraževanje za vnašalce Kamre, 5. festival domoznanstva, ogled 

MKL knjižnici Rudnik in Zalog, obisk knjižnega sejma, strokovna sreda: pogovor z dobitniki 

priznanja Zlata hruška, varstvo pri delu. 

Knjižničar Matjaž Rus – delavnica Komunikacija s težavnimi sogovorniki, ogled MKL 

Knjižnica Zalog, varstvo pri delu.  

Knjižničarka Katja Pinter Željko: posvetovanje Knjižnica srce mesta, posvet Beremo skupaj, 

ogled MKL knjižnici Bežigrad in Zalog, knjižni sejem, varstvo pri delu. 

Manipulantka Kristina Kopinič: ogled MKL knjižnici Bežigrad in Zalog, knjižni sejem, 

varstvo pri delu. 

Hišnik Janez Kompare: ogled MKL Knjižnica Zalog, varstvo pri delu. 

Direktorica Marta Strahinić –izobraževanje Kadrovski minimum na področju zaposlovanja 

delavcev, pri vodenju kadrovskih evidenc in arhiviranja personalnih map, Analiza lokalnega 

okolja in oblikovanje pravilnika o notranji organizaciji …, Ogled MKL Knjižnica Zalog, 

varstvo pri delu, obisk knjižnega sejma. Udeleževale se je tudi sestankov knjižnic dolenjskega 

območja in skupščin ZSK. 

 

 

 

NOVOSTI, POMEMBNI DOSEŽKI, ODMEVNI DOGODKI v letu 2018 

 

 razstava znanega hrvaškega fotografa Ivice Lajtnera z naslovom Zima z 

Žumberčani januarja 2018 

 inventura knjižničnega gradiva (vsakih 5 let) 

 nastop Orkestra Slovenske filharmonije na poletnih prireditvah 

 »Pridi zvečer na grad za najmlajše« - Sneguljčica – operna predstava za otroke, 

Mala čarovnica Lili v cirkusu, igrana predstava. 

 knjižnica je prejela zahvalo Občine Črnomelj in Vrtca Otona Župančiča 

Črnomelj, saj je izkupiček koncerta skupine Noreia na poletnih prireditvah 

namenila za obnovo vrtca na Čardaku. 



 

 

 energetska sanacija stavbe konec leta 2018 (Občina Metlika)  – knjižnica je bila 

zaprta minimalni čas, delo je potekalo v težkih razmerah, večkrat smo prestavili 

celotno knjižnično zbirko, dežurali tudi ob sobotah in nedeljah in kljub vsemu 

zabeležili večji obisk kot v letu 2017. 
 

 

 

PROBLEMATIKA 

   
Ljudska knjižnica Metlika se sooča z velikimi prostorskimi težavami.  Oviran je dostop 

za invalide, knjižnica nima urejenega skladišča za izločeno in arhivsko ter 

dokumentarno gradivo.  

 

Pripravila: Marta Strahinić 

 

 

 

Metlika, 19. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO – POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

 

Računovodski izkazi določenega uporabnika kontnega načrta Ljudska knjižnica Metlika so  

sestavljeni v skladu z določbami: 

 Zakona o javnih financah (ZJF, Ur.l.RS 11/11-UPB4, 110/11, 46/13), 

 Navodila 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 112/09, 58/10,104/10,104/11,97/12), 

 Zakona o računovodstvu (ZR, Ur.l.RS 23/99, 32/02) in SRS 2017, 

 Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Ur.l.RS 134/03,34/04,13/05,114/06,138/09,120/07,112/09,58/10,97/12), 

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

osebe javnega prava (Ur.l.RS 115/02, 21/03, 134/03, 124/04, 120/07, 124/08, 58/10, 

60/10, 104/10, 104/11), 

 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS 

12/01,10/06,8/07,102/10), 

 Zakona o uravnoteženju javnih financ. 

 

Računovodsko poročilo in pojasnila so sestavni del letnega poročila  Ljudske knjižnice 

Metlika. 

 

POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

1. SREDSTVA 

 

Ljudska knjižnica Metlika ima po stanju 31.12.2018 sredstva v višini 419.114 EUR. V 

primerjavi z letom 2017 se je stanje sredstev zmanjšalo za 12.497 EUR,  to je z indeksom 

97,10. Zmanjšanje je pretežno pri dolgoročnih sredstvih predvsem iz naslova presežka 

obračunane amortizacije nad novim nabavami osnovnih sredstev. 

 

Struktura sredstev je naslednja: 

Vrsta sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 

Vrednost po stanju 

31.12.2017 

Indeks 

 

Dolgoročna  393.779 412.527 95,37 

Kratkoročna 25.335 19.084 132,76 

Skupaj 419.114 431.611 97,10 

 

a) Dolgoročna sredstva vključujejo: 

Vrsta dolgoročnih sredstev Neodpisana vrednost 

po stanju 31.12.2018 

Neodpisana vrednost 

po stanju 31.12.2017 

Indeks 

 

Nepremičnine v upravlj.  380.886 395.225 96,37 

Oprema in dr.inv. v upravlj. 12.893 17.302  74,52 

Knjige 0 0  

Skupaj 393.779 412.527 95,37 



 

 

Po stanju 31.12.2018 ima Ljudska knjižnica  Metlika v upravljanju sredstva v višini 393.779 

EUR, kar je 100% vseh sredstev. Dolgoročna sredstva so se v letu 2018 zmanjšala z indeksom 

97,10. 

 

Vrednost sredstev v upravljanju za SM knjižnica po stanju 31.12.2018 je 64.252 EUR in je v 

primerjavi z letom 2017 manjše za 2.412 EUR oz. z indeksom 96,28. 

 

Vrednost sredstev v upravljanju na SM kulturni dom po stanju 31.12.2018 je 329.527 EUR. 

Tudi ta vrednost je manjša od preteklega leta za 16.336 EUR oziroma z indeksom 95,28. 

 

V letu 2018 je Ljudska knjižnica nabavila osnovna sredstva v skupni višini 1.903,17 EUR in 

sicer opremo za knjižnico (računalnik in usmerjevalnik) v znesku 999,51 EUR in opremo za 

kulturni dom (prenosni računalnik) v znesku 903,66 EUR. Investicije je v celoti financirala 

Občina Metlika. 

 

V letu 2018 je bilo nabavljeno za 30.460 EUR knjižničnega gradiva, kar je na ravni 

predhodnega leta (1.284 EUR več kot v letu 2017). Med dolgoročna sredstva je knjiženo 

gradivo v vrednosti 19.484 EUR, ostala nabava knjižničnega gradiva nima narave dolgoročnih 

sredstev. V dar smo dobili za 2.574 EUR knjižničnega gradiva. V letu 2018 je bila opravljena 

tudi redna inventura knjižničnega gradiva (vsakih 5 let). Odpisano je bilo manjkajoče in 

uničeno knjižnično gradivo v skupnem znesku 9.768 EUR.  

Viri financiranja nabave knjižničnega gradiva so bili MK 10.531 EUR, Občina Metlika 

18.060 EUR (skupaj 28.591 EUR), za nakup 1.868,60 EUR knjižničnega gradiva pa smo v 

skladu s sklepom sveta zavoda porabili sredstva iz presežka preteklih let. Evidenčna vrednost 

knjig in knjižničnega gradiva na dan 31.12.2018 je 423.138 EUR, v istem znesku je oblikovan 

popravek vrednosti knjig in knjižničnega gradiva dolgoročne narave.  

 

Amortizacija za osnovna sredstva je obračunana v skladu Pravilnikom o računovodstvu LKM 

in s stopnjami, določenimi s  Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter njegovih sprememb in je obračunana in 

knjižena v višini 14.339 EUR za stavbe, 6.312 EUR za opremo, takojšen popravek 

knjižničnega gradiva v višini 22.058 EUR (nabava, dar), vse  v breme sredstev v upravljanju. 

Popisna komisija je predlagala odpis opreme in drobnega inventarja v skupni višini 4.184 

EUR. Vsa odpisana osnovna sredstva so v celoti amortizirana. Za predlagani odpis so bila 

knjižena zmanjšanja sredstev na ustreznih kontih dolgoročnih sredstev in popravkov teh 

sredstev. 

 

Stopnja odpisanosti zgradb je 49,44%, stopnja odpisanosti opreme  pa 97,61%. V uporabi je 

oprema v vrednosti 81.572 EUR nabavne vrednosti, ki je že v celoti amortizirana. 

 

V letu 2018 ni bilo opravljeno prevrednotenje dolgoročnih sredstev. 

 

b) Kratkoročna sredstva so po sestavi naslednja: 

Vrsta kratkoročnih sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 

Vrednost po stanju 

31.12.2017 

Indeks 

 

Denarna sredstva v blagajni  223 314  71,02 

Denarna sredstva na računih 2.512 2.840 88,45 

Terjatve do kupcev  100 0  

Terjatve do uporabnikov EKN 19.962 15.854 125,91 



 

 

Vrsta kratkoročnih sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 

Vrednost po stanju 

31.12.2017 

Indeks 

 

Druge kratkoročne terjatve 2.538 76 3339,47 

Skupaj  25.335 19.084 132,76 

 

Na dan 31.12.2018 ima Ljudska knjižnica na računu 2.511,87 EUR, v blagajni pa 195,60 

EUR. Stanje neprispelih nakazil od plačil s karticami je 27,80 EUR. 

 

Po stanju na dan 31.12.2018  ima Ljudska knjižnica Metlika terjatve do kupcev v višini 

100,00 EUR. Terjatev (račun za najem dvorane) ni zapadla in ni sporna. 

 

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 19.962,05 EUR v celoti zajemajo 

terjatve  refundacijo materialnih stroškov za december 2018 do Občine Metlika. Stanje 

terjatev je glede na stanje preteklega leta povečano iz naslova večjih terjatev iz naslova 

obračunanih plač za mesec december (večje število zaposlenih). 

 

Vse terjatve do uporabnikov EKN so usklajene in so do 15.2.2019 tudi že poravnane. 

 

Po stanju 31.12.2018 Ljudska knjižnica Metlika izkazuje tudi terjatev do ZZZS iz naslova 

refundacij bolniške v višini 2.499,65 EUR. Med Drugimi kratkoročnimi terjatvami je 

izkazana tudi terjatev do zaposlenih v višini 38 EUR iz naslova odtegljajev za dodatno 

zdravstveno zavarovanje za december 2018. Terjatev je poravnana 4.1.2019 ob izplačilu plače 

za december 2018. 

 

 

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

Ljudska knjižnica Metlika ima po stanju 31.12.2018 obveznosti do virov sredstev v višini 

419.114 EUR. V primerjavi z letom 2017 se je stanje sredstev zmanjšalo za 12.497 EUR,  to 

je z indeksom 97,10. Zmanjšanje je pri dolgoročnih obveznostih do virov sredstvih, med tem 

ko je pri kratkoročnih obveznostih izkazano povečanje. 

 

Struktura obveznosti do virov sredstev je naslednja: 

Vrsta sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 

Vrednost po stanju 

31.12.2017 

Indeks 

 

Dolgoročna  394.821 415.148 95,10 

Kratkoročna 24.293 16.463 147,56 

Skupaj 419.114 431.611 97,10 

 

a) Kratkoročne obveznosti  

Vrsta kratkoročnih sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 

Vrednost po stanju 

31.12.2017 

Indeks 

 

Obveznosti do zaposlenih 11.047 8.762 126,08 

Obveznosti do dobaviteljev 11.195 5.979 187,24 

Druge obveznosti 1.631 1.337 121,99 

Obveznosti do uporab. EKN 420 385 109,09 

Skupaj 24.293 16.463 147,56 

 



 

 

Kratkoročnih obveznosti do redno zaposlenih iz naslova plač ali povračil  za mesec december 

2018 so izkazane v višini 11.047 EUR (izplačilo 5.1.2019) in so v celoti poplačane z 

izplačilom plač 4.1.2019. Obveznosti so v primerjavi s preteklim letom 2017 večje zaradi 

večjega števila zaposlenih.  

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 11.195 EUR so v primerjavi s preteklim 

letom 2017 višje zaradi večjega števila poslovnih dogodkov konec leta 2018. Obveznosti 

poravnavamo tekoče in valutnih rokih. Zapadlih obveznosti nimamo (razen zavrnjene 

obveznosti do Telekom Slovenije, ki je še v usklajevanju). Poslovanje poteka časovno 

enakomerno, v skladu s poslovnim in finančnim načrtom, zato večjih odstopanj glede na 

preteklo leto ni. Kritje za plačilo obveznosti je v stanju sredstev na računu ter terjatev do 

financerjev. Obveznosti do dobaviteljev iz tujine ali EU nimamo.  

 

Druge obveznosti po stanju 31.12.2018 v višini 1.631 EUR so obveznosti za prispevke na 

plače december 2018, poravnane 4.1.2019. 

 

Obveznosti do uporabnikov EKN so obveznosti do UJP iz naslova zaračunane provizije za 

meseca 11/2018 in 12/2018, obveznost do Ministrstva za javno upravo – prispevek za 

elektronski podpis ter obveznost do Knjižnice Mirana Jarca NM za bibliobus 12/2018, ter 

obveznosti do drugih zavodov iz naslova medknjižnične izposoje – vse z valuto plačila v 

2019. 

 

b) Dolgoročne obveznosti in lastni viri 

Vrsta dolgoročnih sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 

Vrednost po stanju 

31.12.2017 

Indeks 

 

Sredstva v upravljanju 394.268 413.016 95,46 

Presežek prihodkov   553 2.132  25,94 

Dolgoročne rezervacije 0 0 0 

Skupaj394 394.821 415.148 95,10 

 

Zmanjšanje sredstev v upravljanju z indeksom 95,10 je posledica presežka obračunane 

amortizacije nad novimi nabavami. Sestava in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazano v prilogi, vsebinsko je opisano pri 1.a) – 

Dolgoročna sredstva.  

 

Presežek prihodkov preteklih let v višini 2.132 EUR je bil porabljen v celoti in sicer pretežno 

(1.869 EUR) za nabavo knjižničnega gradiva ter razlika 263 EUR za program. Presežek 

prihodkov tako znaša 553 EUR, to je samo presežek tekočega leta 2018. 

  

Ljudska knjižnica Metlika nima zunajbilančnih evidenc.  

 

Prilogi Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil sta sestavni del letnega 

poročila, razkritja k obema sta del pojasnil k bilanci stanja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Na podlagi pojasnil, v uvodu računovodskega poročila (razširitev dejavnosti) ugotavljamo, da 

primerjava podatkov o poslovanju s podatki preteklega leta v letu 2018 ni reprezentativna, 

zato smo podatke o poslovanju 2018 primerjali še s podatki iz finančnega načrta.  

 

 

Ljudska knjižnica Metlika izkazuje v Izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2018 prihodke v 

skupni višini 266.579 EUR, odhodke v višini 266.025 EUR in presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 554 EUR. 

 

 

Prihodki in odhodki poslovnega leta 2018 zaradi povečanja obsega poslovanja in realizacije 

večjih vzdrževalnih del v KD niso primerljivi s podatki preteklih let, zato smo dodali tudi 

primerjavo s finančnim načrtom. 

 

 

1. PRIHODKI 

 

Prihodki Ljudske knjižnice Metlika so v letu 2018 znašali 266.579 EUR. V primerjavi s 

poslovnim letom 2017 so se prihodki povečali za 40.889 EUR oziroma  z indeksom 118,12. 

 

a) Struktura prihodkov po vrstah je naslednja: 

Vrsta prihodkov Prihodki tekočega 

obračunskega 

obdobja  

Prihodki preteklega 

obračunskega 

obdobja  

Načrtovani 

prihodki 

Indeks 

realiz/ 

načrt. 

Prihodki iz poslovanja 265.826 225.690 277.765 95,70 

Finančni prihodki 0 0 0  

Drugi prihodki 753 0 0  

Skupaj 266.579 225.690 277.765 95,97 

 

 

b) Struktura prihodkov iz poslovanja po virih je naslednja: 

Vrsta prihodkov - vir Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja  

Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja  

Indeks 

 

Delež v 

celoti 

Prihodki iz proračunov 

za redno dejavnost 

220.671 199.045 110,86 83,01% 

Prihodki iz proračunov 

za investicijsko 

vzdrževanje KD 

 

24.382 

 

0 

  

9,17% 

Prihodki iz prodaje 

storitev in blaga  

 

20.773 

 

26.645 

 

 77,96 

 

 7,81% 

Skupaj 265.826 225.690 117,78 100,00 

 

 

 

 

 



 

 

c) Struktura prihodkov iz poslovanja (brez prihodkov za investicijsko vzdrževanje) po 

stroškovnih mestih je naslednja: 

Vrsta prihodkov - vir Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja  

Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja  

Indeks 

 

Delež v 

celoti 

Prihodki iz poslovanja za 

redno dejavnost 

knjižnice – SM 1 

 

189.408 

 

185.364 

 

102,18 

 

78,45% 

Prihodki iz poslovanja za 

redno dejavnost kulturni 

dom – SM 3 

 

35.384 

 

19.961 

 

177,27 

 

14,66% 

Prihodki iz poslovanja za 

redno dejavnost »Pridi 

zvečer na grad« - SM 4 

 

16.652 

 

 

20.365 

 

 

81,77 

 

6,90% 

Skupaj 241.444 225.690 106,98 100,00 

 

Iz tabel je razvidno povečanje prihodkov v primerjavi s preteklim letom. Prihodki za nabavo 

knjižničnega gradiva so se glede na leto 2017 zmanjšali za 149 EUR, vse  iz vira MK. 

  

Skupni prihodki iz naslova dotacije Občine Metlika znašajo 234.521,91 EUR in so se v 

primerjavi s preteklim letom povečali za 59.128,38 EUR. 

 

Prihodki iz naslova dotacije Občine Metlika za redno dejavnost knjižnice – programske in 

neprogramske stroške so se povečali za 16.383,93 EUR oziroma z indeksom 112,00, največ 

17.382,66 EUR za plače (dodatna zaposlitev strokovne sodelavke, sprememba plačnega 

razreda direktorice ter spremembe v plačni politiki JU). Prihodki iz naslova dotacije za 

programske in neprogramske stroške so se zmanjšali za 1.279,16 EUR oziroma z indeksom 

95,28. Zmanjšali so se tudi prihodki iz nejavnih virov in sicer za 329,72 EUR oziroma z 

indeksom 94,30, kar je posledica omejenega delovanja knjižnice v času obnove. 

 

Ljudska knjižnica Metlika se je tudi v letu 2018 prijavljala na razpise za pridobitev javnih 

sredstev. Pridobili smo sredstva MK za nakup KG v višini 10.530 EUR ter sredstva z razpisa 

Občine Metlika za sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in programov v višini 

350,43 EUR za projekta S pesnikom na sladoled in Bilo je. 

 

V letu 2017 je bila v knjižnici zaposlena tudi ena sodelavka iz sistema javnih del, v letu 2018 

pa potrebe po dodatnih zaposlitvah, zaradi dodatne redne zaposlitve, nismo imeli. Zato  v letu 

2018 tudi ne izkazujemo prihodkov iz tega naslova. 

 

Prihodki iz naslova dotacije Občine Metlika za financiranje dejavnosti KD v višini 30.366,08 

EUR so v primerjavi s preteklim letom višji za 16.159,61 EUR (z indeksom 213,75). 

Povečanje je posledica prezaposlitve hišnika iz občine v  knjižnico ter prenosa vseh stroškov 

KD (stroški ogrevanja) iz občine na knjižnico. Dotacija za programske stroške KD v višini 

7.000 EUR je enaka kot preteklo leto. 

Nejavni prihodki iz poslovanja KD so v primerjavi s preteklim letom manjši za 737 EUR 

(indeks 87,19). 

 

Prihodki iz naslova dotacije Občine Metlika za financiranje Poletnih kulturnih prireditev 

»Pridi zvečer na grad« so znašali 6.350 EUR, vse za programske stroške in so enaki dotaciji 

preteklih let. 



 

 

Nejavni prihodki na SM 4 – PZG so manjši za 4.722,50 EUR (indeks 68,57). V letu 2017 je 

bil organiziran izjemen dogodek izvedbe opere na grajskem dvorišču, v letu 2018 pa koncert 

Slovenske filharmonije, kjer pa je bil obisk manjši tudi zaradi slabega vremena. 

  

Celotni prihodki so glede na načrtovane manjši za 10.161 EUR oziroma v primerjavi s 

finančnim planom realizirani v višini 104,71%. 

 

2. ODHODKI  

 

Odhodki Ljudske knjižnice Metlika so bili v letu 2018 v višini 266.025 EUR in so se v 

primerjavi z letom 2017 povečali z indeksom 118,99. 

 

a) Odhodki po strukturi so bili naslednji: 

Vrsta odhodkov Odhodki tekočega 

obračunskega 

obdobja  

Odhodki 

preteklega 

obračunskega 

obdobja  

Načrtovani 

odhodki 

Indeks 

realiz/ 

načrt. 

Delež v 

celoti 

Stroški blaga, 

materiala in storitev 

 

102.777 

 

99.076 

 

110.901 

 

92,67 

 

38,63% 

Stroški dela 138.866 124.491 139.397 99,62 52,20% 

Stroški investicijskega 

vzdrževanja KD 

24.382 

 

0 27.000 90,30 9,17% 

Skupaj 266.025 223.567 277.298 95,93 100,00 

 

b) Odhodki po viru financiranja: 

Vrsta odhodkov Odhodki iz 

proračunskih virov  

Odhodki iz 

neproračunskih virov  

Delež 

 

Stroški blaga, materiala in 

storitev 

84.581 18.196 82%/  18% 

Stroški dela 136.090 2.776 98% /   2% 

Stroški investicijskega 

vzdrževanja KD 

 24.382     0 100% /   0% 

Skupaj 245.053 20.972 92% /  8% 

 

c) Struktura odhodkov iz poslovanja po stroškovnih mestih je naslednja: 

Vrsta odhodkov - vir Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja  

Odhodki preteklega 

obračunskega obdobja  

Indeks 

 

Delež v 

celoti 

Odhodki iz poslovanja za 

redno dejavnost 

knjižnice – SM 1 

189.532 184.244 102,87 71,25% 

Odhodki iz poslovanja za 

redno dejavnost kulturni 

dom – SM 3 

35.461 19.726 179,77 14,67% 

Odhodki iz poslovanja za 

redno dejavnost »Pridi 

zvečer na grad« - SM 4 

16.650 

 

19.597 

 

84,96 6,89% 

Skupaj 241.643 223.567 108,09 100,00 

 



 

 

Stroški materiala v višini 50.105 EUR se oblikujejo ob nabavi in se ne zadržujejo v zalogah. 

Največje postavka stroškov so knjižnično gradivo v višini 28.591 EUR.  

 

Stroški storitev v višini 77.054 EUR se nanašajo predvsem na stroške izvedbe programa in 

stroške rednega poslovanja, ti so večinoma časovno enakomerno razporejeni.  

 

Najvišje postavke stroškov storitev za knjižnico so stroški bibliobusa, projektov in 

knjigovodskih storitev. Stroški so na ravni preteklega leta. 

Med stroški storitev za kulturni dom so seveda največja postavka stroški storitev izvajalcev 

programa, skupaj v višini 6.235 EUR. Skupaj programski stroški KD znašajo 10.225 EUR, od 

tega je Občina Metlika zagotovila 7.000 EUR, razliko pa knjižnica na trgu. 

Med stroški storitev za Poletne kulturne prireditve »Pridi zvečer na grad« so največja 

postavka stroški izvajalcev, skupaj v višini 14.665 EUR. Skupaj programski stroški znašajo 

15.137 EUR.  

 

Ljudska knjižnica je v letu 2018 prijavila sodelovanje v več projektih. Realizirala je projekte 

»Romi povabljeni v knjižnico«, »S pesnikom na sladoled« in »Bilo je...«. Vrednost 

realiziranih projektov (skupaj s prireditvami v knjižnici) je bila 3.994 EUR. V letu 2018 si je s 

prijavo na razpis Občine Metlika zagotovila namenska sredstva v višini 344 EUR, razliko je 

knjižnica zagotovila iz rednega poslovanja v skladu s finančnim načrtom. 

 

Plače in drugi stroški dela so obračunani v višini, ki jo določajo ustrezni predpisi. Konec leta  

2018 je bilo redno zaposlenih 6 delavcev, od tega na SM knjižnica 5,5 delavcev in 0,5 delavca 

na SM  kulturni dom. V primerjavi s preteklim letom 2017 je to 0,5 zaposlenega več, in sicer 

gre za prezaposlitev delavca v kulturnem domu s premestitvijo iz občine. Med letom je bila za 

nedoločen čas zaposlena tudi nova strokovna sodelavka, ni pa bilo v letu 2018 zaposlenih iz 

programa javnih del (pred tem vsa leta 1 zaposleni).  

 

Skupni stroški dela so se, predvsem zaradi novih zaposlitev, v primerjavi z letom 2017 

povečali za 14.375 EUR oziroma z indeksom 111,55. V letu 2018 je bila izplačana delovna 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu kot poračun za leto 2017 v skupni višini 

1.019,70 EUR Bto. Izplačana je bila tudi akontacija delovne uspešnosti za leto 2018 v skupni 

višini 1.303,33 EUR Bto. Povprečni mesečni bruto znesek plače na zaposlenega je znašal 

1.595,96 EUR (v letu 2017 pa 1.647,12 EUR). Znesek zajema poleg osnovne plače tudi vse 

dodatke.   

 

Regres za letni dopust je bil izplačan vsem zaposlenim v  višini skladni z veljavnimi predpisi.  

Prispevki in davki iz in na plače se izplačujejo v višini v skladu s predpisi in v zakonsko 

določenih rokih.  

 

Povračila stroškov in drugi prejemki so obračunani in izplačani v višini določeni z Uredbo.  

 

Amortizacija je bila obračunana v predpisani višini v celoti v breme sredstev v upravljanju na 

ktu 980. 

 

Ugotovljen je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 553,42 EUR. 

 

 

 

 

 



 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je sestavljen na podlagi Izkaza prihodkov 

in odhodkov.  

 

Sestava prihodkov po vrstah in dejavnostih je naslednja: 

 

Vrsta prihodkov - vir Prihodki tekočega 

obračunskega 

obdobja  

Odhodki tekočega 

obračunskega 

obdobja 

Presežek 

 

Prihodki/odhodki iz proračunov za 

redno dejavnost 

in investicijsko vzdrževanje 

220.671 

 

24.382 

220.671 

 

24.382 

0 

 

0 

Prihodki/odhodki od prodaje 

storitev in blaga za opravljanje 

javne službe 

5.453 5.431    22 

Prihodki/odhodki pridobljeni na 

trgu – KD 

5.018 4.488 530 

Prihodki/odhodki pridobljeni na 

trgu – PZG 

10.302 10.300     2 

Finančni prihodki/odhodki 0 0 0 

Drugi prihodki/odhodki 753 753 0 

Skupaj 266.579 266.025    554 

 

Iz naslova opravljanja javne službe izkazujemo prihodke v skupni višini 251.431 EUR in po 

odštetju ustreznih odhodkov 0 EUR presežka prihodkov.  

 

V izkazu  izkazujemo 15.348 EUR prihodkov od prodaje na trgu in odhodke, povezane s 

prihodki od prodaje na trgu v višini 14.794 EUR. Odhodke nabavne vrednosti prodanega 

blaga smo upoštevali v dejanski višini, odhodke stroškov materiala, storitev in plač pa v 

razmerju prihodkov iz tržne dejavnosti glede na celotne prihodke. Dejavnosti smo med 

dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti uvrščali na podlagi razvrstitve MK. Presežek pri 

tržni dejavnosti je 554 EUR, o porabi bo odločal svet zavoda na seji dne 25.2.2019. 

 

 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

Po načelu denarnega toka Ljudska knjižnica Metlika izkazuje 264.360 EUR prejemkov, 

263.180 EUR izdatkov in presežek prejemkov v višini 1.180 EUR. 

 

Izkaz vsebuje podatke o prejemkih in izdatkih v obračunskem obdobju 1.1.2018 do 

31.12.2018 po načelu denarnega toka.  

 

 

 

 

 



 

 

Prihodki so razčlenjeni na: 

Vrsta prihodkov  Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja  

Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja  

Indeks 

 

Delež v 

celoti 

Prihodki za izvajanje javne 

službe 

249.115 211.267 117,91 94,23% 

Prihodki od prodaje 

storitev na trgu  

15.245 21.764 70,05 5,77% 

Skupaj 264.360 233.031 113,44 100% 

 

 

Prihodki za izvajanje javne službe so po viru naslednji: 

Prihodki za izvajanje javne 

službe 

Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja  

Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja  

Indeks 

 

Delež v 

celoti 

Državni proračun 11.397 21.291 53,53 4,57% 

Občinski proračun  231.451 184.767 125,27 92,91% 

Drugi prih. iz javne službe 6.267 5.209 120,31 2,52% 

Prihodki od obresti 0 0 0,00 0,00% 

Skupaj 249.115 211.267 117,91 100% 

 

 

 

 

Odhodki iz naslova javne službe po viru: 

Odhodki za izvajanje 

javne službe 

Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja  

Odhodki preteklega 

obračunskega obdobja  

Indeks 

 

Delež v 

celoti 

Plače in izdatki zaposlenim 115.619 106.476 108,59 46,48% 

Prispevki in premije DPZ 18.982 16.315 116,35 7,63% 

Izdatki za blago in storitve 68.066 59.866 113,70 27,37% 

Investicijski odhodki 46.063 28.610 161,00 18,52% 

Skupaj 248.730 211.267 111,50 100% 

 

Obseg in struktura prejemkov in izdatkov iz naslova opravljanja javne službe in prodaje blaga 

in storitev na trgu po načelu denarnega toka je primerljiva s podatki iz Izkaza prihodkov in 

odhodkov in  iz že tam navedenih razlogov (povečan obseg poslovanja, večja investicijska 

dela v KD) ni primerljiva s prejemki in izdatki preteklih let.  

 

Presežek prejemkov je posledica povečanja sredstev na računu iz naslova tekočega 

poslovanja, povezano je tudi s presežkom prihodkov iz Izkaza prihodkov in odhodkov.  

 

 

 

 

 

 

POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

Ljudska knjižnica Metlika nima finančnih terjatev ne  naložb. 



 

 

 

 

 

 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA 

 

Ljudska knjižnica Metlika se je v obračunskem letu 2018 ni zadolževala. Po stanju 

31.12.2018 nima dolga.  

 

 

 

Metlika, 16. 2. 2019 

 

 

PRIPRAVILA: Tanja Križ 

Tanja Križ, Partner d.o.o.  

 

 

 

 

 


