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I. POSLOVNO POROČILO KNJIŽNICE SEVNICA za leto 2020 

1. Uvod 

Knjižnica Sevnica je splošna knjižnica, ki svojo dejavnost namenja vsem prebivalcem občine Sevnica. Kot samostojno 

jo je ustanoviteljica, Občina Sevnica, imenovala dne 30. 5. 2001 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Sevnica. Knjižnica Sevnica glede na 2. ter 16. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001, 92/15) opravlja 

naslednje dejavnosti ter naloge: 

 zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično 

gradivo, 

 zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in 

elektronskih publikacij, 

 izdeluje knjižnične kataloge, 

 oblikuje podatkovne zbirke in druge 

informacijske vire, 

 posreduje bibliografske in druge informacijske 

proizvode in storitve, 

 sodeluje v medknjižnični izposoji in 

posredovanju informacij, 

 pridobiva nove uporabnike, 

 izobražuje in informacijsko opismenjuje 

uporabnike,  

 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, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za 

otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami, 

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane 

s knjižnično dejavnostjo. 

Naj že v uvodu nakažem, da se je leto 2020 zaradi COVID-19 situacije zelo razlikovalo od prejšnjih let, več 

pa pri posameznem poglavju. 
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1.1. Organiziranost Knjižnice Sevnica 

Knjižnica Sevnica ima poleg matične knjižnice na naslovu Prešernova ulica 1, Sevnica še izposojevališči v Krmelju  in 

v Loki pri Zidanem Mostu. Izposojevališče v Krmelju se je marca 2020 zaprlo, predvsem zaradi težav z izredno visoko 

vlago, delno je izvajanje knjižnične dejavnosti na tem področju nadomestila posavska potujoča knjižnica. 

Vodstvo in organi JZ Knjižnica Sevnica 

Organa knjižnice sta direktor in svet zavoda. 

Svet zavoda sestavljajo (v obdobju od 10/2017 do 10/2021): 

 3 predstavnice ustanoviteljice: Zdenka Dernovšek, Andreja Jazbinšek, Stanka Žnidaršič, 

 3 predstavnice uporabnikov: Vanda Gorenjc, Hedvika Kragl in Marjeta Teraž,  

 3 predstavnice delavcev zavoda: Anica Ganc, Tanja Mikolič in Alenka Žabkar. 

 

 1.2 Zakonske osnove za delovanje Knjižnice Sevnica 

a) Status in poslovanje knjižnice določajo:  

- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Sevnica s spremembami ( Ur. l., 57-2236/2013) in Statut Knjižnice Sevnica 

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/01, 96/02, 92/15) s podzakonskimi akti,  

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),  

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03,70/08),  

- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/03), 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/02, 4/10, 20/11, 111/13),  

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),  

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –   

   ZUJF in 14/15- ZUUJFO).  

b) Poslovanje knjižnice urejajo tudi: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 ZFisP in 71/17 –  

   ZIPRS1819),  

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02,114/06 – ZUE s spremembami),  

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819   Uradni list RS, št. 

71/17, 13/18 -ZJF-H in 83/18),  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/ s spremembami) 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 39/96, 40/97, 82/99,102/00, 52/01, 64/01, 45/04) 

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-2 od 25.5.2018), 

- 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  

- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter drugi. 

 

c) Ostali splošni in interni akti zavoda:  

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Sevnica, 

- Pravilnik o računovodstvu, 

- Strateški načrt zavoda Knjižnica Sevnica 2020 – 2024, 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, 

- Pravilnik o delovnem času idr. 

 



 

 

2. Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti 

2.1 Strokovni delavci 

Minimalno število delavcev knjižnice določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot javne službe 

(UL RS, št. 73/2003), Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015, podaljšani do l. 

2020) pa določajo potrebno kadrovsko zasedbo. (Pravilnik: Splošne knjižnice zaposlujejo strokovne, manipulativne in 

administrativne delavce.) Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (najmanj visoka izobrazba), višji knjižničar 

(najmanj višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Splošna knjižnica zaposluje strokovne delavce okvirno v 

razmerju 70 % bibliotekarjev in višjih knjižničarjev ter 30 % drugih strokovnih delavcev. Splošna knjižnica ima za 

opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca na 1000 prebivalcev in najmanj 1 

administrativno-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev. 

Tako bi za 17.729 prebivalcev (stanje na dan 1. 7. 2020), kolikor jih ima občina Sevnica, bilo potrebno naslednje število 

strokovnih delavcev (v primerjavi z dejanskim stanjem): 

 

 

Iz tabele je razvidno, da v Knjižnici Sevnica še vedno ni dovolj zaposlenih (standarde tu dosegamo komaj 63 %), pa 

vendar se uspešno trudimo, da je naše delo izvedeno strokovno in korektno. 

 

 

 

 

Služba Delovno mesto 

Število del. mest po 

Pravilniku o pogojih za 

izvajanje knjižn. 

dejavn. kot javne 

službe 

Število del. mest po 

Standardih za splošne 

knjižnice 

Zasedeno del. mesto 

Strokovna Bibliotekar VII/2 2 3 4 

Strokovna Bibliotekar VII/1 1 2 0 

Strokovna Višji knjižničar 1 2 1 

Strokovna Knjižničar 2 2 2,5 

Strokovna Računalničar 0,5 0,5 

NEZASEDENO 

(zunanji izvajalec 

 po pogodbi) 

Upravna Direktor 1 1 1 

Upravna Manipulant 0,5 0,5 NEZASEDENO 

Upravna Poslovni tajnik 0,5 0,5 NEZASEDENO 

Upravna Računovodja 0,5 0,5 Občina Sevnica 

Tehnična Čistilka 0,25 0,5 
NEZASEDENO 

Po pogodbi izvaja servis 

Tehnična Hišnik 0,25 1 
NEZASEDENO 

Po pogodbi izvaja Terca 

Skupaj  9,5 13,5 8,5 
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2.2 Letni prirast 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja predpisuje minimalni letni prirast splošne knjižnice z 200 enotami gradiva na 

1000 prebivalcev. V okviru tega prirasta je potrebno zbirko dopolnjevati z 22 enotami neknjižnega gradiva na 1000 

prebivalcev.  

V letu  2020 smo prejeli od države malo več denarja kot smo ga načrtovali, je pa res, da smo morali ta denar delno 

namensko porabiti za nakup elektronskih in zvočnih knjig.  

Tako smo kupili 2.450 enot knjižničnega gradiva, kar je 151 enot na 1000 prebivalcev (v letu 2018 pa npr. kar 165 enot 

na 1.000 prebivalcev). V letu 2020 kupljeno knjižnično gradivo obsega 55 %  strokovnega gradiva in  45 %  naslovov 

leposlovja, v okviru tega pa je 69 % naslovov za odrasle in 31 % za mladino (% so v realnih okvirih predpisanega 

razmerja).  

 

Prirast vsega gradiva v letu 2020 (število izvodov) glede na način pridobitve: 

NAKUP DAR STARO gradivo 

(darovi, zamenjave) 

elektronske knjige zvočne knjige (novo) SKUPAJ 

2.450 220 11 83 licenc 200 2.964 

 

Pridobili smo 2.964 enot knjižničnega gradiva (od tega smo kupili 2.450 »fizičnih« enot gradiva in 283 »nefizičnih«), in 

sicer: 

 iz namenskih sredstev za gradivo Občine Sevnica 25.000 € (1.094 enot), 

 iz namenskih sredstev Ministrstva za kulturo RS 20.042 € (694 enot gradiva, 83 e-knjig in 100 zvočnih knjig), 

 in iz lastnih sredstev 14.959 € (662 enot gradiva in 100  zvočnih knjig). 

Skupna vrednost vsega kupljenega gradiva v letu 2020 je znašala 60.001 €, od tega je bil del denarja namenjen 

uporabnini portala Biblos in nakupu zvočnih in elektronskih knjig, ki pa jih nimamo v knjižnici v fizični obliki. 

Odpis gradiva: Odpisali smo 4.870 enot zastarelega, neaktualnega knjižničnega gradiva, veliko iz izposojevališča v 

Krmelju, ki se je marca 2020 zaprlo. Veliko gradiva iz te enote pa smo podarili za zbirko na bibliobusu. 

 

2.3 Obseg gradiva – temeljna zaloga 

Pravilnik določa minimalen standard obsega gradiva, če ima splošna knjižnica v osrednji in krajevnih knjižnicah skupaj 

najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja, v okviru tega najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na 

prebivalca. Krajevna knjižnica, ki izvaja dejavnost za območje do 5.000 prebivalcev, ima 4 enote gradiva na prebivalca, 

vendar zbirka ne sme biti manjša od 6.000 enot gradiva.  

Knjižnična zbirka v enotah naše knjižnice je ob koncu leta 2020 štela 83.820 enot knjižničnega gradiva, poleg knjig in 

revij so v zbirki tudi DVD-ji, zgoščenke ter CD-ROM-i. 

 

3. Delo z uporabniki Knjižnice Sevnica 

Odprtost knjižnice 

KNJIŽNICA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 

SEVNICA 7–18 7–15 10–18 7–15 7–18 7–12 

KRMELJ  13–17  13–17 ZAPRTO  OD MARCA 

LOKA PRI ZID. MOSTU    12–16*   

 

* Od septembra 2017 v Loki na novi lokaciji in z novim, daljšim odpiralnim časom, prilagojenim za šolarje ter krajane. 

Knjižnica Sevnica je že v letu 2015 podaljšala odpiralni čas za uporabnike, in sicer je odprta 63 ur tedensko (do leta 

2015 55 ur), od tega v Sevnici 51 ur in v izposojevališčih 12 ur (100 % skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnice). 

Ugotavljamo, da je bila to pravilna poteza, saj so bili naši uporabniki in bralci daljšega odpiralnega časa zelo veseli. 

Enoto Krmelj pa smo s soglasjem občinskega sveta občine Sevnica uradno zaprli junija 2020, medtem, ko izposoja 

gradiva tam ni potekala že od pojava COVID-19, saj ni bilo mogoče zagotoviti varne izposoje in vračanja gradiva (2 

ločeni poti, torej bi morali tam delati tudi 2 delavki). 
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COVID-19 – odprtost enot knjižnice: 

Enota Sevnica: 

Zaradi epidemije je bila knjižnica odprta bistveno manj (zaprto od 13. marca do 14. 4. 2020, zaposlene smo koristile 

letni dopust, delno pa bile na čakanju na delo doma). Izposoja se je spomladi in jeseni, ko so se zadeve spet zaostrile, 

vršila deloma brezstično (bralci so si gradivo naročili vnaprej preko e-pošte, po telefonu, preko COBISSa), zaposlene 

so gradivo pripravile, bralci pa so prišli po gradivo pred vhod v stavbo. S tem je bilo veliko dela, veliko telefonskih 

pogovorov, bralci si ne morejo sami izbrati gradiva, skratka ni enako kot sicer. Ampak smo bili veseli eni in drugi, da 

smo kljub zaostrenim razmeram lahko delali in so bralci lahko prišli do gradiva.  

 

Enota Loka: 

Ker je enota knjižnice v osnovni šoli, se seveda v delovanju prilagaja tej ustanovi in je tako z zaprtjem šole vrata 

začasno zaprla tudi knjižnica (od marca do septembra, ter od oktobra do konca leta 2020).  

 (ustvarjalna delavnica iz časa pred epidemijo) 

 

Enota Krmelj: 

Kot sem že navedla, smo zaradi neustreznih razmer (izredno visok delež vlage (tudi do 90 %) zaprli enoto v Krmelju, 

jo prebelili in prostor je prevzela krajevna skupnost in že nadaljuje z novim poslanstvom (priložnostna razstava (v oknu, 

da se razstavljeni izdelki vidijo od zunaj). 

 

 
 

Delno je to enoto nadomestila posavska potujoča knjižnica, ki je pričela z vožnjo po Posavju 5. oktobra. 

Skupno so bile vse 3 enote knjižnice v l. 2020 odprte 2306 ur, v letu 2019 pa npr. 2808, kar pomeni da smo v l. 

2020 dosegli 80 % ur odprtosti  glede na preteklo leto. 

 

 

3.1  Izposoja in obiskovalci Knjižnice Sevnica 

V Knjižnico Sevnica je bilo v letu 2020 včlanjenih 2.658 aktivnih članov, seveda je nižje število članov tudi posledica 

COVIDa-19 (ni prireditev, dejavnosti za otroke, kjer bi se včlanili novi člani …) 

Trudili se bomo, da se bo vpisalo predvsem še več predšolskih otrok in osnovnošolcev ter srednješolcev. Ker z eno 

izkaznico včasih prihaja tudi več družinskih članov, je ta odstotek dejansko še višji. Zato smo nadaljevali s 

spodbujanjem staršev, naj vpišejo tudi otroke, da si bodo le-ti izposojali gradivo s svojo izkaznico.  
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Struktura članstva: 

 ČLANI PO KATEGORIJAH 2019 2020 

1 zaposleni 914 860 

2 osnovnošolci 691 621 

3 srednješolci 419 395 

4 študentje 221 211 

5 upokojenci 339 299 

6 predšolski otroci 263 196 

7 nezaposleni 170 135 

8 drugi (knjižničarke, org. enote …) 23 21 

 9 gospodinje 43 42 

10 samostojni podjetniki, svobodni poklici 26 21 

11 pravne osebe, zunanje ustanove 19 14 

12 častni člani 8 8 

13 kmetje 10 5 

14 študenti ob delu, izredni 5 2 

15 tuji državljani 4 / 

 SKUPAJ 2.931 2.658 

 
 
 
Novo vpisani člani po kategorijah: 

 ČLANI POKATEGORIJAH SKUPAJ za leto 2019 SKUPAJ za leto 2020 

1 osnovnošolci 91 35 

2 zaposleni 65 36 

3 predšolski otroci 65 26 

4 upokojenci 25 13 

5 nezaposleni 18 6 

6 študenti 12 7 

7 srednješolci 29 17 

8 podjetniki, svobodni poklici 4 / 

10 študenti ob delu, izredni 1 1 

11 kmetje 3 1 

12 gospodinje 2 1 

13 pravne osebe, zun. ustanove 3 1 

14 tuji državljani 1 / 

15 častni člani / / 

 SKUPAJ 319 144 

V letu 2020 se je na novo vpisalo le 144 članov (v letu 2019 pa 319). Zagotovo je pa pomemben tudi podatek, da 

moramo v skladu z zakonodajo vsak mesec brisati neaktivne člane, zato je morda videti, da je članov manj, so pa ti 

člani aktivni. 
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Obisk knjižnice  

Namen obiska Odrasli 

2019 

Mladina 

2019 

SKUPAJ 

 2019 

Odrasli 

2020 

Mladina 

2020 

SKUPAJ 

 2020 

Obisk zaradi izposoje na dom 23.621 5.712 29.333 18.563 3.570 22.133 

Obisk zaradi izposoje v čitalnico 2.142 3 2.145 720 29 749 

Obisk knjižnice zaradi drugih vzrokov 

(obiski vrtcev, šol, ogledi razstav ...) 

16.593 4.868 21.461 12.724 3.275 15.999 

Obisk zaradi uporabe interneta 2.318 371 2.689 635 63 698 

Skupaj 44.674 10.954 55.628 32.642 6.937 39.579 

Izposoja gradiva 2019 

 Knjige Serijske publikacije Neknjižno gradivo SKUPAJ 

NA DOM 99.092 1.248 5.947 106.287 

V KNJIŽNICI 

(evidenca COBISS in 

ročna evidenca)  

1.037 3.442 4 4.481 

SKUPAJ 100.129 4.690 5.949 110.768 

 
Izposoja gradiva 2020 

 Knjige Serijske publikacije Neknjižno gradivo SKUPAJ 

NA DOM 74.384 668 3.176 78.768 

V KNJIŽNICI 322 950 / 1.272 

SKUPAJ 74.706 1.618 3.716 80.040 

 

Preko sistema COBISS je bilo v letu 2020 na dom izposojenih 78.768 enot gradiva, v knjižnico pa preko sistema 

COBISS in po ročni evidenci strokovnih delavk 1.272 enot (periodika, gradivo iz referenčne zbirke, drugo). Preko 

sistema BIBLOS smo izposojali tudi elektronske knjige, in sicer 1.132 (v l. 2019 je bilo teh izposoj 535). 

Celotna izposoja gradiva je znašala 80.040 enot.  

Povsod opažamo upad številk, prireditev ni bilo praktično od februarja, vpisanih novih članov je občutno manj, 

zadrževanja v čitalnici ni bilo, potekala je zgolj izposoja (ter vračilo) gradiva. 

 

Medknjižnična izposoja 

V letu 2020 smo drugim slovenskim knjižnicam izposodili 69 (v letu 2018 pa 73) enot knjižničnega gradiva. Za naše 

člane smo si iz drugih knjižnic izposodili 133* (v 2017 156, l. 2018 pa 147) enot gradiva – skupaj s fotokopijami, največ 

iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki je osrednja območna knjižnica na našem območju.  

3.2 DOGAJANJE V E-OKOLJU, DELOVANJE KNJIŽNICE NA DALJAVO:  

Tako kot druge knjižnice smo tudi pri nas del vsebin prenesli na splet.  

Dejavnosti in viri, dosegljivi na daljavo 

- izposoja elektronskih knjig preko sistema BIBLOS (1132 izposoj) 

- uporaba zbirk na daljavo (v zbirki časopisov PRESS READER je bilo prebranih 49.913 člankov in izdaj), 

- lutkovna predstava POSTANIMO PRIJATELJI v izvedbi sevniškega Grajskega lutkovnega gledališča, ki smo 

jo plačali in podarili našim članom v božično novoletnih praznikih (v 3 dneh si jo je ogledalo 280 članov 

knjižnice) 
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- ogled klekljarske razstava na spletu (419 ogledov v novembru 2020) 

Dejavni pa smo tudi pri vnašanju domoznanskih vsebin, npr, na portal Kamra (to je spletni informacijski portal, preko katerega 

lahko uporabniki brezplačno dostopajo do digitaliziranega znanja in kulturne dediščine Slovenije. 

Na Kamri so na ogled naslednje zbirke, ki smojih vnesli v naši knjižnici: 

Organizacija vnašalka Naslov digitalne zbirke 
Število 

ogledov 

Knjižnica Sevnica Sevniških 40 iz leta 1980 3419 

Knjižnica Sevnica Utrip Sevnice na razglednicah 839 

Knjižnica Sevnica Učilne zidane v sevniški občini 496 

Knjižnica Sevnica 110 let Planinskega društva Lisca Sevnica 333 

Knjižnica Sevnica Življenje na Lisci 219 

Knjižnica Sevnica 150 let ustanovitve narodne čitalnice v Sevnici 131 

 

3.3 POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA 

Posavska potujoča knjižnica je projekt štirih knjižnic (Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica, Knjižnica 

Brežice, Knjižnica Laško), ki so združile moči z namenom, da v Posavju organizirajo bibliobusno službo. Vozilo je bilo 

nabavljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo RS in sorazmernim delom petih občin. Vse štiri knjižnice oz. občine, ki jih 

financirajo, so tako soudeležene pri zagotavljanju sredstev za delovanje bibliobusne službe po dogovorjenem ključu.  

Potujoča knjižnica ima dva delavca (bibliotekarja in voznika-knjižničarja), ki sta uradno zaposlena v Valvasorjevi 

knjižnici, finančna sredstva za njune plače pa se prav tako po ključu delijo med občine.  

 

                     

Vozilo, ti. »bibliobus« posavske    Direktorice in direktor 4 vključenih knjižnic 

potujoče knjižnice 

 
POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA V OBČINI SEVNICA: 
V sevniški občini je 19 postajališč posavske potujoče knjižnice, v večjih krajih (Blanca, Boštanj, Krmelj, Šentjanž in 

Tržišče se ustavi dvakrat na mesec, v ostalih enkrat).  

              
      Prva obiskovalca v Boštanju                  Ob odprtju pri OŠ Boštanj                   Na Lukovcu jeseni 2020 
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Članstvo po občinah (v obdobju okt. - dec. 2020) 
Občina št. 

preb. 
% vsega 
preb. 

Št.  
Postajališč 

Št.  
novih 
članov 

Povpr. št. 
članov na 
postajališče 

Obisk  
MLADI 

Obisk  
ODRASLI 

OBISK 
SKUPAJ 

Št. 
izposojenega 
gradiva 

BREŽICE 24.051 32,29 26 134 5,15 111 189 300 1006 
KRŠKO 26.224 35,21 34 149 4,38 91 199 290 1078 
SEVNICA 17.642 23,68 19 218 11,47 205 153 358 856 
KOSTANJEVICA 2.432 3,26 4 12 3 2 28 30 108 
RADEČE 4.139 5,56 4 24 6 11 40 51 268 

 
Kot vidimo, je imela potujoča knjižnica do konca leta največ novih članov ravno v naši občini, česar smo zelo veseli. 

 

Od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020 je bilo zabeleženih 3.769 izposoj in 1.485 obiskov evidentiranih v COBISS-u, 

dejansko je bil obisk zaradi predstavitev in otvoritev seveda precej večji. Člani so si ob obisku povprečno izposodili 2,5 

enote gradiva. Pred pričetkom voženj po terenu si je bibliobus ogledalo tudi 53 skupin učencev oz. otrok iz vrtcev. 

 

Posavska potujoča knjižnica v e-okolju: 

Facebook stran PPK je bila kreirana v začetku meseca septembra 2020. Do konca leta je imela 16.984 dosega in 460 

uporabnikov, ki so »všečkali« njeno stran. V tem času je bilo na njej kreiranih 95 objav. 

Objave PKK so dosegle 59.156 »uporabnikov« Facebooka in dobile 1.897 všečkov/odzivov ter 145 komentarjev. 

Spletna stran PPK je imela od meseca oktobra pa do konca leta 1.537 ogledov strani (796 obiskov). 

 
Delo potujoče knjižnice v času epidemije 
»Že od samega začetka obratovanja je bilo sprejemanje uporabnikov na vozilo omejeno v skladu s priporočili NIJZ. V 

ponedeljek, 26. 10. 2020 smo prenehali sprejemati uporabnike na bibliobus, naslednji dan, v torek, 27. 10. 2020 pa 

bibliobus ni več šel na teren na podlagi uredbe vlade in navodil Ministrstva za kulturo. Bibliobus nato do 10.11., tudi 

zaradi zdravstvene situacije v kolektivu, ni obratoval. Zaradi tega nismo obiskali 51 postajališč, ki bi jih sicer obiskali 

po razporedu. Teh obiskov ni bilo mogoče nadomestiti. Zaradi zapore ceste 26. novembra 2020 nismo obiskali 

postajališča Bušeča vas. Od 11.11. 2020 smo na bibliobus sprejemali po enega uporabnika, oziroma več uporabnikov, 

če so bili člani istega gospodinjstva.  

Glede na prve odzive je storitev PPK dobro sprejeta in v okolju narašča zanimanje zanjo, vendar pa njeno uveljavitev 

in nemoteno delovanje otežuje epidemija bolezni COVID-19. Zaradi omejitev namreč uporabniki ne morejo 

nemoteno vstopati na bibliobus. Za novo storitev, kot je potujoča knjižnica v Posavju, je to še posebej 

problematično, saj nima tradicije in jedra članstva, ki bi jo poznalo in bi ji bilo zvesto že od prej. Prvi stik 

uporabnikov z bibliobusom je na ta način osiromašen, saj mnogi popolnoma novi uporabniki ne morejo niti vstopiti 

na vozilo in si ga ogledati, ter samostojno brskati po gradivu. 

Vračanje gradiva je omogočeno pred bibliobusom, v času, ko uporabniki ne smejo na bibliobus je prav tako pred 

bibliobusom, skozi odprta vrata omogočen tudi prevzem gradiva.       

         (Vir: Posavska potujoča knjižnica) 

Do 31.12.2020 se je na Posavsko potujočo knjižnico vpisalo 561 članov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorija 
Število 
članov 

  

001 - predšolski otroci 31 

002 - osnovnošolci 242 

003 - srednješolci 9 

004 - študenti (redni) 9 

006 - zaposleni 126 

008 - samostojni obrtniki/podjetniki 8 
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Struktura članov je kar pričakovana, morda smo  pričakovali  rahlo višje število predšolskih otrok in upokojencev, saj 
so ti slabše mobilni, ampak zadeve se lahko še spremenijo, če se bodo zadeve normalizirale. 
 
Stanje na terenu, izposoja in obisk na sevniških postajališčih: 
V sevniški občini je 19 postajališč posavske potujoče knjižnice, v večjih krajih (Blanca, Boštanj, Krmelj, Šentjanž in 

Tržišče se ustavi dvakrat na mesec, v ostalih enkrat). Glede na številke o izposojenem gradivu in novo vpisanih članih 

menimo, da smo izbrali primerne kraje za novo storitev oz. za novo obliko knjižnične storitve. Veliko prebivalcev naše 

občine je kar močno oddaljenih od osrednje knjižnice in prav je, da jim omogočimo, da pridejo do knjižničnega gradiva 

v svojem okolju, torej v bližini doma. Seveda ti kraji niso dokončni, če se bo v kakšnem kraju pojavila potreba, se bo 

ekipa potujoče knjižnice potrudila in prilagodila urnik, da se bo lahko ustavila še kje.  

Navajamo nekaj številk v zvezi z izposojo gradiva in številom članov v sevniški občini. Zagotovo je velika prednost ta, 

da na potujoči knjižnici ni članarine, pa tudi gradivo si bralci lahko izposodijo za 28 dni. 

  razvrščeno od največ do najmanj izposoje (ok.-dec 2020): 

 Postajališče Št. izposoj Št. članov 

 Studenec 100 32 

 Zabukovje 100 13 

 Razbor 98 8 

 Tržišče (KS) 87 16 

 Lukovec 84 11 

 Šentjanž (OŠ) 81 9 

 Boštanj (OŠ) 79  10 

 Blanca (OŠ) 49 17 

 Blanca (KS) 39 5 

 Lončarjev Dol 33 8 

 Krmelj (OŠ) 29 24 

 Krmelj 25 5 

 Tržišče (OŠ) 22 51 

 Log 18 3 

 Boštanj (KS) 12 3 

 Šmarčna 5 3 

 Impoljca (zaradi COVID-19 ni izposoje) 0 0 

 Trubarjev dom upokojencev Loka 
(zaradi COVID-19 ni izposoje) 

0 
0 

 SKUPAJ: 856 218 

 

 
Lahko rečemo, da se je posavska potujoča knjižnica oz. bibliobus med občani lepo »prijel«. Nagaja mu korona, ker ne 

more poslovati v celoti in na način, ki bi bil najbolj primeren (uporabniki ne smejo na njega ali lahko po 1, kar je za 

009 - kmetje 1 

010 - gospodinje 11 

011 - upokojenci 86 

012 - nezaposleni 13 

014 - zaposleni v matični ustanovi 6 

017 - častni člani 6 

099 - ostali 9 

125 - pravne osebe - zun. ustanove 4 

Skupna vsota 561 
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uvajanje popolnoma nove dejavnosti na terenu zelo neprimerno in težko. Kljub temu se ga bralci razveselijo in z 

veseljem obiskujejo. Škoda, ker ni pouka in ni obiska pri osnovnih šolah, to se zelo pozna. 

Da pa je ta skupen projekt nekaj posebnega in velikega, dokazuje tudi nagrada Združenja splošnih knjižnic, ki je v 

tednu splošnih knjižnic novembra 2020 projekt POSAVSKA POTUJOČA KNIŽNICA izbralo za najboljši projekt na 

področju storitev za uporabnike (iz utemeljitve: »Projekt svojo odličnost izkazuje s stališča povezovanja 

knjižnic in ustvarjanja novih partnerstev in je zgled dobre prakse povezovanja ter sodelovanja desetih 

partnerjev pri vzpostavitvi potujoče knjižnice za zaokroženo območje Posavja. Namen sodelovanja je 

bil s potujočo knjižnico zagotoviti enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in 

storitev vsem prebivalcem območja, piše v utemeljitvi nagrade.«). 

3.4  Kulturna, informacijska in izobraževalna dejavnost  

Poleg izposoje gradiva in omogočanja dostopnosti do informacij smo v letu 2020 imeli v načrtu pripraviti in izvesti tudi 

pester program prireditev, predavanj, predstavitev knjig, literarnih večerov in razstav. Poleg mesečnih razstav, 

občasnih strokovnih in potopisnih predavanj nam pomembno nalogo predstavlja skrb za dvig bralne kulture. Ampak … 

zaradi COVID-19 so skoraj vse ostale aktivnosti bile preklicane, potekali sta pretežno izposoja in vračilo gradiva. 

V prvih 2 mesecih in pol smo izvedli nekaj ur pravljic, srečanj bralnega krožka, nekaj predavanj, od marca naprej pa 

žal nič več od naštetega. 

Januar Ime prireditve Avtor/razstavljalec 

 Fotografska razstava OŠ Boštanj Učenci in mentorica OŠ Boštanj 

 Potopisno predavanje: TIBET – streha sveta  Matej Košir  

 Bralni krožek Knjižnica Sevnica 

 Literarna delavnica »Škrjanček poje, žvrgoli« Knjižnica Sevnica in JSKD, OI Sevnica 

 2x pravljična urica za najmlajše Knjižnica Sevnica 

februar   

 Predstavitev knjige 95 tez za izhod iz slepe 
ulice  vzgoje in izobraževanja 

Karel Gržan 

 Likovna razstava »Kazalka« Jerca Šantej 

 2x pravljična urica za najmlajše Knjižnica Sevnica 

 Počitniška ustvarjalna delavnica Knjižnica Sevnica 

Marec   

 potopisno predavanje »Kolesarska pot po 
Bližnjem vzhodu in Afriki«                                          Aleš Juvanc 

 Razstava del oskrbovancev bivalnih enot DUO Impoljca 

november Spletni ogled razstave članic društva Bucike Bucike 

 

3.5 Redna in izredna strokovna dela 

 Strokovna nabava in tehnična obdelava novega knjižničnega gradiva (vse novo gradivo je potrebo vnesti v sistem 

COBISS, urediti zapise, ga zaviti, opremiti z nalepkami idr.), 

 odpis neizposojenega in zastarelega knjižničnega gradiva, popravila in priprava poškodovanega gradiva za vezavo, 

 sprotno opremljanje novega knjižnega gradiva z nalepkami RFID (zaradi varovanja gradiva pred krajo in prehoda na 

avtomatizacijo izposoje gradiva), 

 pospravljanje, odpis in preusmerjanje ter obdelava in previjanje gradiva v novo zaščitno folijo iz enote Krmelj 

(na bibliobus). 

3.6. Domoznanstvo 

Domoznanska dejavnost je izrednega pomena za lokalno skupnost, zato smo ji tudi v letu 2020 namenili posebno 

pozornost in jo še dodatno razvili. Pridobivali smo novo literaturo in drobno gradivo s področja občine Sevnice.  

Pripravili smo tudi nekaj objav za spletni portal Kamra, tematsko vezanih na preteklo in polpreteklo zgodovino Sevnice. 
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3.7 Sodelovanje z drugimi institucijami 

V začetku leta smo se uspešno povezovali z okoljem in sodelovali: 

 z osnovno šolo Boštanj in vrtcem Sevnica,  

 z Območno izpostavo JSKD Sevnica, 

 z Društvom upokojencev Sevnica, 

 z DUO-m Impoljca …… 

 

3.8 Odnosi z javnostmi 

O vseh prireditvah smo obveščali občane s klasičnimi vabili, preko elektronske pošte ter z obveščanjem 

preko Radia Kum Trbovlje ter lokalnih časopisov Posavski obzornik in Grajske novice.  

Pripravljali smo tudi prispevke o delovanju knjižnice in jih za objavo pošiljali v časopis Posavski obzornik ter 

za spletni portal Posavje.info.  

Knjižnica Sevnica je tudi na svoji spletni strani in na Facebook strani sproti in velikokrat obveščala 

uporabnike, letos predvsem o spremembah v delovanju knjižnice. 

Po elektronski pošti smo našim bralcem pošiljali sezname novega gradiva, da so si ga lažje izbrali in naročili, 

saj je skoraj celo leto vsa izposoja potekala brezstično oz. brez brskanja po gradivu na policah. 

 

4  Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklim letom 

Kljub majhnem številu zaposlenih in delnemu zaprtju knjižnice smo v letošnjem letu izvedli vsa načrtovana 

redna dela v knjižnici. Naša naloga je še izboljševati osnovne knjižničarske dejavnosti in dodajati nove 

vsebine ter se truditi v smeri razvoja, da bi knjižnica (p)ostala kulturno-informativni center občine. 

 

 

 

 

 

 

    

 

* v enoti Krmelj smo ob zaprtju izvedli večji odpis poškodovanega in zaradi vlage uničenega gradiva  

 UGOTOVITVE: 

 Temeljna zaloga knjižničnega gradiva narašča v skladu s Standardi za splošne knjižnice, izdanimi 

aprila 2005,  priporočeni standard (tj. 4 enote na prebivalca, tj. 70.240) smo dosegli v letu 2011.  

 Zadovoljni smo s prirastom knjižničnega gradiva, saj smo že presegli standarde iz leta 2005 (250 

enot na 1.000 prebivalcev), dejstvo pa je, da iz leta v leto nakupimo manj novega gradiva, saj upadajo 

finančna sredstva s strani države (ministrstva za kulturo) in lastna sredstva. 

Kljub dokaj nizkemu številu zaposlenih delavcev smo v letu 2020 izvedli vsa načrtovana redna dela v knjižnici. 

Naša naloga pa je še izboljševati stare in dodajati nove vsebine. 

 

5  Nastanek morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa 

Do morebitnih nedopustnih posledic ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo. 

 

6  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno 

ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja 

Pri doseganju rezultatov smo bili uspešni. 

Glede na Standarde za splošne knjižnice (izdalo Ministrstvo za kulturo RS za obdobje od 1. maja 2005 do 

30. aprila 2015, podaljšani do 2020) smo dosegli naslednje rezultate: 

 pri prostoru 100 %, 

 pri zaposlenih 63 %, 

Kriterij 2018 2019 2020 

temeljna zaloga gradiva 85.944 86.016 80.040 

prirast gradiva (število enot) 3.139 2.938 2.681 

odpis gradiva (število enot) 657 2.866 4.870* 

aktivni člani 3.011 2.931 2.658 

vsi obiskovalci 54.344 55.628 39.579 

izposoja na dom 102.715 110.768 80.040 
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 pri temeljni knjižnični zalogi 112 %, 

 pri računalniških mestih za uporabnike 92 %, 

 pri letnem prirastu 79 % (želimo si višji prirast, a ta glede na trenutna finančna sredstva ni možen). 

7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

Računovodska dela za zavod opravlja služba ustanovitelja, s finančnim poslovanjem pa smo seznanjali tudi 

Svet Knjižnice Sevnica.  

 

8 Pojasnila na področjih, na katerih  zastavljeni cilji niso doseženi    

Ker smo si zastavili cilje v okviru svojih zmogljivosti, smo jih v letu 2019 tudi realizirali. 

 

III. Zaključek 

Leto 2020 je bilo posebno leto. Zaradi COVIDA-19 smo delovali zelo različno, poleg izposoje in vračila 

gradiva smo se trudili našim članom približati knjigo čim dlje časa in na čim bolj enostaven in dostopen  način. 

Poleg klasične izposoje gradiva smo: 

omogočali ter spodbujali tudi dostop in uporabo spletnih gradiv: 

- branje časopisov v zbirki PRESSREADER (vsebuje 6.000 naslovov dnevnega časopisja iz preko 100 

držav), 

- uporabo različnih podatkovnih zbirk, npr. Digitalne knjižnice Slovenije dLib, ter  

- domoznanskega portala Kamra, kjer objavljamo mnogo zanimivih lokalnih domoznanskih zgodb, tudi 

sevniških. 

- zbirka Tax-fin-lex omogoča pregled aktualne zakonodaje ter 

- portal Dobreknjige.si, kjer slovenski knjižničarji bralcem pomagajo poiskati dobro knjigo, 

- branje elektronskih knjig preko portala Biblos  

 

Članom smo omogočili izposojo elektronskih knjig (v bazi je preko 4.000 naslovov knjig) in v tem času 
opravili še dodaten nakup e-naslovov, da se je povečal bralni izbor. Številke izposojenih e-knjig so se 
dvignile, v mesecu marcu 141 knjig, v celem letu pa 1132, sicer pa smo v »normalnih« časih na mesec 
beležili povprečno 30 izposoj. 
Vse to seveda zastonj s člansko številko in geslom. 
 
Na začetku leta smo izvedli še nekaj prireditev, srečanje bralnega krožka, bralne urice v domu 

upokojencev Sevnica in v DUO Impoljca ter nekaj pravljičnih uric, s 13. marcem pa se je knjižnica zaprla 

in sicer do 16.4., ko smo delavke na delo prihajale izmenično (vsak teden 1 ekipa)  in omogočale le 

brezstično izposojo gradiva (po vnaprej naročenih seznamih gradiva).   

Seveda smo v nadaljevanju leta poskušali določene zadeve preseliti na splet (virtualni ogled razstave, 

ogled lutkovne predstave) ter spodbujali oglede spletnih vsebin. 

Vzporedno pa so se odvijali tudi vsi bralni projekti (za odrasle Posavci beremo skupaj, za otroke pa 

Knjigosned in Knjigomalh ter Poletko.  

 

Koledarsko leto 2020 smo zaključili na poseben način, želimo pa si, da bi se trenutna situacija kmalu 

izboljšala in se bomo po svojih najboljših močeh trudili, da bo splošna Knjižnica Sevnica ostala središče 

kulturnega dogajanja kraja tudi v prihodnje. 

 

Sevnica, februar 2021                                                                       Anita Šiško, direktorica     

http://www.dlib.si/
https://www.kamra.si/
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II RAČUNOVODSKO POROČILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 
PRILOGAM K IZKAZOM ZA LETO 2020 TER POJASNILA K OBEMA RAČUNOVODSKIMA 
IZKAZOMA ZA LETO 2020 

 
Knjižnica Sevnica je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, ki v skladu s Pravilnikom o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava UL št. (115/2002, 21/2003, 
134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011, 86/2016 in 80/2019) 
sestavi računovodsko poročilo. Sredstva za svoje delovanje pridobi od ustanovitelja Občine Sevnica, RS 
Ministrstva za kulturo in lastna sredstva na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi, 
UL št. (57/2013 UPB). 
 

 BILANCA STANJA KNJIŽNICE SEVNICA NA DAN 31.12.2020 
 
Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2020 znaša 840.859 V letu 2020 ni bilo nobenih popravkov 
bilance stanja za leto 2019. 
           (v EUR) 

SREDSTVA  

02 Nepremičnine 1.233.401 

03 Popravek vrednosti nepremičnin 490.066 

04 Oprema in druga opredmetena sredstva 1.726.530 

05 Popravek vrednosti opreme in drugih  

     opredmetenih osnovnih sredstev  

1.713.986 

10 Denarna sredstva in takoj unovčljive vrednostnice 170 

11 Denarna sredstva na računih  28.803 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 91 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 33.983 

17 Druge kratkoročne terjatve                         328 

AKTIVA SKUPAJ 819.163 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  21.258 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 20.352 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 3.245 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn 295 

980Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena os 755.879 

985 Presežek odhodkov nad prihodki 18.134 

PASIVA SKUPAJ 819.163 

 
 

 RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILANCI STANJA KNJIŽNICE SEVNICA ZA LETO 2020 
 
Od skupine 02 do 03: 

 Stanja v skupini kontov 02 in 03 predstavljajo upravno stavbo v upravljanju na dan 31.12.2020, in 
sicer nabavna vrednost 1.248.953,32 EUR ter popravek vrednosti v znesku 453.064,05 EUR tako 
znaša sedanja vrednost 1.233.401,32 EUR.  
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Od skupine 04 do 05: 
 Stanja v skupini kontov 04 in 05 predstavljajo opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. Stanja 

na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. Na dan 
31.12.2020 izkazujejo naslednja stanja: stanje nabavne vrednosti opreme za opravljanje negospodarske 
dejavnosti znaša: 195.105,70 EUR, popravek vrednosti opreme 182.561,86 EUR, sedanja vrednost 
12.543,84 EUR. Pisarniški drobni inventar izkazuje stanje 90.969,83 EUR in se hkrati tudi odpiše. V letu 
2020 je bilo nabavljenih za 7.478,64 EUR osnovnih sredstev, in sicer: laserski čitalec, kovinski regali, 
predalnik in tiskalnik kartic. 
        Skupina 10 in 11 – denarna sredstva na računih:  
 Stanje sredstev na tekočem računu pri Banki Slovenije je na dan 31.12.2020 znaša 28.803,09 EUR 

in je voden pri UJP Novo mesto.  
 Blagajniški maksimum ter denar na poti skupaj znašata 170,00 EUR. 

Skupina 12 – kratkoročne terjatve do kupcev: 

 Terjatev do kupcev v državi na dan 31.12.2020 ni odprtih. 
Skupina 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: 

 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov (Občina Sevnica, enotni zakladniški račun, 
medknjižnična izposoja): znaša 33.982,54 EUR. 

Skupina 17 – druge kratkoročne terjatve: 

 Terjatve do ZZZS na dan 31.12.2020 znaša 327,67 EUR. 
Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih: 

 Obveznosti za neto plače za december 2020 so 21.257,85 EUR. 
Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 

 Računi za mesec november in december 2020, ki so prispeli v računovodstvo v januarju 2021 
oziroma je zakonski rok plačila v januarju in februarju 2021, znašajo 20.351,53 EUR in predstavljajo 
izpisek odprtih postavk do dobaviteljev. Dobaviteljem je bil posredovan IOP na stanje na dan 
31.12.2020 v zadnjih dneh meseca januarja 2020. 

Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja: 

 Obveznost za davek na izplačane plače za mesec december, davke in prispevke iz plač za december 
in obveznost za davke iz prejemkov po pogodbi, avtorskih pogodb in sejnin, ki znašajo 3.244,93 
EUR. 

Skupina 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: 
 Obveznost do uporabnika enotnega kontnega načrta (EKN) v vrednosti 294,96 EUR. 
Skupina 98 – obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva: 

 sklad za opredmetena osnovna sredstva znaša 755.879,11na kontu 980900. 
 

KONTO BESEDILO ZNESEK 

98 otvoritev 1.1.2020 806.244,97 

980900 prejeta sredstva občine za investicije 7.478,64 

985100 koriščenje presežka za nakup OS  

980900 zmanjšanje odpis DI 252,20 

980900  zmanjšanje  amortizacije 42.000,11 

980900 prenos dela presežka za investicije  

985 presežek prihodkov nad odhodki 18.134,03 

9 KONČNO STANJE 774.013,14 
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Skupina 985 – presežek prihodkov nad odhodki: 
 

 presežek prihodkov nad odhodki: 
 

BESEDILO ZNESEK 

celotni prihodki 346.808,58 

celotni odhodki 344.244,72 

Tekoči presežek prihodkov nad odhodki 2.563,86 

davek od dohodka pravnih oseb 22,02 

presežek prihodkov nad odhodki prikazan v bilanci stanja 18.134,03 

 
 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KNJIŽNICE SEVNICA NA DAN 31.12.2020 

 

KONTO PRIHODKI PLAN 2020 

REALIZACIJA 

2020 

indeks real.2020/ 

plan 2020 v % 

760 

prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 
378.122,00 346.808,58 92 

762 prihodki od obresti     

763 izredni prihodki    

  SKUPAJ PRIHODKI  378.122,00 346.808,58 92 

      

  ODHODKI    

       

 460 skupaj stroški materiala 31.800,00 24.537,36 77 

 461 skupaj stroški storitev 71.740,00 61.847,93 86 

 462 am. di knjiž. grad. iz tek. prih. 18.000,00 14.547,01 81 

 464 skupaj stroški dela 256.582,00 243.306,42 95 

 465 drugi stroški 0,00 6,00  

  SKUPAJ ODHODKI 378.122,00 344.244,72 91 
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 360.000,00

 370.000,00

 380.000,00

 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEVIZREDNI PRIHODKISKUPAJ PRIHODKI
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RAČUNOVODSKO POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV KNJIŽNICE SEVNICA ZA 
LETO 2020 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov so celotni prihodki v letu 2020 znašali 346.808,58 EUR in so realizirani z 
indeksom 92 v primerjavi s planom 2020. Prihodki za financiranje s strani občine prihajajo po podanih 
zahtevkih za pretekli mesec, ki vključujejo dejanske stroške. Ti znašajo 85.598,87 EUR z indeksom 84 glede 
na plan 2020. Prihodki za plače znašajo 243.881,58 EUR, ravno tako so bili podani zahtevki po dejanskih 
stroških. Indeks znaša 95 glede na plan. Prihodki od medknjižnične izposoje znašajo 42,00 EUR in presegajo 
plan, saj dosegajo indeks 140. Lastni prihodki od članarin in zamudnin znašajo 17.286,13 EUR in so manjši 
od plana, indeks 89. 
 
Celotni odhodki zajemajo sredstva za bruto plače v znesku 190.578,88 EUR drugi izdatki zaposlenim 
18.330,53 EUR, prispevki delodajalca 34.397,01 EUR, tako znašajo celotni stroški dela 243.306,42 EUR z 
indeksom 95 glede na plan ter z indeksom 103 glede na leto 2019. Zaradi čakanja na delo se je povečalo 
nadomestilo v breme delodajalca, indeks 334. Povečali so se dodatki za delo v posebnih pogojih, in sicer 
znašajo 6.028,12 EUR, indeks 198. Stroški storitev znašajo 61.847,93 EUR z indeksom 86 glede na plan in 
88 glede na leto 2019. Stroški materiala znašajo 24.537,36 EUR z indeksom 77 glede na plan in 87 glede 
na leto 2019. Razčlenjeni so na: materialne stroške za dejavnost, cvetlične aranžmaje za knjižnico, električno 
energijo, stroške ogrevanja, stroške drobnega inventarja, pisarniškega materiala in stroške materiala za 
obdelavo knjižnega gradiva. Amortizacija knjižnega gradiva znaša 14.547,01 EUR z indeksom 89 glede na 
plan in 94 glede na leto 2018. Celotni odhodki tako znašajo 337.411,13 EUR z indeksom 81 glede na plan 
in 86 glede na predhodno leto. 
 
Rezultat poslovnega izida za leto 2020 – presežek prihodkov nad odhodki 2.563,86 EUR prikazan v bilanci 
stanja. Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 znaša 22,02 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki 
je izkazan na kontu 985 v znesku 18.134,03 in sicer razdeljen na konto 985100 (presežek prihodkov za 
investicije v osnovna sredstva) v znesku 1.975,90 EUR in na kontu 985300 (presežek prihodkov nad odhodki 
nerazporejeno) 16.158,13 EUR. 
  
Knjižnica Sevnica mesečno pošilja zahtevke ustanoviteljici Občini Sevnica za delovanje, gradivo in plače. 
Zahtevki so po dejanskih stroških, v prilogah je bil seznam računov. Za plače je priloga rekapitulacija 
zmanjšana za refundacije ZZZS-ja. V mesecu decembru 2020 je tako vzpostavljena terjatev za omenjena 
sredstva do Občine Sevnica, ki je razvidna v bilanci na stanje 31.12.2020. 
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Davek od dohodkov pravnih oseb je določen na podlagi razčlenitve pridobitnih in nepridobitnih prihodkov po 
načelu poslovnega dogodka. Najprej se izvzamejo prihodki iz nepridobitne dejavnosti in na podlagi le teh 
sorazmerni odhodki. Prihodke iz pridobitne dejavnosti tvorijo prihodki od članarin in medknjižnične izposoje. 
Akontacija za leto 2020 znaša 22,02 EUR. V letu 2020 je bilo po predhodnem obračunu plačanih 31,28 EUR, 
kar pomeni, da mora FURS vrniti akontacijo v znesku 9,26 EUR. 
 
Prihodki, odhodki in rezultat po letih 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Prihodki 
      
334.324,61    

    
355.061,62    

      
343.355,29    

      
355.340,39    346.808,58 

Odhodki 
      
324.742,08    

    
353.215,45    

      
337.411,13    

      
352.375,44    344.244,72 

Rezultat 
           
9.725,89    

         
1.846,17    

          
5.944,16    

          
2.964,95    2.563,86 

 

 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov 
in odhodkov v tekočem letu. Prihodki znašajo 411.028,36 EUR z indeksom 101 glede na leto 2019. Odhodki 
pa 386.597,68 EUR z indeksom 96 glede na predhodno leto. Razlika 24.430,68 EUR prikazuje presežek 
prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za leto 2020. Knjižbe denarnega toka so knjižene 
vzporedno poslovnemu dogodku in se ločeno spremljajo v bruto bilanci glede na denarni tok. 
 
Pripravila:  
Barbara Zalašček, univ. dipl. ekon., Višja svetovalka za finance 
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