


2 

 

 
POVZETEK LETNEGA POROČILA KNJIŽNICE MIRANA JARCA ZA LETO 2017 
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 
 

 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2017 

   v € 

   2017 2016 

SREDSTVA    
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

SREDSTVA V UPRAVLJANJU   

 
6.440.202 

 
6.788.831 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve  

 
40.005 

 
42.553 

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev  33.787 32.194 
Nepremičnine  10.441.297 10.441.297 
Popravek vrednosti nepremičnin  4.413.813 4.100.991 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva   6.101.387 6.065.986 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev  

 
5.694.887 

 
5.627.820 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN 

ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE  

 
 

280.643 

 
 

230.534 

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 

vrednotnice  

 
166 

 
201 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah  

 
220.883 

 
174.275 

Kratkoročne terjatve do kupcev  2.257 1.597 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

 
48.688 

 
47.162 

Kratkoročne terjatve iz financiranja  9 8 
Druge kratkoročne terjatve  8.392 7.152 

Aktivne časovne razmejitve  248 139 
AKTIVA SKUPAJ  6.720.845 7.019.365 

    
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  

 

250.192 

 

197.100 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  74.949 76.488 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  154.734 104.928 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  14.684 15.310 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta   

 

5.825 

 

374 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI  

 

6.470.653 

 

6.822.265 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  

 

6.440.105 

 

6.793.378 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe  0 0 

Presežek prihodkov nad odhodki  30.548 28.887 

PASIVA SKUPAJ  6.720.845 7.019.365 

 



3 

 

Iz Izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2017 
   v € 

  2017 2016 

    

A. Prihodki od poslovanja  1.458.277 1.408.238 
     Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  1.458.277 1.408.238 
    

B. Finančni prihodki  82 77 
    

C. Drugi prihodki  4.143 2.491 
    

Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki  0 0 
     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0 0 
     Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki  0 0 

    
D. CELOTNI PRIHODKI  1.462.502 1.410.806 
    
E. Stroški blaga, materiala in storitev  352.603 337.967 
     Stroški materiala  119.446 98.944 

     Stroški storitev  233.157 239.023 

 
F. Stroški dela  

1.078.789 1.051.780 

     Plače in nadomestila plač  844.314 824.563 
     Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
delodajalcev  

142.817 135.778 

     Drugi stroški dela  91.658 91.439 
    

G. Amortizacija  15.927 8.359 
    

H. Rezervacije  0 0 
    

J. Ostali drugi stroški  4.623 3.563 
    
K. Finančni odhodki  2 215 
    
L. Drugi odhodki  10 5 
    

M. Prevrednotovalni poslovni odhodki  0 30 
     Odhodki od prodaje osnovnih sredstev  0 0 
     Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki  0 30 
    

N. CELOTNI ODHODKI  1.451.954 1.401.919 
    

O. PRESEŽEK PRIHODKOV  10.548 8.887 
    
Davek od dohodka pravnih oseb  0 0 
Presežek prihodkov obr. obdobja z upoštevanjem davka  10.548 8.887 
    
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju  

42 42 

    

Število mesecev poslovanja  12 12 
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POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

 
V letu 2017 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 853,64 €, opremo 
v vrednosti 19.208,70 € in drobni inventar v vrednosti 8.337,23 €. Nabavo smo financirali iz 
namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 8.887,26 €, iz 
neporabljenih sredstev od prodaje bibliobusa v letu 2016 v višini 4.500,00 €, iz namenskih sredstev 
od najemnin na podlagi soglasja MO Novo mesto v višini 5.512,00 € in namenskih sredstev drugih 
občin za IKT v višini 1.018,55 €. Lastna sredstva – tržne prihodke tekočega leta v višini 8.337,23 € 
smo namenili za nabavo drobnega inventarja. Nabava knjižnega gradiva in periodike se financira iz 
namenskih proračunskih sredstev, in sicer smo v letu 2017 nabavili za 212.645,32 € knjižnega 
gradiva in periodike, od tega smo v znesku 7.590,03 € 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 2017 realizirani v višini 1.462.502,14 €, kar predstavlja 4 % več kot leta 
2016. 
V tekočem letu so bile v primerjavi s predhodnim letom vse vrste prihodkov višje 
 

B) ODHODKI 

 

Celotni odhodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 1.451.953,68 €, kar predstavlja 4 % povečanje 
glede na leto 2016. 
V primerjavi s predhodnim letom so se zvišale vse vrste poslovnih odhodkov razen stroškov 
storitev. Stroški amortizacije so prikazani v višini lastnih sredstev, s katerimi smo nabavili drobni 
inventar ter knjižno gradivo. Stroški dela so bili višji zaradi napredovanj, zakonskega povečanja 
plačnih razredov v plačni skupini J (manj plačana delovna mesta), višjih premij dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ter večjega števila oseb, zaposlenih prek javnih del. Bili pa bi še višji, če 
bi nadomeščali dve zaposleni na porodniškem dopustu. 
 

C) POSLOVNI IZID 

 

V obračunskem obdobju 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so bili prihodki višji od odhodkov za 10.548,46 
€.  
 

 

Ključni projekti in dosežki, ki so zaznamovali delo knjižnice v letu 2017:  
 

 Dosledno izvajanje varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov, s katerimi smo uspeli obdržati 
pozitiven trend poslovanja; 

 Pridobitev Certifikata kolesarju prijazna ustanova in uvedba projekta Bi knjigo na biciklu?; 

 Soorganizacija in izvedba 3. Trdinovega literarnega pohoda; 

 Uvedba dveh novih postajališč v sklopu programa razvoja knjižnične dejavnosti na 
obmejnem območju, ki ga financira Ministrstvo za kulturo (OŠ Žakanje, podružnična šola 
Kamanje); 

 Uvedba in uporaba COBISS3/izposoje;  
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 Obeležitev stoletnice rojstva bibliotekarja Karla Bačerja, utemeljitelja dolenjskega 
domoznanstva: razširjena in dopolnjena izdaja publikacije Karla Bačerja: Iz dolenjske 
preteklosti ter priprava razstave; 

 Restavriranje in zaključna predstavitev restavrirane knjižne redkosti F. Miklošič: Slovar šestih 
slovanskih jezikov, 1885. 

 
 

Potujoča knjižnica v občini Dolenjske Toplice 
 
Z bibliobusom smo v letu 2017 obiskovali 66 postajališč v 11 občinah. Povprečno stojimo na 
posameznem postajališču eno uro. Tako smo bili na terenu 646 ur in prevozili  9.827 km. Potujočo 
knjižnico je v letu 2017 obiskalo 11.811  uporabnikov. Novo vpisanih članov je bilo 106. 
 
Tabela 1: Pregled obiska in izposoje po postajališčih v letu 2017 

 
 
 

Predstavitev glavnih aktivnosti Krajevne knjižnice Dolenjske Toplice za leto 
2017: 
 
Tabela 2: Statistični podatki krajevne knjižnice za leto 2017 

 Realizacija 2016 Realizacija 2017 

vse transakcije 52.049 54.292 

izposoja na dom 37.130 37.360 

ves evidentiran obisk 7.717 7.948 

obisk zaradi izposoje 5.354 5.464 

aktivni  člani 706 529 / 535* 

novo vpisani člani 41 51 

Število prireditev 76 89 

Število obiskovalcev 2.246 2.610 
* Podatkov zaradi prehoda  računalniške izposoje iz programa COBISS2 na COBISS3 ne moremo izračunati za celo leto 2017, pač pa 
ločeno za polletji. 

 
Organizirali smo veliko dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, redne mesečne urice pravljic in 
ustvarjalne delavnice, zaključno srečanje v zdraviliškem parku s kamišibaj gledališčem in lovom na 
skriti zaklad, otroški bolšji sejem knjig, igrač in družabnih iger z Nodijem, ustvarjali v parku z 
ilustratorjem Petrom Škerlom, sodelovali v poletni bralni znački »Poletni pustolovci«. Zaključno 
prireditev je popestril pevec Adi Smolar.  Aktivno smo sodelovali z Vrtcem Gumbek in Osnovno 
šolo Dolenjske Toplice. Bralno značko Mavrično ribico je opravilo kar 62 otrok in si ogledalo 
lutkovno predstavo Mala mucka piratka v izvedbi KUD Vesel teater iz Dolenjskih Toplic. V 
sodelovanju z občino smo organizirali ustvarjalne delavnice ob prazniku Velike noči, ob topliškem 
občinskem prazniku in ob Prazniku topliškega jabolka. Organizirali smo obisk novega bibliobusa 
pred OŠ, kar nekaj literarnih večerov v okviru Rastoče knjige, poleti uvedli – branje v parku in s tem  
razveselili mnoge goste zdravilišča, predstavili uporabo spletnega portala Dobreknjige.si in uporabo 

OBČINA POSTAJALIŠČE ODPRTOST (V 

DNEH) 

OBISK (ŠT. 

UPORABNIKOV) 

IZPOSOJA 

GRADIVA 

     

DOLENJSKE 

TOPLICE 

MENIŠKA VAS  
14 

 
165 

 
1.841 

 PODTURN 8 78 784 

 SOTESKA 8 95 1.173 

 Skupaj 30 338 3.798 
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COBISS –a, na ogled postavili večje in manjše tematske razstave. Obiskovalci knjižnice so v večini 
prebivalci občine Dolenjske Toplice in seveda gostje zdravilišča iz vseh koncev Slovenije.  
V prihodnosti pa upamo na primernejše prostore, ki bodo bolj dostopni tudi gibalno oviranim, 
starejšim osebam in mamicam z otroškimi vozički.  
 
 
 
Pripravila: Alenka Kraus Berzin    Direktor: Borut Novak 
 


