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I SPLOŠNI DEL  
 

Naziv:   Knjižnica Laško 

Naslov:  Aškerčev trg 4, 3270 Laško 

Telefon; faks:  73 44 300; 73 44 303  

E-pošta:  info@knjiznica-lasko.si  Spletna stran: www.knjiznica-lasko.si 

Transakcijski račun: 01257-6030371663 UJP Žalec 

Davčna in matična številka: 72905689, 5966949 

Direktor: Matej Jazbinšek, dipl. komparativist in sociolog kulture, višji bibliotekar  

 tel.: 73 44 302, e-pošta: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si 

 

Knjižnica Laško je osrednja knjižnica, ki deluje na območju občin Laško in Radeče.  

Njeno mrežo sestavljajo enote: 

Knjižnica Laško – osrednja knjižnica 

Aškerčev trg 4, Laško; tel. 03 73 44 300, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si 

Knjižnica Radeče – krajevna knjižnica 

Ulica OF 2, Radeče; tel. 03 56 87 110, e-pošta: radece@knjiznica-lasko.si 

Knjižnica Rimske Toplice – krajevna knjižnica 

Aškerčeva 6, Rimske Toplice; tel. 03 734 0350, e-pošta: rimske.toplice@knjiznica-lasko.si 

Izposojevališče Šentrupert, Šentrupert 91, Šentrupert 

Izposojevališče Zidani Most, Dom svobode, Zidani Most 12, Zidani Most 

Izposojevališče Jurklošter, Lahov graben 6a, Jurklošter 

 

Organiziranost zavoda, kratka predstavitev in zgodovina: 

Knjižnica Laško razpolaga skupno s 1.060 m² prostora (Laško 550 m², Radeče 200 m², Rimske 

Toplice 200 m², izposojevališča 110 m²) ter zaposluje vključno z direktorjem 8,2 strokovnega delavca 

in 1 tehničnega delavca. Razpolaga s 116.630 enotami knjižničnega gradiva, v l. 2019 je znašal 

prirast 3.328 enot. Lani so imele vse knjižnice skupno 4.599 aktivnih članov, ki so nas obiskali 

94.598-krat, preko spletne strani pa 11.376-krat. Na dom in v knjižnici so si skupno izposodili 209.826 

enot knjižničnega gradiva. Zavod izvaja pestro prireditveno dejavnost, lani smo organizirali 400 

prireditev za odrasle in otroke, ki jih je obiskalo 10.339 občanov. V okviru knjižnice deluje tudi 

Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je imela v l. 2019 112 rednih udeležencev, pri katerih smo 

v okviru 115 srečanj zabeležili 1.256 obiskov. Razvijamo tudi knjižnično-informacijsko dejavnost s 

pomočjo 20 računalnikov, namenjenih uporabnikom. Dejavnost knjižnice od njenih začetkov do konca 

l. 2013 je popisana v knjigi z naslovom Premišljena hiša z veliko domišljije. 

Knjižnica Laško je del slovenskega knjižnično-informacijskega sistema, ki ga povezuje računalniški 

informacijski sistem COBISS, dejavnost pa določajo knjižničarska zakonodaja in standardi za splošne 

knjižnice. Financirata nas pretežno občini ustanoviteljici, s strani ministrstva za kulturo pa je 

sofinanciran nakup knjižničnega gradiva, ki je finančno nizek. 

Knjižnica Laško ima kot zavod več kot 20-letno zgodovino in je med zadnjimi v slovenskem prostoru 

začela delovati s profesionalnim kadrom, in sicer šele leta 1976. Sedaj sodi glede na število 

prebivalcev, ki jim je namenjena, med manjše, a sorazmerno dobro razvite slovenske knjižnice. S 

temeljnim knjižničnim gradivom dosegamo standarde, vedno manj z nakupom novosti, še manj pa s 

kadri in prostori. Od leta 1996 dalje smo bili na prostorskem področju deležni precejšnjih izboljšav v 

celotni mreži, in sicer v Laškem cca. 350 m² obnovljenih površin v letih 1999 in 2005, v Radečah 200 

m² obnovljenih površin leta 2002 ter v Rimskih Toplicah 200 m² novih površin v letu 2010. Odtlej 

novih investicij na prostorskem področju ni več, knjižnica v Laškem pa je zaradi premajhnih in 

nefunkcionalnih prostorov v vedno večjih prostorskih težavah. Za nadaljnji razvoj Knjižnice Laško je 

občutno povečanje prostorov nujno, in to čim prej. 

Knjižnica Laško je za redni program in za investicije v l. 2019 porabila 419.377,38 eur. 

 

Direktor Matej Jazbinšek je bil imenovan 20. 6. 2019, člani Sveta Knjižnice Laško pa so:  

predstavniki ustanoviteljic: Mojca Krivec, Bojan Bukovec, Breda Šuligoj (od januarja 2019);  

predstavniki uporabnikov: Nuša Konec Juričič, Roman Tušek, Mojca Povše; 

predstavniki zaposlenih: Veronika Drašček, Gabrijela Pirš (predsednica sveta), Barbara Rančigaj; 

 

mailto:info@knjiznica-lasko.si
http://www.knjiznica-lasko.si/
mailto:matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si
mailto:info@knjiznica-lasko.si
mailto:radece@knjiznica-lasko.si
mailto:rimske.toplice@knjiznica-lasko.si
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Dejavnosti in naloge Knjižnice Laško kot javne službe opredeljuje Zakon o knjižničarstvu,  

ki v 2. členu navaja naslednje dejavnosti: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje,  

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 

V 16. členu pa zakon še posebej govori o splošnih knjižnicah, ki poleg nalog iz 2. člena tega 

zakona v svojem okolju opravljajo še naslednje: 

- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,  

- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 

- zagotavljajo dostopnost in rabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,  

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju 

bralne kulture, 

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 

16. člen Zakona o knjižničarstvu določa tudi, da so splošne knjižnice vključene v nacionalni vzajemni 

bibliografski sistem. 

 

II POSEBNI DEL 

 

1 ZAKONSKE OSNOVE ZA DELOVANJE SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

 
Knjižničarsko dejavnost urejajo zakonske in druge pravne podlage: 

Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (UL RS 114/03, 53/08) 

- Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

knjižničarstvu (ZKnj-1A) (UL RS 92/15) 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost 

v več občinah in stroškov knjižnic (UL RS 19/03) 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03) 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03, 70/08, 80/12) 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS 88/03)  

- Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS 74/17) 

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju 

kulture (UL RS 85/10) 

- Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (UL RS 65/16) 

- Pravilnik o bibliotekarskem izpitu (UL RS 75/16) 

- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (UL RS 107/08, 6/11) 

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018–2028  

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (UL RS 45/1994 s spremembami) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (UL 57/08 s spremembami) 

- Nacionalni program za kulturo 2014–2017 

Knjižničarstvo urejajo tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/2002 s 

spremembami), Zakon o javnih zavodih (UL RS 12/91 s spremembami), Zakon o lokalni samoupravi 

(UL RS 72/93 s spremembami), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 43/11), Zakon o avtorski 

in sorodnih pravicah (UL RS 21/95 s spremembami), Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/04, 

113/05, 51/07, 67/07), Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in druga zakonodaja, nanašajoča se 

na delo in poslovanje zavodov. Pri svojem delovanju se knjižnice ravnajo tudi v skladu z Etičnim 

kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995) in Manifestom o splošnih knjižnicah (IFLA/Unesco, 1994).  

Plače ureja plačna zakonodaja za javni sektor in področna zakonodaja. 
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2 DOLGOROČNI CILJI RAZVOJA NAŠEGA KNJIŽNIČARSTVA  

 
Osnova za dolgoročne cilje splošnih knjižnic na območju občin Laško in Radeče sta temeljna 

nacionalna strateška dokumenta za to področje – Nacionalni program za kulturo 2014–2017 in 

Strategija razvoja splošnih knjižnic 2013–2020. 

 

Nekateri splošni cilji razvoja knjižnične dejavnosti, za dosego katerih si trajno prizadevamo, so: 

 Zagotoviti splošen dostop do knjižničnega gradiva na vseh nosilcih, od klasičnih do elektronskih 

publikacij, knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov za namene vseh 

vrst izobraževanja, informiranja in kulturne rasti občanov v vseh življenjskih obdobjih.  

 Zagotoviti primerno strokovno pomoč, svetovanje, informiranje, informacijsko opismenjevanje, 

bibliopedagoško vzgojo in širjenje bralne kulture s strani knjižničnega kadra.  

 Posodabljati informacijsko tehnologijo in povečevati oddaljen dostop do knjižnic. 

 Pripomoči k enakopravnosti, demokratičnosti, kulturni blaginji v okolju delovanja ter soustvarjati 

možnosti za kvalitetnejše življenje tako posameznika kot tudi skupnosti.  

 

V Strateškem načrtu Knjižnice Laško 2014–2019 pa najbolj izpostavljamo sledeče cilje: 

 Ohranjanje doseženega nivoja, številčnosti in uporabe klasičnih knjižničnih dejavnosti in storitev ter 

uvajanje novih, predvsem na področju e-storitev, vseživljenjskega učenja, informacijskega 

opismenjevanja, projektnega dela, dela z mladimi in dejavnosti na področju bralne pismenosti. 

 Povečanje prostorov osrednje knjižnice v Laškem oz. nadaljevanje prizadevanj za umestitev prizidka 

h knjižnici. 

 Razvoj mreže Knjižnice Laško, pri čemer mislimo na najbolj optimalno zagotavljanje dostopnosti do 

knjižničnih storitev vsem občanom.  

 Nadaljevanje razvoja domoznanske dejavnosti v smislu ohranjanja vloge knjižnice kot 

povezovalnega akterja domoznanske dejavnosti v okolju. 

 

Cilje za zagotavljanje pogojev za delovanje knjižnic nam določajo zakonodaja in standardi. 

Standardi za pslošne knjižnice 2018–2028 dajejo velik poudarek na t. i. knjižnične vloge, ob tem pa še 

vedno ohranjajo tudi merljive kazalnike. 

 Povečanje prostorov v celotni mreži na cca 2.100 m² s standardi predpisanih površin. Gre 

predvsem za knjižnične prostore osrednje knjižnice v Laškem in krajevne v Radečah. Trenutno je 

uporabna površina naših knjižnic cca 1.050 m², kar je polovično doseganje standardov.  

 Število zaposlenih naj bi se približevalo standardom, po katerih naj bi Knjižnici Laško pripadalo 

14,5 zaposlenega. V letu 2019 je bilo zaposlenih 9,2 EPZ. 

 Temeljna zaloga 4 knjige na občana je dosežena. Krajevna knjižnica naj bi imela najmanj 30 

naslovov periodike, kar dosegamo, razen v izposojevališčih. Letni nakup naj bi znašal 250 knjig na 

1.000 prebivalcev, kar ne dosegamo zaradi prenizkih sredstev.  

 Na 1.000 prebivalcev naj bi bilo dostopno 1 uporabniško računalniško mesto, kar dosegamo. 

Treba pa je opozoriti, da gre za zastarelo opremo, ki je zaradi prenizkih namenskih sredstev ne 

zmoremo zamenjati. 

 

 

3 IZPOLNJEVANJE CILJEV - PROGRAMA ZA LETO 2019 

 
Letni načrt ni zgolj akcijski plan konkretnega dela vsakega leta, ampak širok nabor nalog oz. ciljev po 

posameznih področjih (tudi za daljše kot enoletno obdobje). Obseg in kvaliteta naše redne knjižnične 

dejavnosti sta, glede na kadrovsko zasedenost, izredno velika, zato večino razpoložljivega časa vseh 

zaposlenih usmerjamo v te dejavnosti. Tako vsak malo večji izredni dogodek na kadrovskem področju, 

npr. daljša bolniška odsotnost, pomeni izredno situacijo, ki nas primora, da iz širšega nabora nalog 

izbiramo prioritetne. Kljub temu pa smo tudi v l. 2019 vpeljali nekaj novosti v naši dejavnosti. 

Doseganje zastavljenih ciljev po posameznih področjih analiziramo v 4. poglavju. 
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3.1 ORGANIZACIJSKI, PRAVNI, UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI DOGODKI 

 
V letu 2019 je imel Svet Knjižnice Laško (mandat 2016–2020) tri redne seje in dve korespondenčni 

seji. Članica Sveta je s strani Občine Radeče (ki imenuje svojega predstavnika po občinskih volitvah) 

od začetka l. 2019 Breda Šuligoj. Svet je sprejel Poslovno in računovodsko poročilo Knjižnice Laško za 

leto 2018, dal soglasje k Planu dela in Finančnemu planu za leto 2019, soglasje h Kadrovskemu načrtu, 

ocenil uspešnost direktorja, sprejel cenik storitev ter se seznanil s koledarjem redne letne odprtosti in 

poročili o odpisu osnovnih sredstev in knjižničnega gradiva. Pripravil in izvedel je razpis za delovno 

mesto direktorja ter obravnaval prispelo vlogo s krajšo predstavitvijo programa. Svet Knjižnice Laško 

je po izvedenem glasovanju sprejel sklep, da za direktorja Knjižnice Laško izbere kandidata Mateja 

Jazbinška; po pridobljenem soglasju Občine Laško ter pozitivnih mnenjih Občine Radeče in strokovnih 

delavcev pa je imenoval Mateja Jazbinška za direktorja Knjižnice Laško za obdobje 2019-2024. S 

korespondenčnima sejama je obakrat svet dal soglasje k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ Knjižnica Laško (spremembe formalne narave zaradi 

povišanja plačnih razredov zaposlenih glede na zakonodajo; druge sprememembe so tudi bile formalne 

narave in so se nanašale na prerazporeditev 2 že zaposlenih delavk po upokojitvi za krajši čas zaposlene 

delavke).  

Na področju varstva osebnih podatkov bistvenih sprememb ni bilo. Glede na interne dokumente 

zaposleni vedo, kako upravljati z osebnimi podatki naših uporabnikov in skrbeti za uresničevanje 

zahtev Evropske uredbe o varstvu podatkov. Glede na to, da še vedno ni bil sprejet zakon, ki bi 

natančneje urejal to področje, spremljamo novosti na področju v tesni povezavi z Združenjem 

slovenskih splošnih knjižnic. Dosledno skrbimo za zakonsko določen izbris neaktivnih članov in za 

uresničevanje osebnih želja uporabnikov glede obveščanj v naši elektronski bazi naslovnikov. 

Na področju varstva pri delu smo v Laškem opravili obdobni pregled in preizkus elektroinštalacij v 

celotnem objektu in meritve strelovodov ter v Laškem in Radečah pregled aktivne požarne zaščite 

(varnostnih svetilk). 

Na računovodskem področju smo sredi leta pripravili vsakoletno polletno finančno poročilo. Zadnja 

notranja revizija Knjižnice Laško je bila izvedena v letu 2018, naslednjo pričakujemo leta 2021. V letu 

2019 so bila dvakrat izvedena povišanja plač zaposlenih, kot posledica dviga plačnih razredov za vse 

zaposlene, najprej s 1. 1. nato s 1. 12. Tri zaposlene pa so redno napredovale. Knjižno in neknjižno 

gradivo je po novih nabavah v skupni vrednosti 55.840,07 EUR in vsakoletnem odpisu gradiva v 

vrednosti 4.927,97 EUR naraslo skupno z vrednosti 1.421.827,24 EUR na 1.472.739,34 EUR (od tega 

odpade na Laško 1.149.816,84 EUR, Radeče pa 322.922,50 EUR). V letu 2019 smo poleg nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča knjižnice v Laškem, morali sami kriti tudi nadomestilo za stavbno 

zemljišče knjižnice Rimske Toplice in izposojevališče Jurklošter, za kar smo prejeli dodatna sredstva 

Občine Laško. Tako smo se v proračunu Občine Laško dogovorili za povišanje sredstev za materialne 

stroške v višini 3.000 EUR (2.000 EUR za ureditev uporabnega dovoljenja za podstrešje, 1.000 EUR pa 

za omenjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za vse tri lokacije ter za strošek ogrevanje za 

skladišče v Laškem v prostorih Občine Laške, ki ga pretekla leta nismo imeli). Sredstva za nakup 

osnovnih sredstev v obliki opreme so ostala enaka kot v preteklih letih (Občina Laško je namenila 3.000 

EUR za investicije, Občina Radeče pa 1.800 EUR). Občina Radeče je zagotovila tudi dodatna sredstva 

za stroške bibliobusa, ki so v letu 2019 znašali le 651,73 EUR ter dodatna sredstva za materialne stroške 

v višini 923,80 EUR, saj smo skladno z dogovorom v poletnem času koriščenje letnega dopusta 

zaposlene, ki se je vrnila s porodniškega dopusta, nadomestili s študentskim delom. Zaradi ukrepov na 

državni ravni (povišanje plačnih razredov zaposlenih) smo ustrezno načrtovali višje izdatke za plače v l. 

2019, skladno s čimer je bilo zagotovljeno in izvedeno njihovo financiranje s strani Občin.  

 

 

3.2 POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC 

 
3.2.1 Prostorska problematika in nakup osnovnih sredstev 

Na prostorskem področju so se zaključili postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja za podstrešje 

osrednje knjižnice v Laškem in z avgustom je bilo uporabno dovoljenje tudi pridobljeno. Za to potrebni  

postopki so zahtevali še nekaj dodatnih aktivnosti (zamenjava kril vrat, načrt požarnega varovanja, 

različni pregledi in potrdila) in posledično dodatne stroške za knjižnico, kar je bilo zagotovljeno s strani 

Občine Laško z rebalansom proračuna. 
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Glede povečanja prostorov knjižnice v Laškem v letu 2019 ni bilo omembe vrednega napredka. Nekaj 

pogovorov z županom, en pogovor tudi na ministrstvu za kulturo v zvezi z možnostjo sofinanciranja po 

novem zakonu o kulturnem evru, je premalo, da bi se stvari na tem področju premaknile. Knjižnica je 

žal v teh prizadevanjih osamljena in bo potrebovala širšo tozadevno podporo za preboj in rezultate pri 

reševanju prostorske problematike. Ker tudi do konca lanskega leta ni bilo jasno stališče ustanovitelja 

glede prostorske prihodnosti knjižnice in Laškega dvorca, tudi nismo pripravili načrta investicij oz. 

investicijskega vzdrževanja, saj investicijska in redna sredstva v zadnjih letih niso dopuščala kakšnih 

temeljitejših obnovitvenih del. Korak v smeri odločanja glede prostorov pa je bil narejen z raziskovalno 

nalogo zaposlene v sklopu izobraževanja za bibliotekarski izpit, v okviru katere je bila opravljena tudi 

anketa o prostorih osrednje knjižnice med uporabniki in zaposlenimi ter na splošno dobro sprejeta. 

Navajam zaključno misel raziskave: ''Na osnovi ugotovitev naše raziskave lahko zaključimo, da si vsi 

zaposleni v Knjižnici Laško želimo delovati in pomembno prispevati k razvoju in kvaliteti življenja v 

lokalni skupnosti, tega si vidno želijo tudi naši uporabniki, a nezadosten prostor je očitna ovira na poti 

k uspehu. Tudi s kakovostnim delom ne moremo več nadomestiti pomanjkanja prostora, zato so nove 

rešitve na tem področju nujne.'' Skratka, skrajni čas je, da se v reševanje te problematike vključijo vsi 

deležniki.  

V tem letu se na Občini tudi nismo uspeli dogovoriti za dodatno skladišče (za trenutno rešitev 

prostorske stiske), ki bi ga morali opremiti za namestitev knjižničnega gradiva. Smo pa sklenili novo 

najemno pogodbo za obstoječe skladišče na Občini za obdobje 5 let, a nam po njej kar precejšen strošek 

predstavlja ogrevanje, za kar prej nismo plačevali. Poleg nadomestil za stavbno zemljišče za praktično 

vse objekte v Občini Laško, so to kar visoki dodatni fiksni stroški, ki so naše redno breme. 

Spremljali smo aktivnosti v zvezi s projektom hortikulturne ureditve Laškega, še posebej starega 

mestnega jedra, a žal projekt, razen učnega vrta trajnic na zelenici pred muzejem, ni zajel nikakršne 

ureditve okolice knjižnice. Skupaj z RK, muzejem in stanovalko smo se angažirali na Komunali in 

Občini za rešitev problematike odlaganja smeti pri trafo postaji na S strani knjižnice, a predlog rešitve, 

ki je bil obljubljen, nam še ni bil predstavljen. 

Zaradi težav s pogostimi izpadi sistema požarne in protivlomne zaščite smo v dogovoru s Sintalom 

izvedli investicijo v dodatno akumulatorsko napajanje in v dodatno vzpostavljenost signala preko 

mobilnega prenosa podatkov. Po teh izboljšavah težav ni več. V prireditvenem prostoru na podstrešju 

smo izvedli namestitev projektorja na strop, kar je izboljšalo kvaliteto tovrstnih prireditev v majhnem in 

utesnjenem prostoru. 

V Radečah smo sklenili pogodbo s KTRC za izvajanje nujnih hišniških opravil. 

Na nivoju knjižnične mreže ni bilo sprememb. V okviru knjižnične dejavnosti na območju občine 

Radeče smo intenzivno nadaljevali projekt Posavski bibliobus, ki ga predstavljamo v poglavju 3.4.3.  

 

Zaradi nizkih investicijskih sredstev in nejasne prostorske situacije v Laškem smo izvedli le 

manjše nujne investicije: 

- Za Knjižnico Laško smo kupili tiskalnik kartic, usmerjevalnik (za internetno povezavo), tiskalnik za 

obdelavo knjižničnega gradiva, mobilni telefon, projekcijsko platno, dve stojali za grafiko in 7 

pisarniških stolov. 

- Za Knjižnico Rimske Toplice smo izvedli nabavo stikala (za razdelitev internetnih povezav) in stojala 

za grafiko. 

- V radeški knjižnici smo nabavili projektor, stojalo za grafiko in 24 polic za knjižnično gradivo. 

 

3.2.2 Kader in dogodki na kadrovskem področju 

Večji del leta 2019 je bilo v Knjižnici Laško zaposlenega 9,2 delavca, in sicer 7,7 strokovnega 

delavca – skupaj z direktorjem; računovodkinja in strokovna delavka VI za celoten zavod (kombinirano 

delovno mesto) in 0,5 čistilke za Knjižnico Laško.  

Zaposleni so bili naslednji delavci: 

 bibliotekarka (bibliotekarska specialistka) – vodenje del v COBISS-u, sodelovanje pri nabavi, 

organizaciji dela v izposoji, domoznanstvu, izvajalka strokovno urejevalnih del, informatorka, 

 bibliotekarka (višja b.) – informatorka, izvajalka strokovno urejevalnih del ter izvajalka prireditev,  

 bibliotekarka (samostojna b.) – informatorka, izvajalka strokovno urejevalnih del in del na 

računalniškem področju, izposojevalka ter izvajalka prireditev,  

 višja knjižničarka (samostojna b. sodelavka) (0,5 EPZ) – informatorka, izposojevalka ter organiza-

torka in izvajalka prireditev za odrasle in otroke v Knj. Radeče; delavka je polovično upokojena, 
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 višja knjižničarka (0,63 EPZ) – informatorka, izposojevalka ter organizatorka in izvajalka prireditev 

za otroke v Knj. Radeče (7 mesecev jo je nadomeščal višji knjižničar, ki je izvajal enake naloge), 

 knjižničarka (samostojna knjižničarska referentka) - izposojevalka gradiv v knjižnici v Laškem, 

svetovalka, izvajalka prireditev za otroke,  

 knjižničarka (samostojna k. referentka) (0,5 EPZ) – izposojevalka gradiv v knjižnici v Laškem, 

svetovalka, zadolžena za blagajno; delavka je polovično upokojena, 

 knjižničarka (samostojna k. referentka) (0,5 EPZ) – zadolžena za računalniški vnos knjižničnih 

novosti, odpis gradiv, vsebinsko kontrolo računov, sivo literaturo; delavka je polovično upokojena, 

 knjižničarka (k. referentka) – izposojevalka gradiv v Laškem in Rimskih T., opravlja še pomožna 

strokovna dela ter sodeluje pri izvajanju prireditev, 

 računovodkinja in strokovna delavka za poslovno-sekretarska dela – v letu 2019 je 60 % časa 

porabila za računovodstvo, ostalo pa za administrativna in knjižničarska dela, 

 čistilka (0,5 EPZ) – opravlja tudi zaščito knjižnega gradiva in kurirska dela;  

 direktor, dipl. komparativist in sociolog kulture (višji b.) – strokovno in poslovno vodi zavod, skrbi 

za primerne pogoje dela, vodi nabavo knjižničnega gradiva, organizacijo prireditev za odrasle v 

Laškem in Rimskih Toplicah ter domoznanstvo. 

 

Za vzdrževanje in razvijanje računalniškega sistema v najmanjšem nujnem obsegu še naprej skrbi 

pogodbeni delavec, prav tako za 3-urno izposojevalno delo otrokom v knjižnici v Šentrupertu ter za 3-

urno izposojevalno delo v Zidanem Mostu in Jurkloštru. Študentka opravlja redno izposojevalno delo v 

Šentrupertu 2 uri tedensko. Čiščenje knjižnice v Radečah izvaja servis.  

 

Julija je potekel mandat direktorju knjižnice. Marca je bil objavljen razpis za delovno mesto direktor. 

Vse potrebne postopke za izbor in imenovanje je izpeljal svet knjižnice. Prijavil se je le dosedanji 

direktor Matej Jazbinšek, ki je bil z julijem tudi imenovan za novo 5-letno mandatno obdobje.  

Po dogovoru z Občino Laško smo zaposleni na delovnem mestu knjižničar V za določen čas (1. 1. 

2019–4. 6. 2019) zaposlitev s krajšim delovnim časom (25 ur tedensko) spremenili v polni delovni čas – 

zaradi povečanega obsega dela (predvsem vnos vrednosti knjižničnega gradiva za nazaj, za katero to ob 

inventarizaciji ni bilo določeno – cca 22.000 enot, zaradi knjiženja knjižničnega gradiva kot osnovnega 

sredstva), kar nam je omogočila tudi obstoječa sistemizacija.  

Z julijem se je izteklo nadomeščanje porodniškega dopusta višje knjižničarke v Radečah. V poletnem 

času smo v dogovoru z ustanoviteljem nadomeščanje izvedli s počitniškim delom. 

Zaposlena na kombiniranem delovnem mestu računovodkinja in strokovna delavka VI je jeseni opravila 

strokovni bibliotekarski izpit. Skladno s tem, po dogovoru z ustanoviteljema in glede na sistemizacijo, 

je od 1. 11. 2019 zaposlena na kombiniranem delovnem mestu računovodkinja in bibliotekar VII/2. 

Decembra se je upokojila polovično zaposlena na delovnem mestu knjižničarka. Njeno zaposlitev sta 

nadomestili knjižničarka, do takrat zaposlena za krajši delovni čas (0,63 EPZ), in višja knjižničarka, 

zaposlena v Radečah za krajši delovni čas (0,63 EPZ). 

V začetku leta je bila skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti korespondenčno 

spremenjena sistemizacija in temu ustrezno povišani plačni razredi zaposlenih, razen direktorja. 

Izvedli smo letne razgovore in letna ocenjevanja. S 1. 4. 2019 so redno napredovale 4 zaposlene (glede 

na zakonodajo je bil višji plačni razred upoštevan s plačo za december 2019).  

V skladu z zakonodajo je bilo izvedeno usposabljanje 10 zaposlenih iz varstva pri delu in 1 zaposlene iz 

prve pomoči. Štirje zaposleni so bili napoteni na obdobni zdravstveni pregled. Izvedena je bila tudi vaja 

evakuacije. 

V letu 2019 smo se v poletnem času poslužili tudi pomoči prek počitniškega dela, v Laškem (Lucija 

Frece, Ajda Klepej, Nadja Janež) in Radečah (Anže Rus). V sodelovanju z VPD Radeče smo njihovi 

varovanki Sari Krestić omogočili, da je v naših knjižnicah v Radečah in Laškem opravila delovno 

prakso v okviru Srednje upravno-administrativne šola Ljubljana. 

 

Število zaposlenih je že za izvajanje rednih nalog prenizko, kar potrjujejo pogoji za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe in standardi za splošne knjižnice, zato so obremenitve naših zaposlenih 

sorazmerno visoke, na določenih področjih pa naš angažma zaradi tega še zdaleč ni optimalen. Najbolj 

podhranjeno je področje vzdrževanja računalniškega sistema. Obstoječi kader težko zmore uvajati 

vedno nove storitve, težave pa so evidentne pri kakršni koli odsotnosti. Veliko dela zaposleni opravimo 

tudi prostovoljno (predvsem prireditvena dejavnost, Univerza za tretje življenjsko obdobje). 
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3.2.3 Temeljno knjižnično gradivo in prirast  

 

Tabela: Knjižnična zaloga na dan 31. 12 .2019 

 

KNJIŽNICA 

Knjižnična zaloga (stanje 31. 12. 2019) 

knjige  serijske 

publikacije 

 letniki 

Neknjižn. 

gradivo 
SKUPAJ 

Laško 60.881 1.851 5.451 68.183 

Radeče 23.864 209 1.272 25.345 

Rimske Toplice 17.159 201 860 18.220 

Izposojevališča 4.729 57 96 4.882 

Skupaj 106.633 2.318 7.679 116.630 

 

Konec leta smo imeli v vseh knjižnicah skupaj 116.630 enot temeljne knjižnične zaloge. Odpis je v 

letu 2019 znašal 647 enot.  
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva potekata centralno v Knjižnici Laško. Ker smo omejeni s 

sredstvi (pa tudi s prostorom), določeno domoznansko, čitalniško ter zahtevnejše strokovno in 

leposlovno gradivo kupujemo v enem izvodu za osrednjo knjižnico, nato pa kroži po enotah oz. ga po 

potrebi meddodelčno izposojamo. Lani smo v četrtinskem deležu za 51 izvodov zahtevnejšega 

čitalniškega in strokovnega gradiva za osrednjo knjižnico bremenili tudi radeška sredstva (608,95 eur).  

Kolekcije knjižnih novosti za izposojevališča v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu krožijo –

zamenjamo jih trikrat letno. Te zbirke dopolnjujemo tudi s preseljenimi kolekcijami iz osrednje 

knjižnice in s sprotno izposojo gradiv, ki jih potrebujejo tamkajšnji člani.  

Tabela: Prirast po vrstah gradiva v letu 2019 – št. enot 
 

KNJIŽNICA 

Nakup knjižničnega gradiva Darovi- 

skupaj 

Skupen prirast v letu 2019 

Knjižno 

gradivo 

Neknjižno 

gradivo 

Skupaj Knjige serijske 

publikacije 

Neknjiž 

gradivo 

SKUPAJ 

Laško 1.584 99 1.683 232 1.647 131 137 1.915 

Radeče 641 36 677 56 659 37 37 733 

Rimske T. 428 11 439 102 486 27 28 541 

Izposojevališča 130 1 131 8 130 8 1 139 

SKUPAJ 2.783 147 2.930 398 2.922 203 203 3.328 

(op.: V prvem delu tabele (nakup) so v rubriki Knjižno gradivo upoštevane knjige in serijske publikacije skupaj.) 

 

V letu 2019 smo kupili 2.930 enot knjižničnega gradiva, 398 enot pa je bilo podarjenih, skupno je 

znašal prirast 3.328 enot. Za nakup smo porabili 68.693,03 EUR, in sicer 30.000,00 EUR Občine 

Laško, 9.000,00 EUR Občine Radeče, 8.461,03 EUR lastnih sredstev in 21.232,00 EUR sredstev 

ministrstva za kulturo (od tega 4.500,00 EUR za spletni portal e-knjig Biblos). 

V prijavi na neposredni poziv za nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali nakup 270 enot 

knjižničnega gradiva na 1.000 prebivalcev, kar je skupno 4.755 enot. Zaradi nezadostnih sredstev smo 

ga že v planu znižali na 3.161 enot. Sicer smo se pri načrtovanju in realizaciji držali vseh zahtev poziva 

Ministrstva za kulturo.  

Razmerje v nakupu naslovov med strokovno literaturo in leposlovjem je bilo 54 : 46 med literaturo za 

odrasle in otroke pa 72 : 28. Kupili smo predpisano število z MIK in Javne agencije za knjigo podprtih 

publikacij, del s področja slovenistike, humanistike in kvalitetnejših prevodov. Podrobnejša struktura 

nabavljenih izvodov je razvidna iz tabele. 

 

Tabela: Prirast knjižničnega gradiva (izvodi) po strokovni klasifikaciji (UDK) v letu 2019 
UDK 0 1 2 3 5 6 7 80 82.0 82 leposlovje 9  SKUPAJ 

Št. enot 289 156 27 203 121 181 378 35 27 1.757 154 3.328 

Razlaga strokovnih skupin po UDK 

0 – enciklopedije, računalništvo, 1- filozofija, psihologija, etika, 2 – verstva, 3 – družboslovje, ekonomija, pravo.. 4 – skupina 

ni zasedena. 5 – naravoslovje, 6 - uporabne vede, medicina, tehnika, kmetijstvo... ,7 – arhitektura, umetnost, glasba, šport, 

videoposnetki, glasbeni posnetki, 80 – jezikoslovje, 82.01/09 – literarna teorija in zgodovina, 82 – leposlovje, 9 – zgodovina, 

zemljepis, domoznanstvo 
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Na nivoju območnosti (območje 12 knjižnic na Celjskem in v Zasavju) se prek financiranja ministrstva 

za kulturo uspešno izvaja brezplačna medknjižnična izposoja strokovnega in študijskega knjižničnega 

gradiva za člane knjižnic. V letu 2019 smo mi drugim knjižnicam posredovali 75 medknjižničnih 

izposoj, prejeli pa smo jih 93.  

 

Primanjkljaj sredstev za nakup knjižničnega gradiva v zadnjih letih je postal stalnica, a še vedno je 

dejstvo, da je nenadomestljiv in znižuje kvaliteto nabave, saj nas sili v pretirano izbiranje, omejevanje, 

prestavitve nabave s konca leta v začetek prihodnjega. Kolikor je mogoče, to še vedno skušamo omiliti 

tako, da večino lastnih sredstev porabimo za nakup knjižničnega gradiva, tudi za ceno zniževanja 

investicij in določenih materialnih stroškov, ki jih delno sicer prav tako pokrivamo z lastnimi sredstvi, a 

tudi na teh področjih se kot posledica že kaže škoda zaradi prenizkega financiranja in vsakoletne 

prisiljenosti v izbiranje med manjšim zlom. 
 

3.2.4 Računalniška opremljenost  

Število računalnikov po naših knjižnicah je že dolgo časa nespremenjeno, saj smo že pred leti dosegli 

optimalno stanje glede računalniške opremljenosti. Žal so vsi računalniki tehnološko podhranjeni in je 

samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo, da ne bodo več uporabni. Čeprav smo finančno omejeni, je 

tehnološki razvoj nujen, česar bi se morali zavedati tudi financerji.  

V preteklem letu smo dokupili usmerjevalnike povezav za Knjižnico Rimske Toplice, s čimer smo 

začeli koristiti možnosti hitrejše povezave optičnega interneta. Dokupili smo tudi dodatno stikalo za 

strežnik v Knjižnici Laško, saj je siceršnje stanje alarmantno.  

Uporabnikom je v osrednji knjižnici v Laškem na razpolago 10 računalniških mest, 3 tiskalniki in 

skener. V Radečah so razpolagali s 4 računalniki, z 2 tiskalnikoma in skenerjem, v Rimskih Toplicah pa 

s 3 računalniki in 2 tiskalnikoma. V vseh naših izposojevališčih je uporabnikom na voljo 1 uporabniško 

mesto, kjer lahko dostopajo do interneta in uporabijo tiskalnik. 

Zaposleni pri svojem delu uporabljamo 14 osebnih računalnikov, ki so potrebni posodobitev (žal jih 

nekateri ne podpirajo več). Najmanj trije računalniki bi bili zaradi zahtevnih programov, ki jih 

potrebujemo pri svojem delu, nujno potrebni zamenjave - težko je delovati suvereno in hitro, če 

računalniki ne podpirajo delovanja programov. Uporabljamo tudi 1 prenosni računalnik, 1 tablični 

računalnik, 1 strežnik, 3 črno-bele in 3 barvne tiskalnike (od tega imamo v najemu eno multi-funkcijsko 

napravo) ter 3 LCD-projektorje. 

V vseh knjižnicah skupaj je računalniška opremljenost sledeča: 37 računalnikov, 15 tiskalnikov, 3 

skenerji, 1 tablični računalnik in 3 LCD-projektorji. Zaradi specifičnega dela imamo še 8 specialnih 

tiskalnikov in 8 čitalcev črtnih kod (izposoja in obdelava gradiva). 

Čeprav smo leta 2018 uspeli nagraditi sisteme xp z windowsi 10, ti računalniki že javljajo zahteve po 

dodatnih posodobitvah, ki pa niso vse niso izvedljive zaradi zastarelosti in nezmogljivosti računalnikov. 

Lani je bil po 5 letih spet poziv ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IKT-opreme. Zaradi 

izredno nizkih sredstev je bil nakup sofinanciran le za tretjino knjižnic; naša knjižnica ni bila izbrana. 

Stanje je nevzdržno in nanj neprestano opozarjamo, a za občutne spremembe bodo potrebna občutnejša 

finančna sredstva. V takšni situaciji pa se lahko le sprašujemo, kaj se bo zgodilo, če se sistem, ki milo 

rečeno to že nekaj časa ni, sesuje.  

 

 

3.3 DELO NAŠIH KNJIŽNIC Z UPORABNIKI 

 

3.3.1 Odprtost knjižnic 

Vse naše knjižnice skupaj so bile večino leta 2019 odprte 89 ur tedensko (Laško 45 ur, Radeče 23 ur, 

Rimske T. 14 ur, Jurklošter in Zidani Most po 2 uri, Šentrupert 3 ure). Zahteve uredbe glede odprtosti 

smo po številu ur dosegli. Nimamo pa z njo v Laškem povsem usklajene dnevne razporeditve ur.  

V izposoji so v preteklem letu delali 1 ali 2 bibliotekarki, 2 višji knjižničarki ter 2 ali 3 knjižničarke 

(odvisno od frekvence obiskov). 
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3.3.2 Članstvo in obisk naših knjižnic 

 

Tabela: članstvo in obisk naših knjižnic 

 

Knjižnica 

Članstvo v  

knjižnicah 

Obisk knjižnice 

(zaradi izposoje gradiva na dom  

in v čitalnici) 

 Število članov 

knjižnic 

% prebivalcev 

včlanjenih v 

knjižnico 

Število obiskov število obiskov 

knjižnice na prebivalca 

Laško 2.664 29,5 54.378 6,0 

Radeče 1.184 28,1 21.233 5,0 

Rimske T. 731 38,1 13.721 7,1 

Jurklošter 129 17,9 976 1,3 

Šentrupert 142 19,4 1.107 1,5 

Zidani M. 207 30,0 1.592 2,3 

SKUPAJ 5.057 29,2 93.007 5,4 
Pri izračunih smo uporabljali naslednje podatke glede števila prebivalcev posameznih krajev: Laško 9.023, 

Radeče 4.211, Rimske Toplice 1.920, Jurklošter 718, Šentrupert 730, Zidani Most 690, (17.292) 

 

Aktivni člani so člani, ki so v letu 2019 imeli prek COBISS-a zabeležen vsaj en obisk v Knjižnici 

Laško. Takšnih je bilo 5.057. Ker z eno izkaznico včasih obiskuje knjižnico tudi več družinskih članov, 

je to število dejansko še višje. Pri nas je bilo l. 2019 29,2 % prebivalcev članov knjižnic, in sicer v 

Laškem 29,5 %, v Radečah 28,1 % in v Rimskih Toplicah 38,1 %.  

V skladu z navodili BibSiSt-a navajamo tudi podatek, da je bila v letu 2019 dosežena 26,6 % 

včlanjenost (4.599) (pri definiranih izpisih je viden samo skupen podatek, ni možnosti izbire po 

oddelkih). Za primerjavo navajamo, da je bila po tem načinu v l. 2018 včlanjenost 27,2 % (4.695). V 

Sloveniji pa jih je bila leta 2018 včlanjenost 22,7 %. 

 

Obisk knjižnice zaradi izposoje, podaljšanj, rezervacij, obiska čitalnice ali uporabe računalnika, ki je 

skupno znašal 93.007. Vključno s prireditvami, aktivnostmi v okviru UTŽO in skupnim obiskom v 

okviru prireditve Guštfest – cca 400 obiskovalcev (vse skupaj 12.127 obiskovalcev) pa 105.134 fizičnih 

obiskovalcev. Če prištejemo še obiske naše spletne strani od doma (11.376), obiske naših vsebin na 

spletnih portalih (Kamra, Biografski leksikon), ki jih je bilo 14.617, in oddaljenih dostopov – 296 

(Biblos, e-baze), je imela naša knjižnica skupno vsaj 131.423 obiskovalcev.  

 

Obisk knjižnic zaradi izposoje na dom je znašal 69.667 (Laško 39.388, Radeče 15.773, Rimske 

Toplice 10.831, izposojevališča 3.675). 
Naš občan je knjižnice zaradi izposoje na dom obiskal 3,8-krat, in sicer Laščan 4,3-krat, Radečan 

3,7-krat in Rimljan 5,6-krat, občan, ki gravitira na izposojevališča, pa 1,7-krat.  

 

Struktura članov Knjižnice Laško v letu 2019 je bila sledeča: 

439 predšolskih otrok oz. 8,7 %, 1.590 osnovnošolcev – 31,5 %, 637 dijakov – 12,6 %, 326 študentov – 

6,5 %, 1.073 zaposlenih – 21,2 %, 453 nezaposleni – 8,9 %, 539 upokojencev – 10,6 %. 
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Grafikon: Struktura članov Knjižnice Laško v letih 2017 do 2019 

 

 

3.3.3 Izposoja na dom in v knjižnici ter obisk prireditev 

 

Tabela: Izposoja na dom in v knjižnici ter število in obisk prireditev  

Knjižnica 

Izposoja na dom in 

v knjižnici 

 

Število prireditev in obisk le teh 

 

 

Število 

izposojenih 

enot 

Št.izposoj. 

enot na 

prebivalca 

 Prireditve za mlade 

 

Prireditve za odrasle 

  

število obisk Število obisk 

Laško 127.321 14,1 186 4.716 27 1.495 

Radeče 44.817 10,6 61 1.237 10 370 

Rimske T. 30.367 15,8 79 1.704 7 455 

Jurklošter 1.582 2,2 10 75   

Šentrupert 2.528 3,5 10 199   

Zidani Most 3.211 4,6 10 220   

SKUPAJ 209.826 12,1 356 8.151 44 2.320 
V tabeli je predstavljena izposoja knjižničnega gradiva na dom in v knjižnici (branje in uporaba gradiv v čitalnici in v drugih 

območjih je šteto prek vzorcev). 

V tabeli in v nobenih statistikah prireditev nismo šteli dveh aktivnosti knjižnice pri prireditvi Guštfest. Pripravili smo razstavo 

starih kuharskih knjig naših občanov in vodenje po njej (cca 200 obiskovalcev) in delavnic pred knjižnico v sodelovanju z 

osnovno šolo – stare otroške igre (cca 200 obiskovalcev). Ob tem drugih obiskovalcev niti ne upoštevamo. Iz zgoraj naštetega 

smo skupno število obiskovalcev (400) prišteli le k vsoti vseh fizičnih obiskov knjižnice. 

 

Po padcu v letu 2018 spet beležimo številčno zvišanje izposoje na dom.  

Izposoja knjižničnega gradiva samo na dom je pri nas v letu 2019 znašala 171.551 enot oz. 9,9 

enot na občana, in sicer: Laško 103.511 enot oz. 11,5 na občana, Radeče 35.727 enot oz. 8,5 na 

občana, Rimske T. 25.257 enot oz. 13,1 na občana, Šentrupert 2.450 enot oz. 3,3 na občana, Jurklošter 

1.537 enot oz. 2,1 na občana in Zidani Most 3.069 enot oz. 4,4 na občana. Povprečna izposoja 

knjižničnega gradiva na slovenskega državljana pa je v letu pred tem znašala 10,7 enote. 

Izposoja gradiva na dom je v enoti Laško v letu 2019 obsegala 95,1 % knjig, 2,4 % revijalnega tiska in 

2,5 % neknjižnega gradiva. 
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Za izboljšanje bralne kulture in njene kvalitete smo v letu 2019 poleg prireditev in redne 

bibliopedagoške dejavnosti organizirali: 

Za otroke: Predšolsko bralno značko, ki jo je letos osvojilo 326 otrok, izvajamo z otroci Vrtca Laško, 

vključno z vsemi podružničnimi enotami. Na rednih pravljičnih uricah smo otroke seznanili s knjižnico, 

jim jo predstavili na njim ustrezen način in jih vpisali v knjižnico. Prvošolce in njihove starše vsako leto 

nagovorimo z informativno zgibanko, v kateri predstavimo naše osnovne dejavnosti, namenjene njim. 

Osnovnošolci nas največkrat obiščejo na raznovrstnih bibliopedagoških urah, sedmošolci v povezavi s 

projektom Rastem s knjigo. Zaradi zamikov smo v preteklem koledarskem letu reševali kviz le z učenci 

Rimske šole (110 učencev višje stopnje); v Laškem smo kviz izvajali konec l. 2018 in v začetku l. 2020, 

zato so tudi skupne številke opazno nižje. Najbolj pridnim reševalcem kviza (iz Laškega in Rimskih 

Toplic) smo podarili nagradni izlet v Narodno galerijo v Ljubljani, vsem reševalcem pa zaključno 

prireditev v Kulturnem centru Laško. Skozi vse leto so po naših knjižnicah 1-krat do 2-krat tedensko 

potekale pravljične urice, občasno delavnice (dve je vodila ilustratorka Marija Prelog), enkrat mesečno 

pa popoldanske pravljice. V knjižnicah smo gostili 3 lutkovne predstave, ki si jih je ogledalo 215 otrok, 

po podružničnih šolah pa so ponovno krožili Knjižnični nahrbtniki, ki se jih učenci vedno znova zelo 

razveselijo. Naša bralna akcija Poletni bralci, za katero smo lani pridobili donatorska sredstva, je bila še 

uspešnejša kot prejšnja leta. Sodelovalo je 178 otrok. Na zaključni prireditvi je številne obiskovalce 

(270) navdušil pisatelj, prevajalec in komik Boštjan Gorenc Pižama. Pri branju za Slomškovo bralno 

priznanje so sodelovali učenci iz Laškega, Rimskih Toplic in Šmiklavža. Nadaljevali smo z bralnim 

tekmovanjem Branje = neskončno potovanje za učence 4., 5. in 6. razredov. Izmed 42 prijavljenih 

učencev, ki so se med seboj ''pomerili'' v glasnem branju, smo izbrali 3 carje neskončnega branja. Prvič 

smo izvedli bralne urice z za to izurjeno psičko Lolo. Individualnih bralnih uric so se udeležili učenci 

OŠ Primoža Trubarja Laško, ki obiskujejo program NIS. Psička Lola pa nas je navdušila tudi s čisto 

pravo popoldansko pravljično urico. Sodelovali smo pri izvedbi treh Noči branja: v okviru organiziranih 

Noči branja v šolah nas učenci obiščejo za 4 ure – ta druženja nam veliko pomenijo, saj jim želimo 

knjižnico približati kot prostor, kjer se dobro počutijo in so vedno toplo sprejeti. 

 

Za odrasle: Za odrasle bralce ob rednem svetovanju in priporočilih, ki so vsakodnevna praksa, skrbimo 

z utečenimi projekti - na kvalitetne nove izdaje opozarja projekt Priporočamo, v katerega se 

vključujemo, dobra spletna stran slovenskih bibliotekarjev Dobreknjige.si, tematsko izpostavljamo 

knjige (ali manjše razstave) ob naših prireditvah, obletnicah in pomembnejših datumih v kulturi. 

Pripravljamo Bralno značko za odrasle (11. leto je Bralni znački in njenim kriterijem zadostilo 134 

bralcev, računamo, da jih je vsaj še enkrat toliko bralo, četudi le delno po priporočilih seznama Bralne 

značke), za katero smo lani pripravili video predstavitev izbranih knjig s strani knjižničarjev, napolnili 

vrt laškega gradu z uvodno prireditvijo (video predstavitev, Jure Longyka in Jure Tori), kulturni center 

z osrednjo prireditvijo (Tone Partljič) in prireditveni prostor knjižnice z zaključkom in podelitvijo 

priznanj (gost Noah Charney). Drugo leto zapored smo izdali natisnjene priporočilne sezname s 

kratkimi vsebinami v obliki brošur in natisnjena priznanja Bralne značke, kar je morda pripomoglo tudi 

h kakemu novemu članu več. Vsi ti odmevni dogodki odzvanjajo med našimi bralci še dolgo po 

izvedbi. Upamo si trditi, da je bil takšen tudi lanskoletni kulturni praznik v Knjižnici, ki smo ga 

obeležili v sodelovanju z GŠ Laško–Radeče in krasnim skupnim recitalom Prešerna in uglasbitvijo 

Povodnega moža. Prav tako je minulo leto odmevalo v znamenju vrste prireditev, na katerih smo 

opozarjali na 150. obletnico začetka Čitalnice v Laškem. 

 

3.3.4 Informacijsko delo in računalniške usluge  

Zabeležili smo 11.376 obiskov spletne strani - to je 12 % manj kot v letu 2018, ko smo postavili novo 

spletno stran. Začeli smo uporabljati storitev Google My business, preko katere objavljamo 

pomembnejše dogodke in posodabljamo osnovne podatke o knjižnici. Preko omenjenega iskalnika so 

nas uporabniki iskali 1.220-krat, 3.350-krat so si ogledali osnovne podatke in 5.970-krat izkazali 

aktivnost v povezavi z našimi objavami oz. spremembami podatkov. Ker smo storitev začeli uporabljati 

konec junija, smo v l. 2019 objavili zgolj 7 odmevnejših dogodkov. Vsekakor pa nižji podatki o uporabi 

spletne strani sovpadajo z dejstvom, da uporabniki veliko večino njim pomembnih informacij (delovni 

čas in telefonska številka) pridobijo že preko Googla. 

Preko družbenega omrežja Facebook dosežemo vedno več sledilcev in uporabnikov knjižnice, saj 

komuniciramo s 1.167 uporabniki (sledi nam 1.203 oseb) (7,6 % porasta). Povečuje se tudi število 

sledilcev na družbenem omrežju Instagram (266 sledilcev). Trudimo se, da smo aktivni tudi na portalu 

Kamra, saj bi radi razširili njegovo uporabo. Lani smo prispevali 6 objav v Album Slovenije, 2 novici, 
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in 2 multimedijska elementa, beležili pa smo 4.936 ogledov (v letu 2018 1.505 ogledov). 9.681 (1.844 

manj kot leta 2018) vpogledov so imela gesla, ki smo jih kot knjižnica prispevali v Spletni biografski 

leksikon celjske regije in Zasavja. 

Uporaba računalnikov v naših knjižnicah se je to leto znižala (za 11 %), zabeležili smo skupaj cca 1.591 

obiskov, od tega 1.141 v krajevnih knjižnicah in cca 150 v vsakem izposojevališču. Za 10 % višji je bil 

obisk spletne storitve Moja knjižnica, skupaj 2.798 obiskov (762 naročil prostega knjižnega izvoda, 475 

rezervacij sposojenega gradiva in 1.561 podaljšanj). 

Podatkovne baze podatkov, ki smo jih imeli naročene in so bile našim uporabnikom na razpolago preko 

oddaljenega dostopa, so: Ius info, Find Info, Ebsco host, E-bonitete, Press Reader in arhiv časopisa 

Večer. Kljub promociji omenjenih podatkovnih baz ob rednem svetovalnem delu njihova uporaba ni 

takšna, kot bi si želeli (tudi na širšem celjskem območju). Zabeležili smo 174 sej, kar pomeni 56-

odstotni padec. 

V letu 2019 smo zabeležili 122 izposoj e-knjig Biblos (v preteklem letu jih je bilo 141). Vzrok za padec 

oz. manjšo uporabo je zagotovo v precejšnji meri zaradi težav portala na državni ravni, predvsem v 

smislu konstantnih težav pri delovanju na različnih napravah, kar odvrača zainteresirane uporabnike od 

uporabe. Vseeno nas veseli, da tehnološko vešči uporabniki posežejo po elektronskih izdajah knjig 

(predvsem, če so v tiskani verziji rezervirane). Tudi v prihodnjem letu se bomo trudili, da uporabnikom 

zagotovimo gradivo, ki si ga želijo, in jim z uporabo ustreznih podatkovnih zbirk posredujemo potrebne 

informacije. 

Kljub tehnološkemu pomanjkanju, ki smo ga opisali v poglavju Računalniška opremljenost, se trudimo, 

da vsaj s pomočjo računalniških tečajev v okviru UTŽO opravimo osnovna informacijska izobraževanja 

za uporabnike. O osnovnih in nadaljevalnih računalniških tečajih za starejše poročamo v poglavju o 

delovanju UTŽO.  

 

3.3.5 Prireditvena dejavnost  

Za odrasle: Za odrasle smo pripravili 44 prireditev (literarni večeri, domoznanska predavanja oz. 

srečanja, strokovna in potopisna predavanja), in sicer v Laškem 27, v Radečah 10 in v Rimskih 

Toplicah 7. V Laškem smo poleg navedenih prireditev pripravili še nekaj tematskih razstav, za katere 

nismo šteli ljudi, ki so jih videli, so pa to vse obiskovalci knjižnice. Posamezne razstave so na ogled od 

dva do tri mesece. Prav tako smo tematske razstave pripravili tudi v Radečah in Rimskih Toplicah. Vse 

prireditve je obiskalo 2.320 občanov (brez ogleda razstav), in sicer v Laškem 1.495, v Radečah 370 in v 

Rimskih Toplicah 455. 

Otroški program zajema ure pravljic, ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave, bibliopedagoške ure, 

manjše knjižne razstave, druge organizirane dejavnosti za otroke in nekatere večje prireditve. Za otroke 

je bilo pripravljenih 356 prireditev, in sicer 186 v Laškem, 61 v Radečah, 79 v Rimskih Toplicah ter po 

10 v Zidanem Mostu, Šentrupertu in Jurkloštru, ki jih je obiskalo 8.151 otrok – v Laškem 4.716, 

Radečah 1.237, v Rimskih Toplicah 1.704 in v izposojevališčih 494 otrok.  

Skupaj smo pripravili 400 prireditev, ki se jih je udeležilo 10.471 obiskovalcev, 14 tematskih in 

veliko manjših priložnostnih razstav. 

 

V Laškem je bilo skupaj organiziranih 213 prireditev (6.211 obiskovalcev), v Radečah 71 (1.607 

obiskovalcev), v Rimskih Toplicah 86 (2.159 obiskovalcev), v Šentrupertu 10 (199 obiskovalcev), v 

Zidanem Mostu 10 (220 obiskovalcev) in v Jurkloštru 10 prireditev (75 obiskovalcev). 

Številčni obseg prireditev je bil v letu 2019 nižji kot prejšnje leto – za 11 % število in za 17 % obisk. 

Vzrok za to je predvsem v neenakomerni razporeditvi določenih organiziranih prireditev v sodelovanju 

z osnovnimi šolami tekom šolskih let, zato znižanje ne pomeni razloga za skrb. Poleg tega je bil 

rekorden statistični dosežek glede prireditev v l. 2018 že nerealno visok, na kar smo opozarjali že lani. 

Sicer je še vedno naš glavni motiv pri prireditvah promocija knjižnice, njenih zbirk in dejavnosti. 

Pri tem vztrajamo pri visoki kvaliteti prireditev in da naletijo na dober odziv pri občanih. K 

načrtovanju in izvedbi pristopamo odgovorno, gospodarno, resno in predano, saj so pomembni 

kulturni in izobraževalni dogodki v naših okoljih potrebni.  
Še posebej občutljivo pristopamo k sodelovanjem z domačini in rojaki, katerih delo na takšen način 

predstavljamo občanom, si prizadevamo za vsebinsko pestrost in raznovrstnost ter za čim več 

sodelovanj. Predvsem z otroškimi prireditvami, kolikor utegnemo, pa tudi s prireditvami za odrasle, se 

trudimo čim bolj pokriti manjše kraje, kjer so naša izposojevališča ali podružnice vrtca oz. šol. 

Prireditve so, predvsem za odrasle, praktično vse opravljene v prostem času. 
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V primerjavi s slovenskimi povprečji izvajamo veliko prireditev (predvsem za predšolske otroke), kar je 

razvidno tudi v številu le-teh na knjižničnega delavca (slovensko povprečje je 20,6 prireditve na 

knjižničnega delavca, naše pa 43,5). 

Lani smo obeležili za mesto in knjižnico posebej pomembno obletnico – 150 let laške čitalnice. 

Osrednja prireditev ob tem jubileju (predavanje ddr. I. Grdine) je bila podkrepljena z razstavo in 

slavnostno namestitvijo spominske plošče na Slančevo hišo. Tudi osrednji dogodek BZ za odrasle ob 

dnevu reformacije (gost Tone Partljič in glasbena zasedba Pocket Edition) smo pripravili v duhu 

čitalništva. Na literarnem področju bi izpostavili še tradicionalni začetek BZ za odrasle na gradu Tabor 

z izjemnima Juretom Torijem in Juretom Longyko), zaključek BZ s pisateljem Noahom Charneyjem, 

glasbeno-recitatorsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, v katere središču je bil Prešernov 

Krst pri Savici, gostovanje pesnika Miklavža Komelja ob izidu likovno-pesniške knjige Mihe Maleša in 

pravljični večer za odrasle z zbirateljico ljudskega izročila, pravljičarko in pevko Ljobo Jenče. Dan 

slovenskih splošnih knjižnic smo obeležili s praznovanjem v Rimskih Toplicah, kjer smo v sodelovanju 

z uradom predsednika republike gostili Vlasto Nussdorfer, pisateljico in predsednikovo svetovalko za 

področje človekovih pravic. Vodnikovega leta pa smo se spomnili v Radečah z recitalom Milana 

Goriška in nastopom Brusačev. S predstavitvijo knjige o zgodovini Jurkloštra in razstavo o življenju in 

delu častnega občana dddr. Jožeta Mačka smo ob martinovem obeležili njegovo 90-letnico. Na 

domoznanskem področju smo se z razstavo in predavanjem spomnili 200-letnice rojstva zgodovinarja 

Ignacija Orožna ter v sodelovanju s Turističnim društvom Laško pripravili predstavitev knjige 

avstrijskega pisatelja in uglednega novinarja Martina Pollacka o Laščanki Paulini Drolc. V Rimskih 

Toplicah je imelo velik odziv predavanje Mateja Hohkrauta o družinskih rodovnikih in predstavitev 

njegovih knjig o rodbinah Slanšek in Hohkraut. Pripravili smo tudi pogovorna večera s pomembnima 

občanoma: gledališko igralko Aljo Kapun in vrhunskim kuharjem Markom Pavčnikom. 

V sodelovanju s Slovansko knjižnico, Mednarodnim klubom slovanskih rojakov Ruslo in ŠMOCL-om 

smo prvič izvedli cikel ruskega filma s projekcijo 4 ruskih filmov. Ob prvi izvedbi prireditve Guštfest 

smo sodelovali z različnimi aktivnostmi, še posebej odmevna je bila razstava starih kuharskih knjig 

naših uporabnikov. Tudi lani smo pripravili vrhunski glasbeni večer v Lurdu (trobilni kvintet 

Akademije za glasbo Schaka). V Radečah smo ob dnevu splošnih knjižnic občanom predstavili projekt 

Posavski bibliobus, odmevne pa so bile slikarske in še nekatere druge razstave lokalnih društev, 

pospremljene z otvoritvami. 

Priložen je seznam prireditev za odrasle in otroke. 

 

3.3.6 Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Laško 

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Laško je bila ustanovljena v začetku leta 2016 in je 

formalno del Knjižnice Laško (aktivnosti UTŽO so vključene v delovanje Knjižnice Laško). Prihodke 

in stroške, ki nastajajo izključno z delovanjem UTŽO, računovodsko vodimo ločeno. Aktivnosti UTŽO 

potekajo v okviru študijskega leta – poročilo za l. 2019 je sestavljeno iz druge polovice štud. l. 2018/19 

in prve polovice štud. l. 2019/2020. 

Po štirih letih lahko rečemo, da se je UTŽO v našem okolju resnično prijela in da so jo njeni člani, 

katerih število se še vedno veča, vzeli za svojo. Dandanes so aktivnosti UTŽO za Knjižnico Laško 

nepogrešljive. Očitno je, da tako menijo tudi številni uporabniki UTŽO. UTŽO je vključena v slovenski 

prostor (Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, katere smernicam in standardom si 

prizadevamo slediti) in delno sofinancirana s strani ministrstva za izobraževanje (2.000 eur). 

Udeleženci plačajo članarino za študijsko leto za administrativne in manipulativne stroške univerze, pri 

nas 10 eur člani knjižnice in 15 eur nečlani. Za delovanje UTŽO s strani Občine Laško ne dobimo 

nobenih dodatnih sredstev. UTŽO temelji na obsežnem prostovoljnem delu, tudi v l. 2019 predvsem 

nekdanje direktorice knjižnice Metke Kovačič, za kar smo ji zelo hvaležni, pa tudi nekaterih zaposlenih. 

Zakonodaja knjižnicam določa naloge in med njimi je tudi vseživljenjsko izobraževanje, kar za  ciljno 

skupino starejših izpolnjujemo z aktivnostmi UTŽO. Bistvo UTŽO lahko na kratko izrazimo kot 

pridobivanje različnih znanj, česar cilj je osebnostni razvoj in samoiniciativnost udeležencev ter njihovo 

socialno vključevanje, pri določenih aktivnostih pa zaradi narave dela naredijo tudi kaj koristnega za 

širše okolje. Metode dela naše UTŽO so podobne kot v slovenskem prostoru. Delo poteka praviloma v 

manjših skupinah oz. krožkih od cca 8 do 15 članov, pri nas je izjema potopisno-popotniški krožek, ki 

ima že 70 članov. Sodelujoči se praviloma srečujejo enkrat tedensko ali dvakrat mesečno. Občasno 

pripravljamo tudi predavanja za člane UTŽO. 

V tabelah navajamo aktivnosti po posameznih krožkih, iz katerih so razvidni tudi številčni rezultati. 
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Krožki 2018/2019 (2. del – v koledarskem letu 2019) 

krožek mentor-ica št. 

udeležencev 

ure št. 

srečanj 

obisk 

domoznanstvo Metka Kovačič 17 34 10 106 

potopisno-popotniški Metka Kovačič 54 59 10 354 

angleščina 1 Lidija Šober 6 26 13 72 

angleščina 2 Lidija Šober 11 26 13 101 

računalništvo  

(osnovno in 

nadaljevalno) 

Gabrijela Pirš, 

Jerica Horjak 

8 33 11 34 

italijanščina Alenka Erjavec 8 30 15 90 

SKUPAJ  104 208 72 757 
 

Krožki 2019/2020 (1. del – v koledarskem letu 2019) 

krožek mentorica št. udeležencev ure št. srečanj obisk 

domoznanstvo Metka Kovačič 17 18 6 72 

potopisno-popotniški Metka Kovačič 70 36 6 250 

angleščina 1 Lidija Šober 8 16 8 60 

angleščina 2 Lidija Šober 9 16 8 61 

italijanščina Alenka Erjavec 5 20 10 42 

računalništvo  

(osnovno) 

Gabrijela Pirš 3 15 5 14 

SKUPAJ  112 121 43 487 

 

SKUPAJ LETO 2019   329 115 1.256 

 

Dejavnosti UTŽO redno obiskuje že 112 udeležencev, ki so bili v letu 2019 vključeni v 7 različnih 

krožkov. V letu 2019 se je v okviru UTŽO zvrstilo 115 srečanj, opravljenih je bilo 329 ur, 

zabeležili pa smo cca 1.256 obiskov. 

 

V nadaljevanju navajamo osnovne značilnosti delovanja posameznih krožkov.  

Z vidika vsebine in siceršnje knjižnične dejavnosti je najpomembnejši domoznanski krožek, ki ga 

prostovoljsko vodi Metka Kovačič in je za člane brezplačen. Poteka enkrat na dva tedna, pri čemer 

mentorica obravnava sprotne domoznanske vsebine, pripravlja predstavitve, seznanitve, oglede ipd. Ob 

tem pri krožku potekajo tudi redna dela oz. dolgotrajnejše zadolžitve, ki dajejo tudi konkretne rezultate 

za domoznansko zbirko knjižnice in predstavljajo pomemben del domoznanske dejavnosti Knjižnice 

Laško. Aktivnosti domoznanskega krožka posebej izpostavljamo pri poglavju o domoznanstvu. 

V okviru potopisno-popotniškega krožka smo v l. 2019 izvedli 7 strokovnih ekskurzij s predhodno 

pripravo (predstavitev poti na krožku v knjižnici) in ogled opere Aida v SNG Maribor. Poudarek pri 

ekskurzijah je na kulturnih in zgodovinskih vsebinah, ki širijo obzorja udeležencev ter spodbujajo 

primerjave z našim okoljem in razmišljanja o izboljšavah. Krožek je za člane brezplačen; plačljivi so 

razumljivo stroški ekskurzij. Mentorica Metka Kovačič vodi krožek prostovoljsko. V l. 2019 je 

pripravila 4 poti, 3 poti pa so v sodelovanju z mentorico pripravili: 2 turistična vodička Alenka Klemen 

in eno zaposleni v knjižnici. V l. 2019 smo obiskali Radovljico in Brezje; Zagreb; Avstrijsko Koroško; 

Škofjo Loko in Crngrob; Novo mesto in Kostanjevico; Ljubljanski grad ter si ogledali razstavo o I. 

Kobilci in razstavo Kitajsko zlato v Ljubljani. 

Krožka angleščine sta plačljiva in potekata že štiri študijska leta. Udeleženci vsakega krožka so do 

konca l. 2019 opravili že cca 200 ur učenja tujega jezika.  

Drugo študijsko leto so potekala tedenska srečanja krožka italijanščine (skupaj že cca 100 ur), ki je za 

udeleženke plačljiv. Junija lani so članice zaključile prvo študijsko leto krožka z izletom v Italijo. 

Računalniški krožek poteka kot osnovni in nadaljevalni. Za udeležence je brezplačen in ga vodita 

zaposleni v knjižnici. Pri nadaljevalnem krožku se mentorica vsebinsko prilagodi željam in potrebam 

udeležencev, tako da, glede na vsebino, veliko udeležencev nadaljevalni krožek obiskuje večkrat. 
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UTŽO je ponos delovanja knjižnice v zadnjih letih. Zastavljeno delo je težko in ga je treba vseskozi 

prilagajati spreminjajočim se situacijam. Ocenjujemo pa, da tovrstne aktivnosti veliko prispevajo h 

kvaliteti življenja starejših v lokalni skupnosti. Zato računamo na dodatno podporo in razumevanje 

lokalne skupnosti pri teh prizadevanjih, kar ne bi smelo biti vprašljivo.  

 

 

3.4 DRUGA DELA IN AKTIVNOSTI 

 

3.4.1 Domoznanstvo  

Domoznanska dejavnost obsega zbiranje, obdelavo, hrambo in prezentacijo domoznanskega 

gradiva. V naši knjižnici je tradicionalno zelo živahna tudi na področju domoznanskih predavanj, 

predstavitev del z domoznansko vsebino in za domoznanstvo zanimivih ljudi. K domoznanskim 

aktivnostim štejemo tudi delovanje domoznanskega krožka v okviru UTŽO, ki poteka od začetka l. 

2016 redno na dva tedna (obravnavamo ga spodaj); pa tudi nekatere druge aktivnosti. V osrednji 

knjižnici si domoznanska zbirka deli prostor z računovodstvom in skladiščem strokovne literature.  

V letu 2019 smo izvedli sledeče domoznanske aktivnosti: 

- Organizirali smo nekaj domoznanskih predavanj, predstavitev knjig in razstav. Ob 90-letnici rojaka, 

akademika in univerzitetnega profesorja dddr. Jožeta Mačka smo jeseni pripravili razstavo z naslovom 

Znanstveno, strokovno in domoznansko delo prof. dr. Jožeta Mačka ter predstavitev njegove zadnje 

knjige Samostanska in gospodarska zgodovina Jurkloštra (1165–1941).  

- 150-letnico ustanovitve Čitalnice v Laškem trgu smo obeležili z več dogodki: najbolj slavnosten 

trenutek je bilo odkritje spominske plošče na nekdanji Slančevi hiši, kjer je delovala prva laška 

čitalnica. Ddr. Igor Grdina je s predavanjem o čitalništvu na Slovenskem obogatil naše védenje in 

zavest o pomembnosti laške čitalnice, saj je bila ena izmed 58 čitalnic na Slovenskem v tistem času. 

- Alenka Hren Medved, vodja Domoznanskega oddelka OOK Celje, je predavala o Ignaciju Orožnu. 

- Skupaj s Turističnim društvom smo pripravili pogovor s pisateljem Martinom Pollackom. Gostili smo 

domačina, kuharja Marka Pavčnika, lastnika restavracije Pavus. Vključili smo se v dogodek Guštfest z 

razstavo najstarejših kuharic. Predstavili smo tudi pesmarico Terezije Zupanc Jaz pa brez pesmi živeti 

ne morem. V rimski knjižnici smo pripravili predstavitev knjige Mateja Hohkrauta o rodbinah Slanšek 

in Hohkraut ter pogovor z domačinko, igralko Aljo Kapun.  

- Udeležili smo se domoznanskih sestankov in izobraževanj (obdelava domoznanskih člankov) v OOK 

Celje ter festivala KAMRA. 

- Kreirali smo zapise za vzajemni katalog COBIB za 46 razglednic in 23 člankov s področja 

domoznanstva. Vsega skupaj smo vpisali 98 enot domoznanskega gradiva. 

- Nabavili smo 36 originalnih razglednic krajev občin Laško in Radeče. 

- Pripravili smo zapis ''intervjuja'' domoznanskega večera z Markom Pavčnikom za Laški bilten ter 

prispevke Album Laškega za portal Kamra, za Laški bilten in za Novi tednik. 

- Lektorirali smo brošuro ob 70-letnici delovanja Društva upokojencev Laško. 

- Pri nekaterih aktivnostih smo sodelovali z Muzejem Laško in s Turističnim društvom Laško.  

 

V poglavju o UTŽO smo že navedli delovanje domoznanskega krožka, ki ga vodi Metka Kovačič, 

na tem mestu pa bomo našteli konkretne vsebinske aktivnosti v l. 2019. 

- Temeljiteje smo se seznanili z: Muzejem novejše zgodovine v Celju – stalno razstavo, še posebej pa 

priložnostno razstavo o Franju Malgaju; dejavnostjo Etno odbora Možnar in njihovega arhiva s strani 

Vlada Marota. Posebno pozornost smo namenili zgodovini prve svetovne vojne. Natančno smo prebrali 

in obogatili znanje ob članku Toneta Kolška o upravni zgodovini Laškega iz Laškega zbornika 2002 in 

Jožeta Koropca o laškem gospostvu iz Laškega zbornika 1976. 

- Člani krožka so pripravili predstavitve zgodovine Turističnega Društva Laško, zgodovine športa v 

Laškem in zgodovine Zdravilišča Laško, ob čemer smo si ogledali tudi stalno razstavo v Muzeju Laško. 

- Obiskali smo dddr. Jožeta Mačka na njegovi domačiji na Njivicah, prisluhnili smo njegovemu 

predavanju, na krožku pa tudi prebrali dva prispevka o medvojnem obdobju v Laškem in o Laškem med 

drugo svetovno vojno, ki ju je pripravil za naš krožek. Poučili smo se o Lokavcu in sv. Kolmanu, ki 

smo ju obiskali skupaj s častnim občanom dr. Tomom Korošcem. 

- Nagovorili smo člana, da je zapisal spomine o Albekovi Micki – ljudski babici, iz česar je konec leta 

nastala tudi knjiga; drugi član pa je pripravljal knjigo kratkih zgodb, tudi z nekaj črticami z 

domoznansko vsebino.  
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- Spremljali smo domoznanske dogodke v kraju, bili pozorni na aktualne obletnice in se ob njih poučili 

o dotični vsebini, si ogledali domoznansko razstavo v Muzeju Laško (otvoritev razstave o Zelenem 

Juriju) in se udeležili ogleda skritih kotičkov Laškega v organizaciji muzeja, spremljali izid nekaterih 

knjižnih izdaj (rodoslovna knjiga Mateja Hohkrauta, vključno s predstavitvijo v Rimskih Toplicah), 

aktivno spremljali in se pripravili na domoznanska predavanja v knjižnici (npr. večer o ljudskem petju 

in predstavitev pesmarice Jaz pa brez pesmi Živeti ne morem Terezije Zupanc, razstava in predavanje o 

Ignaciju Orožnu ob njegovi obletnici, 150-letnica čitalnice s prireditvijo, predstavitev knjige Martina 

Pollacka in knjige Jožeta Mačka o samostanski in gospodarski zgodovini Jurkloštra), občasno smo si 

ogledovali fotografske in filmske domoznanske posnetke naših članov o Laškem ter se pogovarjali o 

domoznansko zanimivih oz. aktualnih temah. 

- Člani so se priključevali aktivnostim popotniškega krožka z delno domoznansko oz. 

splošnozgodovinsko in kulturno tematiko: ogled Radovljice, Avstrijske Koroške, Škofje Loke ter 

Novega mesta in Kostanjevice z razstavo Nandeta Vidmarja. 

- Člani krožka smo še naprej redno delali na treh dolgotrajnejših domoznanskih vsebinah: objava 

določenih domoznanskih vsebin na domoznanskem spletnem portalu Kamra (stare zidanice v okolici 

Laškega in Rimskih Toplic), zbiranje ledinskih imen nekaterih naselij naše občine, spominski zapisi oz. 

zapisi o zanimivih osebnostih.  

 
3.4.2 Izredna strokovna in tehnična dela  

- priprava na začetek vnosa v COBISS3/Nabava Serijske publikacije, 

- analiza statističnih podatkov za l. 2018 in izpolnitev letnega statističnega vprašalnika (BibSiSt), 

- paketni izbris neaktivnih članov (311 članov) in uničenje pripadajočih vpisnic, 
- nadaljevanje vnašanja cen v prazna polja 996 za monografije, 

- prijava na neposredni poziv ministrstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, 

- prijava na neposredni poziv ministrstva za sofinanciranje nakupa IKT opreme (žal nismo bili izbrani), 

- oblikovanje informacijskih zgibank s seznami literature, 

- pregled in ažuriranje seznamov za klasično obveščanje o prireditveni dejavnosti v laški knjižnici, 

- pregled serijskih publikacij, odpoved nekaterih naslovov in naročilo novih, 

- anketa in analiza zadovoljstva članov in občanov s knjižnico (v okviru raziskovalne naloge zaposlene 

o prostorih osrednje knjižnice). 

 

3.4.3 Posavska potujoča knjižnica 

Glavna aktivnost v okviru 4 sodelujočih knjižnic (Laško, Sevnica, Krško, Brežice) in 5 občin (Radeče, 

Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki) pri projektu Posavski bibliobus je bila v l. 2019 izvedba 

javnega razpisa in naročila, po uspešnem javnem pozivu na ministrstvu za kulturo konec l. 2018, ko so 

nam bila sofinancerska državna sredstva za Posavski bibliobus tudi odobrena. Javno naročilo je izvedla 

Občina Krško, skladno z njim pa smo izbrali ponudnika As Domžale, ki je poleti že nabavil vozilo 

Renault in začel z nadgradnjo, kar smo spremljali in se dogovarjali o odprtih vprašanjih tudi na dveh 

sestankih v Domžalah. 

Z IZUM-om smo po vzpostavitvi nove baze za Posavsko potujočo knjižnico v okolju COBISS podpisali 

pogodbo o sodelovanju in se dogovorili o podrobnostih v segmentu Zaloga. 

Sodelujoče knjižnice smo se še naprej redno srečevale zaradi številnih strokovnih del, potrebnih za sam 

projekt: preučevanja možnosti trase in postajališč (tudi z obvozi in analizo Dolenjske potujoče knjižnice 

– Novo mesto), priprava knjižnične zbirke za Posavsko potujočo knjižnico, kadrovska in organizacijska 

vprašanja, izvedbena vprašanja same nadgradnje (tudi z ogledom novega bibliobusa na Ptuju) ter 

priprava poziva izvajalcem celostne podobe. 

V občini Radeče smo opravili kar nekaj sestankov z deležniki: na Občini Radeče in s predsedniki 

krajevnih skupnosti. Ob dnevu splošnih knjižnic smo pripravili prvo javno predstavitev projekta za 

občane. Ob koncu leta nas je razveselila donacija podjetja A1 za nakup knjižničnega gradiva za otroke v 

višini 10.000 eur. Donacijo smo prejeli na odmevni prireditvi v Krškem, ki smo jo ob tem izkoristili 

tudi za široko javno predstavitev projekta (prireditev smo skupaj pripravile vse sodelujoče knjižnice, na 

njej pa je sodelovala tudi GŠ Laško–Radeče). Na skupnem sestanku na Občini Krško smo se vsi 

deležniki dogovarjali o skupni ureditvi vseh razmerij s pogodbami (ki jih v l. 2019 še nismo podpisali). 
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3.4.4 Sodelovanje z drugimi institucijami, društvi in posamezniki v kraju in širše 

Temeljno in najbolj utečeno je naše sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na našem 

območju, in sicer z vsemi enotami obeh vrtcev ter s centralnimi in podružničnimi šolami, s slednjimi še 

predvsem s Knjižničnim nahrbtnikom in bibliopedagoškimi urami. Tradicionalno sodelujemo pri 

organizaciji Martinovega v Laškem in pri prireditvi Laško Guštfest (prej Laško med obema vojnama) – 

s Turističnim društvom Laško in drugimi sodelujočimi. Z Občino Laško in JSKD, OI Laško smo 

sodelovali pri osrednji prireditvi bralne značke za odrasle, hkrati občinski proslavi ob dnevu 

reformacije. Z Občino Laško in Hortikulturnim društvom Laško smo lani sodelovali pri projektu 

hortikulturne ureditve Laškega in v sklopu cvetlične postavitve v okviru prireditve Pivo in cvetje na 

knjižničnem vrtu. Gabrijela Pirš v Domu starejših Zdravilišča Laško mesečno izvaja bralne urice. Pri 

pomembnejših dogodkih smo sodelovali z MMC TV Laško. Univerza za tretje življenjsko obdobje ne 

bi mogla delovati brez bivše direktorice knjižnice Metke Kovačič, ki nam je tudi lani naklonila veliko 

svojega prostega časa. Kot mentorica prostovoljno vodi dva osrednja krožka UTŽO in je močno vpeta 

tudi v njeno siceršnje delovanje. 

V svoje prireditve pogosto vključujemo domačine, kot predavatelje, glasbene goste, soorganizatorje. 

Lani smo pripravili večer z uspešnim kuharjem, lastnikom Restavracije Pavus Markom Pavčnikom. S 

podjetjem Pavus že več let tudi uspešno sodelujemo ob predstavitvi Bralne značke za odrasle na gradu 

Tabor. Odlično sodelujemo z Glasbeno šolo Laško-Radeče oz. z njenimi učitelji (Markom Razborškom, 

Primožem Razborškom, Špelo Medved, Matjažem Piavcem in drugimi) in učenci. Sodelovali smo tudi 

z drugimi glasbeniki, in sicer s Petrom Napretom, Saro Požin in Saško Nemec. Za vse  reševalce Mega 

kviza smo organizirali ogled predstave Cankarjevih 12 ljubezni, v izvedbi Lux Theatra, v režiji 

Magdalene Hrastnik. Zaključno prireditev Branje = neskončno potovanje so popestrili MPZ Trubadurji 

z zborovodkinjo prof. Matejo Škorja in učenki OŠ Antona Aškerca Manica Drnovšek in Neža 

Hochkraut. S praznično lutkovno predstavo vsako leto pri nas gostimo vzgojiteljice Vrtca Laško.  

Pri domoznanskih aktivnostih so sodelovali dddr. Jože Maček, ddr. Igor Grdina, Martin Pollack, 

Alenka Hren Medved, Matej Hohkraut, Terezija Zupanc, Alja Kapun, Rok Matek, Marija Lipovšek 

Schuller, Jožica Novak, Jožica Škorja, Jože Dobovšek, Florjan Žagar in Sofija Hrastnik. Na 

izdajateljskem področju smo pomagali NK Laško in OŠ Antona Aškerca (brošura ob 160-letnici). 

Sodelovali smo še s Skupino Perle, ŠMOCL-om, KGZS (izpostava Laško), Komunalo Laško, 

Zdravstvenim domom Laško, STIK-om, Muzejem Laško, Društvom upokojencev Laško in 

Nadžupnijskim uradom Laško. Uspelo nam je pridobiti tudi finančna donatorska sredstva za akcijo 

Poletni bralci, za kar smo hvaležni podjetjem: Rimske Terme, Egal PB, M&M International Radeče, 

M&M Tours in Tehnomatika. Darila za otroke so prispevali Thermana Laško in Pizzerija Špica ter 

nekatere založbe. Naše prireditve so občasno fotografirali člani foto-krožka OŠ Laško pod vodstvom 

Andreja Gobca. Fotograf Boris Vrabec je v svoj objektiv ujel celotno slovesnost obeležitve 150-letnice 

Čitalnice v Laškem trgu. Klavdija Košenina je oblikovala našo praznično voščilnico in vodila 

ustvarjalno delavnico. Pri pravljični urici pa nam je pomagala gospa Tatjana Kosi s psičko Lolo. 

V Radečah smo utečeno sodelovali z več društvi – z Društvom prijateljev mladine Radeče (pravljične 

urice in ustvarjalne delavnice za otroke), s Skupino Nitke (tradicionalna razstava klekljanih izdelkov), z 

Društvom ljubiteljev likovne umetnosti Radeče in g. Ludvikom Kosom (več različnih razstav, nekatere 

tudi z otvoritvami), s Hortikulturnim društvom Radeče (tradicionalna božično-novoletna okrasitev oz. 

razstava v knjižnici). Z Milanom Goriškom in Brusači smo pripravili prireditev, posvečeno Valentinu 

Vodniku. Za tradicionalno splavarjenje smo prispevali simbolične nagrade. V prostorih radeške 

knjižnice so v l. 2019 1-krat potekale volitve. 

LAK nam je v obeh občinah plačal članarine za študente. 

Sodelovali smo pri projektih na nacionalni ravni: Noč branja, Slovenski dnevi knjige, Nacionalni 

mesec skupnega branja, teden splošnih knjižnic in Ruski film (z Mestno knjižnico Ljubljana).  

Precej smo se povezovali tudi na regijski in slovenski strokovni ravni: sestanki direktorjev knjižnic na 

celjskem območju, Združenje splošnih knjižnic in strokovna knjižničarska telesa (Društvo 

bibliotekarjev Celje (DBC) in ZBDS). Intenzivno smo sodelovali s posavskimi knjižnicami pri projektu 

Posavski bibliobus ter s celjsko knjižnico v okviru območnosti, še posebej pa z gostovanjem razstave o 

Ignaciju Orožnu. Matej Jazbinšek je bil član strokovne komisije za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu 

za kulturo, podpredsednik DBC in  član Upravnega odbora Kalanovega sklada. Barbara Rančigaj je bila 

članica Častnega razsodišča DBC. V vseh navedenih telesih delujemo strokovno in zastopamo interese 

Knjižnice Laško. Bibliotekarka Jerica Horjak je predstavila projekt Branje=neskončno potovanje na 

Dnevu dobrih praks ZBDS v Kopru. 
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3.4.5 Stiki z javnostmi 

Z uporabniki vzpostavljamo stike najpogosteje zaradi organizacije in izvedbe prireditev. Trudimo se, da 

le-to obveščanje temelji na elektronskem obveščanju, kjer imamo trenutno v bazi 437 naslovnikov. Stik 

z uporabniki vzpostavljamo tudi preko rednih objav na družbenih omrežij Facebook in Instagram ter na 

knjižnični spletni strani. Prireditve običajno izvajamo enkrat tedensko. Čeprav se trudimo potencialnim 

obiskovalcem približati e-okolje, še vedno kar nekaj naših uporabnikov obveščamo s klasičnimi vabili 

(Laško 66, Radeče 45 in Rimske Toplice 90 naslovnikov). Potencialni uporabniki nas lahko spremljajo 

preko spletne strani ter družbenih omrežij Facebook (1167 všečkov) in Instagram (203 sledilci) ali pa o 

dogajanju v naših knjižnicah izvedo po ''klasičnih'' kanalih, kot so plakati, mesečni napovedniki STIK-a 

in prispevki v lokalnih medijih (Laški bilten, Novi tednik, Radio Celje, MMC TV Laško, TV Radeče, 

Posavski obzornik, Napovednik.com itd.). Predšolske otroke in učence redno vabimo na naše dogodke s 

tiskanimi vabili, ki jih dobijo v vrtcu oz. šoli. 

Prispevke o dogajanju in naših dejavnostih redno objavljamo v Laškem biltenu in Radeških novicah, saj 

tako poskrbimo, da ostanemo opazni v celotnem lokalnem okolju (omenjena glasila dobijo vsi občani). 

Občasno objavljamo prispevke v Kratkočasniku, časopisu laške osnovne šole, in na knjižnico 

opozorimo v Iskricah, šolskem glasilu. V preteklem letu smo napisali prispevek o našem odličnem 

sodelovanju tudi v brošuro o 160-letnici šolstva v Rimskih Toplicah. O dogajanju pri nas poročajo 

novinarji Novega tednika, TV Krpana, MMC TV Laško, Štajerskega vala in Posavskega obzornika. Od 

lanskega leta naprej redno sodelujemo v Novem tedniku z občasno domoznansko rubriko Album 

Laškega, sodelovali smo s TV Krpan pri snemanju filma o dr. Korošcu. 

Z raznovrstnimi objavami na družbenih omrežjih se trudimo, da smo vedno bolj prisotni in opazni v 

lokalnem okolju, predvsem za mlajše generacije. Želimo si, da bi utrdili svojo mrežo uporabnikov in 

potencialnih obiskovalcev tudi preko objav na spletni strani ter nagovorili uporabnike, da nam 

posredujejo svoja mnenja, predloge in opombe. Za boljšo prepoznavnost, predvsem na prireditvah in 

dejavnostih, ki jih pripravljamo izven knjižničnega prostora, smo kupili 4 reklamne roloje z logotipom 

knjižnice in osnovnimi podatki, kako z našimi knjižnicami vzpostaviti stik (tudi za enoti Radeče in 

Rimske Toplice).  

 

3.4.6. Izobraževanje zaposlenih  

Direktor in bibliotekarka sta se udeležila posvetovanja ZBDS »Knjižnice, obdelovalke podatkov«. 

Udeležili smo se več sestankov oz. izobraževanj Osrednje knjižnice Celje (območnost, domoznanstvo) 

in Društva bibliotekarjev Celje. Združenje splošnih knjižnic (ZSK) je pripravilo dve skupščini in več 

enodnevnih izobraževanj. Direktor se je udeležil dveh sestankov direktorjev knjižnic celjske regije in 14 

sestankov v okviru projekta Posavski bibliobus. 

Štiri osebe so bile prisotne na občnem zboru DBC, štiri pa na letnem srečanju DBC v organizaciji 

Knjižnice Rogaška Slatina. Ena oseba se je udeležila 2-dnevne strokovne ekskurzije DBC v Pulo in na 

Brione. Tri osebe so se udeležile Dneva dobrih praks v Kopru, kjer je bil predstavljen projekt Knjižnice 

Laško »Branje = neskončno potovanje«. Prisostvovali smo tudi na posvetu Bralnega društva, 

»Pravljični šoli«, simpoziju »Poti do knjige«, Festivalu Kamra, strokovnem srečanju ''Med 

individualnostjo in družabnostjo'', ''Delavnici retorike'' in ''Digitalnem marketingu'' ter na treh srečanjih 

za mladinske knjižničarje v Pionirski knjižnici v Ljubljani. Center za razvoj knjižnic v okviru NUK-a je 

organiziral delavnici Ukrepi za uresničevanje novih strokovnih priporočil in standardov za splošne 

knjižnice za obdobje 2018–2028, ki smo se ju udeležili. V zvezi s prehodom na segment 

COBISS3/Serijske publikacije smo se udeležili dveh 2-dnevnih izobraževanj. NUK je pripravil 

predstavitev novosti v bibliotekarstvu. Dve osebi sta prisostvovali na dogodku My Laško (Stik Laško), 

ena na delavnici Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih (Inšpektorat za delo) in ena na predstavitvi 

defibrilatorja (OZ RK Laško-Radeče). Ena zaposlena je nadaljevala z obiskovanjem študijskega 

programa za izpolnjevanje iz bibliotekarstva na FF in opravila bibliotekarski izpit, vključno z 

raziskovalno nalogo. V letu 2019 je za to porabila 15 dni. Direktor se je individualno izobraževal na 

področju coachinga, s polovičnim sofinanciranjem izobraževanja s strani knjižnice. 

Za izobraževanja, srečanja in sestanke je bilo skupaj v letu 2019 porabljenih 86 dni.   

Direktor je bil prisoten na več sestankih na obeh Občinah, na sejah občinskih svetov, STIK-u itd. 

Dvakrat mesečno imamo strokovne kolegije, kjer načrtujemo naše delo in se dogovarjamo o vprašanjih 

organizacijske in strokovne narave ter si izmenjujemo pridobljena znanja. Opravimo tudi veliko 

neformalnega internega izobraževanja (tudi s pomočjo sive literature) in seznanjanja z novostmi izven 

delovnega časa. 
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3.5 OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 

 
V letu 2019 je bilo od ustanoviteljev Občine Laško in Občine Radeče za redno dejavnost 

planiranih 372.490,35 eur sredstev (297.858,57 eur Laško in 74.631,78 eur Radeče). Prejeli smo 

373.141,31 eur (298.495,30 eur Laško in 74.646,01 eur Radeče). Od Ministrstva za kulturo smo za 

nakup knjižničnega gradiva prejeli 21.232,00 eur (16.732,00 eur za klasično gradivo, 4.500,00 eur za 

Biblos). Razliko med načrtovanimi in prejetimi občinskimi sredstvi predstavljajo za malenkost višje 

porabljena sredstva za plače v Laškem in Radečah. Prav tako v planu nismo načrtovali sredstev Občine 

Laško prek razpisa za prireditve, na katerem smo uspešno kandidirali (1.030 eur). Načrtovali smo 

13.400,00 eur lastnih prihodkov in jih dobili 11.871,55 eur. Nekoliko nižji od načrtovanih so bili 

prihodki iz naslova drugi prihodki blagajne (zamudnine, stroški kopiranja in tiskanja) v obeh 

knjižnicah. Lastne prihodke smo porabili večinoma za nakup knjig, nekaj tudi za materialne stroške in 

za investicije, vse tako v Laškem kot Radečah. 

Po posredovanih zahtevkih smo prejeli za investicije in investicijsko vzdrževanje od Občine Laško 

3.000,00 eur in od Občine Radeče 1800,00 eur. Investicije pa smo poleg namenskih občinskih sredstev 

krili tudi z lastnimi sredstvi, v Laškem v višini 893,62 eur, v Radečah pa 53,29 eur.  

Veseli nas, da nam je Občina Radeče do konca leta nakazala vsa sredstva, kakor so bila dogovorjena, 

čeprav je bila razdelitev po postavkah nekoliko drugačna, kot je bilo načrtovano (več sredstev je bilo 

potrebnih za plače in materialne stroške ter manj za projekt Posavski bibliobus). Kljub vsemu ne 

smemo pozabiti, da so po velikem upadu financiranja s strani Občine Radeče v l. 2013 sredstva za 

nabavo knjižničnega gradiva in za materialne stroške še vedno znižana za 4.000,00 eur, se pa Občina 

dodatno finančno angažira pri projektu Posavski bibliobus, kar je razveseljivo in koristno za razvoj 

knjižnične dejavnosti na območju občine. 

Tudi v proračunu Občine Laško so bila zagotovljena višja sredstva za materialne stroške za 3.000 eur 

(strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in dodatni stroški pri postopkih za pridobitev 

uporabnega dovoljenja za podstrešje v osrednji knjižnici).  

V obeh proračunih so bila glede na plan zagotovljena nekoliko višja sredstva za plače (za Laško je bila 

realizacija glede na l. 2018 višja za 7 %, za Radeče pa za 9,8 %), predvsem zaradi povišanja plačnih 

razredov vsem zaposlenim, razen direktorju, zaradi državne zakonodaje, v Radečah pa še nekoliko višja 

zaradi dodatnega nadomeščanja ob menjavi pri vrnitvi višje knjižničarke s porodniškega dopusta 

 

 

4 DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

V tem poglavju ocenjujemo uspešnost realizacije zastavljenih ciljev, katerih izpolnjevanje je podrobno 

predstavljeno v celotnem tretjem poglavju. 

 V l. 2019 smo pridobili uporabno dovoljenje za podstrešje osrednje knjižnice. To je bil projekt, ki je 

trajal kar nekaj let, zato upamo, da bo ta dokument še dodatna motivacija za ureditev prizidka k 

izrazito premajhnim prostorom knjižnice v Laškem.  

 V Laškem smo kupili nov tiskalnik za kartice in za obdelavo knjižničnega gradiva ter nov 

usmerjevalnik, za Rimske Toplice pa stikalo kar je nekoliko pospešilo hitrost prenosa podatkov. 

Investicijska sredstva v Radečah smo namenili za nov projektor ter izdelavo in namestitev dodatnih 

polic za namestitev knjižničnega gradiva. 

 Izvedli smo razpis za direktorja knjižnice, na katerega je prispela samo ena vloga. Za direktorja za 

mandat pet let je bil še enkrat imenovan Matej Jazbinšek. 

 Na kadrovskem področju izpostavljamo zaključek porodniškega dopusta na delovnem mestu višji 

knjižničar in posledično nadomestne zaposlitve. Po 40 letih dela v naši knjižnici se je konec leta 

upokojila knjižničarka Zdenka Dobnik. Njeno polovično zaposlitev smo nadomestili znotraj 

kolektiva, z dvema zaposlenima za krajši delovni čas. Računovodkinja je opravila bibliotekarski 

izpit in skladno s tem smo jo za polovico prezaposlili z delovnega mesta strokovni delavec VI na 

delovno mesto bibliotekar. 

 Nakup knjižničnega gradiva je bil v 93 % izpeljan po načrtu, usklajenim glede na sredstva 

ministrstva. Načrtovali smo nakup 3.161 enot gradiva, realizirali pa 2.930. Nudili smo dostop do 
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šestih elektronskih baz podatkov in slovenskih e-knjig na portalu Biblos. Nakup je bil malenkost 

nižji od lanskega in primanjkljaj, ki ga ne moremo nadomestiti, postaja očiten.  

 Realizirali smo načrtovano odprtost knjižnic, in sicer so bile naše knjižnice odprte 89 ur tedensko. 

 Pri redni dejavnosti z uporabniki smo si za leto 2019 zastavili konkretne številčne cilje, in sicer:  

 - da bomo imeli 5.220 aktivnih članov, doseženih je bilo 5.057 članov oz. 96,9 %,  

 - da bo obisk zaradi izposoje znašal 67.250, doseženo je bilo 69.667 obiskov oz. 103,6 %,  

 - da bo izposoja na dom znašala 170.000, dosežena je bila izposoja 171.551 enot oz. 100,9 %. 

Veseli nas, da se je trend klasične knjižnične izposoje obrnil navzgor, saj smo presegli plan tako pri 

obisku kot pri izposoji, v primerjavi z l. 2018 je dvig pri obeh celo 6 %. 

Število aktivnih članov se je prvič po nekaj letih znižalo in ne narašča več. Vzrok za to je v manj 

številnih generacijah otrok, zaskrbljujoče pa je, da so ''izgube'' pri obstoječih članih visoke pri 

dijakih in študentih. Po navodilih BibSista smo prvič navedli tudi podatek članstva za celotno mrežo 

naše knjižnice skupaj. Ker le-ta ne omogoča statistike po posamičnih enotah, bomo tudi vnaprej 

vodili dve različni štetji aktivnih članov.  

 Načrtovali smo 34-42 prireditev za odrasle. Izvedli smo jih 44. Načrtovali smo 355 prireditev za 

otroke. Izvedli smo jih 356. Glede na preteklo rekordno leto sicer beležimo padec števila in obiska 

prireditev, a to nas ne skrbi, saj so bila znižanja zaradi velike aktivnosti na tem področju načrtovana.  

 Univerza za tretje življenjsko obdobje je obsežna, kvalitetna in med starejšimi občani izredno dobro 

sprejeta aktivnost. Dejavnosti UTŽO redno obiskuje že več kot 110 udeležencev, ki so bili v letu 

2019 vključeni v 7 različnih krožkov, v okviru katerih se je zvrstilo 115 srečanj, opravljenih je bilo 

329 ur, zabeležili pa smo 1.256 obiskov. 

 Aktivnosti na domoznanskem področju so raznovrstne. Pomembno je delovanje domoznanskega 

krožka. Veliko smo sodelovali z različnimi ustanovami in posamezniki ter pripravili nekaj 

pomembnih domoznanskih predavanj in razstav. Povečali smo zbirko domoznanskih razglednic. 

Obeležili smo 150-letnico Čitalnice v Laškem trgu, tudi s postavitvijo spominske plošče na Slančevo 

hišo ter z razstavo in predstavitvijo knjige počastili 90 let častnega občana, dddr. Jožeta Mačka. 

 Pri strokovno tehničnih delih izpostavljamo anketo in analizo zadovoljstva članov in občanov s 

knjižnico, ki je bila narejena v okviru raziskovalne naloge zaposlene o prostorih osrednje knjižnice, 

kar je pomemben dokument za naše nadaljnje aktivnosti na tem področju. 

 Pri projektu Posavska potujoča knjižnica 4 sodelujočih knjižnic (Brežice, Krško, Sevnica, Laško) na 

območju 5 občin (Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Radeče) je bila glavna aktivnost 

izvedba javnega razpisa in naročila ter nakup in začetek nadgradnje vozila. Skladno z dogovorom je 

IZUM v okolju COBISS vzpostavil novo bazo za Posavsko potujočo knjižnico. Konec leta smo za ta 

projekt dobili donacijo podjetja A1 v višini 10.000 eur za nakup knjig za otroke. Takrat smo projekt 

tudi začeli predstavljati širši javnosti in doživeli precejšnjo medijsko pozornost. 

 V ožjem in širšem okolju utečeno sodelujemo s številnimi akterji in imamo vzpostavljene različne 

kanale za stike z javnostmi. Tudi lani smo vzpostavili nekaj pomembnih novih povezav. Naša 

bibliotekarka Jerica Horjak je predstavila projekt Branje = neskončno potovanje slovenski strokovni 

javnosti. 

 Še naprej smo bili zelo aktivni v različnih strokovnih bibliotekarskih združenjih in komisijah na 

regijski in državni ravni, prav tako pa smo se intenzivno povezovali in sodelovali v lokalnem okolju. 

Poseben način in intenzivnost sodelovanja pomeni projekt Posavski bibliobus, ki bo ob uspešni 

izvedbi lahko postal prepoznavna zgodba v slovenskem in tudi širšem prostoru.  
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5 DOSEGANJE CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM 
 

Kazalniki uspešnosti 2018 2019 % 

Število članov 5.220 5.057 - 3,2 

Število članov (BibSist) 4.695 4.599 -2,0 

Število obiskov zaradi izposoje na dom 65.636 69.667 + 6,1 

Število obiskov v čitalnici 23.295 23.340 + 0,1 

Število obiskov zaradi izposoje na dom in v čitalnici 88.931 93.007 + 4,6 

Izposoja knjižničnega gradiva na dom  161.843 171.551 + 5,9 

Izposoja v čitalnici 38.050 38.275 + 0,6 

Izposoja na dom in v čitalnici 199.893 209.826 + 4,9 

Število vseh prireditev (brez razstav)  451 400 - 11,3 

Število prireditev za mlade  409 356 - 13,0 

Število prireditve za odrasle  42 44 + 4,8 

Število obiskov vseh prireditev 12.462 10.471 - 16,0 

Obisk prireditev za mlade 9.887 8.151 - 17,6 

Obisk prireditev za odrasle 2.575 2.320 - 10,0 

Prirast gradiva 3.448 3.328 - 4,5 

Nakup gradiva 3.003 2.930 - 2,5 

 

Podrobnejša primerjava nekaterih kazalcev s prejšnjim letom 
 

Prirast knjižničnega gradiva se je glede na l. 2018 znišal za 4,5 %, nakup pa za 2,5 %. 

Članstvo se je v znižalo za 3,2 % (v Laškem za 5,4 % in Rimskih Toplicah za 2,8, zvišalo pa se je v 

Radečah za 0,5 % in v izposojevališčih za 0,4 %). 

Obisk knjižnice zaradi izposoje na dom in čitalnice se je skupno zvišal za 4,6 % (v Radečah za 16,2 % 

in Rimskih Toplicah za 9,6 %, znižal pa se je v Laškem za 0,2 % in v izposojevališčih za 0,6 %).  

Izposoja na dom skupaj s čitalnico se je skupno zvišala za 4,9 % (v Laškem za 3,4 %, v Radečah za 

10,3 %, v Rimskih Toplicah za 4,7 % in v izposojevališčih za 3,0 %). 

Število vseh prireditev skupaj se je v letu 2019 znižalo za 11,3 %, obisk pa za 16 %.  

 

  

ČLANSTVO OBISK IZPOSOJA 

 

2018 2019 

 % 

prebi-

valcev 

2019 

2018 2019 

obiski 

na pre-

bivalca 

2019 

2018 2019 

izposoja 

na pre-

bivalca 

2019 

Laško 2.815 2.664 29,5 54.464 54.378 6,0 123.173 127.321 14,1 

Radeče 1.177 1.184 28,1 18.260 21.233 5,0 40.604 44.817 10,6 

Rimske T. 752 731 38,1 12.510 13.721 7,1 29.011 30.367 15,8 

Jurklošter 132 129 17,9 963 976 1,3 1.518 1.582 2,2 

Šentrupert 138 142 19,4 1.166 1.107 1,5 2.530 2.528 3,5 

Zidani M. 206 207 30,0 1.568 1.592 2,3 3.057 3.211 4,6 

SKUPAJ 5.220 5.057 29,2 88.931 93.007 5,4 199.893 209.826 12,1 
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6 GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA GLEDE NA STANDARDE 

IN NEKATERA SLOVENSKA POVPREČJA 

 
Knjižnica Laško dosega Strokovne standarde in priporočila za splošne knjižnice (za obdobje 2018–

2028) v sledečih deležih: pri prostorih okrog 50 % (2.064 m²), pri zaposlenih 63 % (14,5), pri zalogi 

knjižničnega gradiva je standard dosežen, pri prirastu letnih novosti 68 % (250 knjig na 1.000 

prebivalcev = 4.323) in odprtosti knjižnic 88 % (če štejemo izposojevališča kot krajevne knjižnice). 

Standard govori o 40 % včlanjenosti občanov. Dosegamo ga v 66 %. Dejanska uporaba knjižnice s 

strani občanov je prek prireditev, izposoje prek družinskih članov in še uporabe drugih storitev, ki se 

računalniško ne evidentirajo, precej višja.  

Tudi letos smo primerjali podatke o opravljenem delu slovenskega knjižničarja v letu 2018 in našega v 

lanskem letu. V vseh slovenskih splošnih knjižnicah je bilo zaposlenih 1.219 ljudi, v Laškem pa 9,2. 

- izposoja na dom je na slovenskega knjižničnega delavca znašala 18,352, na našega 18.646, 

- število obiskov je na slovenskega delavca skupaj s prireditvami 8.618, na našega 11.248.  

- slovenski knjižnični delavec je kupil in delno obdelal 344 enot novosti, naš pa 361, 

- slovenski knjižnični delavec je (vključno z otroškimi) opravil 20,6 prireditve, naš pa 43,5. 

V primerjavi s slovenskimi povprečji le-ta presegamo pri vseh štirih kazalcih, kar kaže, da so glede na 

rezultate obremenitve v naši knjižnici visoke. To je že leta izrazito pri prireditveni dejavnosti, ki je v 

naši knjižnici res obsežna in so se ji priključile še aktivnosti UTŽO. Glede na lani pa je razlika 

precejšnja tudi pri obiskih (+ 30 %). 

Seveda pa številke ne povedo vsega, saj se ukvarjamo s številnimi vsebinami in paleto dejavnosti. To 

počnemo predano in se trudimo za kvaliteto, saj verjamemo, da jo naši obiskovalci potrebujejo in da jim 

koristi. Tudi zaradi tega v naše delo vlagamo veliko energije. Glede na prejeta sredstva in naš vsebinski 

''iztržek'' ocenjujemo, da poslujemo gospodarno. Primerjave s slovenskimi povprečji in glede na 

doseganje standardov potrjujejo dejstvo, da smo učinkoviti. Naše naloge so zakonsko določene, in ker 

verjamemo, da ima naše delovanje pozitiven učinek na širšo družbo, jih opravljamo požrtvovalno in 

prizadevno. Zavedamo se, da moramo našo potrebnost in koristnost za svoja okolja vedno znova 

dokazovati. Prepričano smo, da je najboljši način za to, da v danih okoliščinah dajemo pri našem 

delovanju svoj maksimum, k čemu vedno stremimo.  

 

 

7 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA 

 
V zavodu obstajajo ločenost funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja, interna pravila v večjem 

delu poslovanja in delovanja knjižnice, imamo redne sestanke s poročanji. Izvajamo notranjo kontrolo 

poslovanja. V letu 2019 smo posodobili način načrtovanja in nadziranja dela zaposlenih. Posodobili 

smo tudi kontni načrt in uvedli uporabo geselnika za generiranje enkratnih gesel v aplikaciji UJPnet. 

Še vedno obstajajo velika tveganja na nekaterih področjih v zvezi s prostori, manjša tudi na kadrovskem 

področju in pa pri financiranju.  

 

 

8 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER NISO BILI DOSEŽENI CILJI 

 
Na nekaterih področjih niso bili v celoti realizirani pomembnejši cilji. Prostorska stiska v Laškem je 

vedno bolj izrazita, rezultatov na področju dodatnih oz. večjih prostorov pa kljub nekaterim poskusom 

ni, saj sami pri tem ne moremo storiti veliko. Vodstvo knjižnice bo moralo večino svojega angažmaja 

vložiti v to področje, sicer bodo lahko posledice nepopravljive. 

Nakup knjižničnega gradiva ni bil realiziran v celoti in je občutno prenizek, a glede na vedno nižje 

sofinanciranje s strani države niti ni realno, da bi se situacija spremenila.  

Izpostavili bi tudi, da nismo opravili nekaterih obsežnejših strokovno-urejevalnih del na področju 

domoznanstva in strokovno-tehničnih del zaradi pomanjkanja kadrov oz. časa. Nič časa nismo namenili 

prestavljanju gradiv in urejanju skladišč, saj se z Občino Laško nismo uspeli dogovoriti za dodatno 

skladišče. 

V letu 2019 tudi še nismo pristopili k pripravi analize okolja in strateškemu načrtu za obdobje 2020-24, 

prav tako se nismo ukvarjali s prihodnjo organiziranostjo naših izposojevališč, saj je bil v ospredju 

projekt Posavska potujoča knjižnica. 
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9 NAŠA KNJIŽNICA V OKOLJU 

 
Tako rekoč vsi poudarki, ki smo jih v prejšnjih poslovnih poročilih nanizali v tem poglavju, še vedno 

držijo, npr. glede klasičnih knjižničnih storitev in uvajanja novih, skrbi za celotno knjižnično mrežo, 

pomena sodelovanj, domoznanstva, dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje, kompetentnosti 

zaposlenih in vključevanja v strokovno okolje ter še glede marsičesa.  

Splošna knjižnica je osrednja ustanova okolja, naš ustanovitelj je lokalna skupnost, zato je naše 

primarno okolje območje občin, na katerem delujemo. Še posebej središčno in odgovorno vlogo imamo 

v manjših okoljih, saj smo tako rekoč edina ustanova, za katero veljajo sledeča dejstva: imamo 

strokoven, visoko izobražen kader; za vse obiskovalce smo odprti precej časa; smo kulturni, 

izobraževalni, informacijski in knjižni center; smo del zelo dobro razvite in povezane slovenske 

knjižnične mreže in še bi lahko naštevali. Naše storitve so javne, namenjene vsem. Veliko izmed njih je 

težko merljivih, še posebej njihovi učinki.  

Vendarle bom nanizal nekaj ilustrativnih poudarkov statistike dela naše knjižnice v l. 2019. Lani so 

imele vse naše knjižnice (osrednja knjižnica v Laškem, krajevni knjižnici v Rimskih Toplicah in 

Radečah ter izposojevališča v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu) skupno 5.057 aktivnih članov 

oz. 4.599 članov (če štejemo članstvo kot celoto), kar pomeni, da je bilo formalno aktivnih v naših 

knjižnicah skoraj 27 % občanov. Če dodamo še vse, ki posredno koristijo storitve knjižnice, pa niso 

včlanjeni, zato jih zgornje število ne zajame, lahko rečemo, da naše knjižnice obiskuje v povprečju vsak 

drugi občan. Odprte so bile 4.315 ur, in sicer 291 dni v letu. Beležili smo cca 105.000 fizičnih 

obiskov (tudi tu je dejanska številka višja), kar pomeni cca 350 vsak dan (brez nedelj). Za vsakega 

izmed teh obiskovalcev se trudimo, da je deležen res človeškega, empatičnega odnosa. Izposojenih oz. 

uporabljenih je bilo malo manj kot 210.000 enot knjižničnega gradiva, za katerega bi občani po naši 

povprečni lanski nabavni ceni na enoto (vključujoči popuste) plačali 4.660.000 eur. Organizirali smo 

400 prireditev za odrasle in otroke, ki jih je obiskalo 10.471 občanov, kar pomeni več kot 40-krat 

polna dvorana Kulturnega centra Laško. Ob tem je bilo izvedenih tudi 115 srečanj v sklopu 

Univerze za tretje življenjsko obdobje, pri čemer smo zabeležili cca 1.244 obiskov.  

Ob skrbi za kvaliteto in koristnost našega dela se v knjižnici vedno bolj zavedamo, da ostajamo v 

današnji družbi ena redkih ustanov s privilegijem nekoliko zavirati (pre)hiter tempo sodobnega časa in 

naših življenj v njem. Naša osnovna dejavnost in naloge so namreč povezane s knjigami in branjem ter 

s prizadevanji biti središče znanja, kulture, druženja, srečevanja in ustvarjalnosti, v kar usmerjamo 

večino naših aktivnosti. Veseli nas, da to številni obiskovalci pri nas opažajo, iščejo in cenijo. 

V šestem poglavju smo poudarili naše delo, učinkovitost in energijo, ki jo vlagamo vanj. Ko naš pogled 

usmerimo v prihodnost, se zavemo, da je skrajni čas, da večji del te energije kot doslej namenimo 

izboljšanju osnovnih pogojev za delovanje knjižnice. Pri tem seveda mislimo na aktivnosti za povečanje 

naših prostorov, saj večina težav, s katerimi se soočamo pri našem delu in katerih število se veča, izvira 

iz kritičnega pomanjkanja prostora. In jih tudi ne bo mogoče v celoti rešiti, dokler ne bo rešena naša 

prostorska problematika. 

Prepričani smo, da naši številni zvesti obiskovalci to razumejo in nas v naših prizadevanjih podpirajo, 

saj bodo večji in bolj funkcionalni knjižnični prostori omogočili nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti 

ter bodo pomenili večje koristi za vse. 
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Priloga: 

 

Obrazložitev investicij Knjižnice Laško v letu 2019 

 

 

Investicije 

in 

investicijsko 

vzdrževanje  

 

Občina 

Laško 

 

Občina 

Radeče 

 

Lastna sredstva 

Knjižnice Laško  

 

 

Skupaj 

Vsa sredstva 

skupaj 
3.000,00 1.800,00 946,91 5.746,91 

 

Namenska sredstva Občine Laško v višini 3.000 EUR smo namenili za Knjižnico Laško (7 pisarniških 

stolov za zaposlene, tiskalnik za knjižnične izkaznice (75 % Laško, 25 % Radeče) in usmerjevalnik za 

večjo hitrost pretoka podatkov prek optične napeljave) ter za Knjižnico Rimske Toplice (stikalo za 

razdelitev internetnih povezav – v deležu). Sredstvom Občine Laško smo dodali lastna sredstva (na 

strani Laškega) v višini 893,62 EUR za delež nakupa stikala v Rimskih Toplicah, stojala za grafiko v 

Laškem in Rimskih Toplicah ter v Laškem v deležu tiskalnik za obdelavo knjižničnega gradiva in 

mobilni telefon (75 % Laško, 25 % Radeče) ter v celoti projekcijsko platno. 

S sredstvi Občine Radeče v višini 1.800,00 EUR smo nabavili za Radeče projektor Acer, 24 knjižnih 

polic in stojalo za grafiko ter za Laško v deležu tiskalnik za knjižnične izkaznice, tiskalnik za obdelavo 

knjižničnega gradiva in mobilni telefon (75 % Laško, 25 % Radeče). Sredstvom Občine Radeče smo 

dodali lastna sredstva (na strani Radeč) v višini 53,29 EUR za delež nakupa mobilnega telefona v 

Laškem. 

 

V letu 2019 nismo bili uspešni na razpisu MK za nabavo IKT opreme, zaradi namenjene zelo nizke 

vsote sredstev.  
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BILANCA STANJA na dan 31.12.2019 

 

SREDSTVA 
 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

     Konti skupine 00,01,04,05  

 

 

V letu 2019 sta Knjižnica Laško in Knjižnica Radeče kupili za 5.746,91 EUR novih 

opredmetenih osnovnih sredstev v razredu 0. V to vrednost ni vključen nakup knjižnega in 

neknjižnega gradiva.   

 

Knjižnica Laško je v letošnjem letu skupno nabavila za 3.893,62 EUR osnovnih sredstev. 

Kupila je 7 novih pisarniških stolov za 834,88 EUR, 75% novega tiskalnika izkaznic Evolis v 

skupni vrednosti 1.451,80 EUR in ISR port v vrednosti 685,87 EUR. Preostala opremo v 

skupni vrednosti 893,62 EUR je nabavila delno ali v celoti z lastnimi sredstvi na Laškem. Šlo 

je za veliko projekcijsko platno v prireditvenem prostoru v Laškem, dve stojali za grafiko, delno 

pa smo lastna sredstva Laškega namenili nakupu mobilnega telefona Huawey in nakupu 

tiskalnika Zebra. 

 

Za Knjižnico Rimske Toplice smo v letu 2019 s sredstvi Občine Laško delno kupili Switch 

Catalyst v vrednosti 390,40 EUR, preostalo vrednost 148,48 EUR pa smo pokrili z lastnimi 

sredstvi Laškega. Z lastnimi sredstvi smo kupili tudi stojalo za grafiko v Rimskih Toplicah. 

 

Sredstva za nabavo osnovnih sredstev v vrednosti 3.000 EUR je tako prispevala Občina 

Laško, preostanek nabavne vrednosti osnovnih sredstev pa smo v Laškem pokrili s tekočimi 

lastnimi sredstvi v vrednosti 893,62 EUR, in sicer v obliki stroška amortizacije na 46. 

 

Za Knjižnico Radeče smo v letu 2019 kupili osnovna sredstva v vrednosti 1.853,29 EUR. S 

sredstvi Občine Radeče smo nabavili nov projektor Acer v vrednosti 412,36 EUR, delno s 

362,95 EUR krili strošek nakupa tiskalnika izkaznic Evolis in s 102,15 EUR tiskalnik Zebra, ki 

sta oba namenjena skupni rabi. Z občinskimi sredstvi smo dali izdelati še 24 lesenih polic za 

dodatno nameščanje gradiva na štiri okna Knjižnice Radeče v skupnem znesku 866,20 EUR 

ter dodatno stojalo za grafiko. Z lastnimi sredstvi na strani Radeč pa smo v znesku 53,29 EUR 

krili mobilni telefon Huawey. 

 

Vrednost letošnje nabave osnovnih sredstev v Radečah je tako krila Občina Radeče z 

namenskimi sredstvi za investicije v znesku 1.800 EUR, preostanek v vrednosti 53,29 EUR pa 

smo pokrili s tekočimi lastnimi sredstvi knjižnice Radeče. 
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V letošnjem letu nismo kupovali neopredmetenih osnovnih sredstev v obliki računalniških 

programov oz. licenc v razredu 0. 

 

V Laškem in Rimskih Toplicah smo odpisali opredmetena osnovna sredstva (opremo in drobni 

inventar) v skupni nabavni vrednosti 2.645,60 EUR. Vsa sredstva so bila že v celoti 

amortizirana in niso več izkazovala sedanje vrednosti. Odpisali smo dva tiskalnika, grafoskop 

Focus, telefax Panasonic, bralnik Biblos, GSM Samsung Galaxy A3, diaprojektor Braun in 

stojalo za diaprojektor. 

 

V Radečah v letošnjem letu nismo odpisovali osnovnih opredmetenih ali neopredmetenih 

sredstev.  

 

V letu 2019 smo nadaljevali z vodenjem knjig in neknjižnega gradiva v razredu 0, med 

opredmetenimi osnovnimi sredstvi – drobnim inventarjem s 100 % odpisom. Iz tega razloga to 

gradivo ni neposredno razvidno v realizaciji, ki spremlja skupini prihodkov na 76 in odhodkov 

na 46. V realizaciji ostaja razviden tisti del nabave knjižničnega gradiva, ki se nanaša na 

časopise in revije ter zakup podatkovnih baz.  

 

Iz istega razloga tudi namenska sredstva oz. dotacije ministrstva in obeh občin za nabavo 

knjižnega in neknjižnega gradiva za ta del gradiva spremljamo v skupini 98. Medtem ko v 

realizaciji na prihodkih skupine 76 še vedno ostaja pripadajoč del dotacij za nabavo revij in 

podatkovnih baz, ki jih vodimo kot strošek poslovnega leta v skupini 46.  

 

Razliko med pridobljenimi dotacijami in večjo nabavo knjižnega in neknjižnega gradiva krijemo 

s tekočimi lastnimi sredstvi, ki so del lastnih prihodkov skupine 76, zato to razliko nabave iz 

lastnih virov obliki stroškov amortizacije vrnemo med odhodke na 46. Zaradi lažjega 

spremljanja nabave tega gradiva, smo pod tabelo realizacije pripravili dodatno tabelo, ki se 

nanaša na nabavo in financiranje knjig, neknjižnega gradiva in investicij v osnovna sredstva. 

 

V letu 2019 je nabava knjig in neknjižnega gradiva skupno znašala 55.840,07 EUR. Knjižnica 

Laško je bogatejša za gradivo v skupni vrednosti 42.548,70 EUR, Knjižnica Radeče pa v 

vrednosti 13.291,37 EUR. Občina Laško je za knjižno in neknjižno gradivo prispevala sredstva 

v vrednosti 28.941,72 EUR, Občina Radeče pa 8.912,80 EUR. Ministrstvo za kulturo je za 

Laško knjižno in neknjižno gradivo (v razredu 0) prispevalo 10.335,68 EUR, v Radečah pa 

3.178,06 EUR. Z lastnimi sredstvi smo skupno kupili za 4.471,81 EUR knjižnega in 

neknjižnega gradiva, v Laškem v vrednosti 3.271,30 EUR in v Radečah v vrednosti 1.200,51 

EUR, kar oboje izkazujemo v obliki stroška amortizacije v skupini 46.  

 

V letu 2019 smo izvedli tudi vsakoletni odpis knjižnega in neknjižnega gradiva v skupnem 

znesku 4.927,97 EUR, ki smo ga ocenili kot zastarelo ali poškodovano. Na strani Laškega 

smo odpisali za 3.180,16 EUR gradiva, na strani Radeč pa za 1.747,81 EUR tega gradiva. 

 

Med osnovna sredstva oz. drobni inventar smo tako skupno zavedli povečanje nabavne 

vrednosti zaloge knjig iz lanskih 1.330.663,66 EUR na letošnjih 1.378.546,05 EUR in zaloge 

neknjižnega gradiva iz 91.163,58 EUR na 94.193,29 EUR.  
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V enaki vrednosti smo na drugi strani izvedli odpis oz. povečali vrednost popravka vrednosti 

zaloge knjig in neknjižnega gradiva. Tako je sedanja vrednost drobnega inventarja enaka 0. 

 

Sklad sredstev v upravljanju v podskupini 980, ki predstavlja in je enak našim obveznostim za 

osnovna sredstva v razredu 0, se je ob novih nabavah in odpisih ter obračunani amortizaciji 

skupno zmanjšal s 418.797,09 EUR na 405.600,44 EUR.  

 

Obračunana skupna amortizacija iz registra osnovnih sredstev v znesku 18.943,56 EUR 

(17.333,60 EUR za stroškovno mesto Laško in 1.609,96 EUR za Radeče) je na strani 

Laškega v znesku 16.439,98 EUR delno bremenila sklad sredstev v upravljanju (v skupini 98) 

in ga zmanjšala za to razliko. Preostanek 893,62 EUR smo pustili v obliki amortizacije na 

stroških, in sicer v znesku za katerega smo nakupili opremo s tekočimi lastnimi sredstvi. 

Enako smo na strani Radeč bremenili Radeški sklad v delnem znesku 1.556,67 EUR, 

preostanek amortizacije v znesku 53,29 EUR pa pustili na stroških v vrednosti nabave opreme 

iz lastnih sredstev Radeč. 

 

Na dan 31.12.2019 je nabavna vrednost vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 

sredstev iz registra osnovnih sredstev za Laško in Radeče skupaj znašala 778.496,83 EUR, 

sedanja vrednost, ki je enaka tudi vrednosti v podskupini 980, pa 405.600,44 EUR. Sedanja 

vrednost sredstev v upravljanju Občine Laško znaša 401.009,11 EUR, sedanja vrednost 

sredstev Občine Radeče pa 4.591,33 EUR.  

 

V skupino 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje vštevamo tudi presežke prihodkov 

preteklih let v podskupini 985, ki so v letu 2019 skupno znašali 13.926,35 EUR in prav tako 

predstavljajo vir za nakup osnovnih sredstev. Podrobneje jih bomo razdelili v razdelku D tega 

poročila. Skupaj s presežki preteklih let tako skupina 98 izkazuje skupno stanje 419.526,79 

EUR (za primerjavo z lanskim letom, ko je bilo stanje 432.662,31 EUR). To so naše celotne 

obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od obeh občin. 

 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

      Konti skupine 10, 11,12,17,19 

 

 

Stanje gotovine v vseh treh blagajnah skupine 10: Laško, Rimske Toplice in Radeče, ki jih 

knjigovodsko vodimo dnevno, je na dan 31.12.2019, znašalo 276,20 EUR. Stanje denarnih 

sredstev na računih v skupini 11 pa je na skupnem transakcijskem računu znašalo 24.392,54 

EUR.  

 

V skupini 12 smo ob koncu leta 2019 izkazovali kratkoročne terjatve do kupcev v vrednosti 

322 EUR. Med tem, ko so kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih 

uporabnikov v skupini 14 skupno znašale 31.266,94 EUR. Te terjatve v celoti prestavljajo  
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terjatve do Občine Laško in Občine Radeče za decembrske plače in preostanek refundacije 

za decembrske materialne stroške. 

 

V skupini 17 smo ob koncu leta 2019 izkazovali kratkoročne terjatve do državne institucije 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije – ZPIZ, ki se vodi 

ločeno od ostalih proračunskih uporabnikov. Kratkoročne terjatve do tega zavoda izkazujemo 

z naslova invalidnine za zaposleno Ano Jančič v vrednosti 1.294,79 EUR.  

 

Aktivne časovne razmejitve v skupini 19 v znesku 421,19 EUR se nanašajo predvsem na 

vnaprej plačane stroške naročnin nekaterih revij in časopisov ter na plačane stroške 

zavarovalnih premij, ki niso vezane na koledarsko leto.  

 

Stanje vseh kratkoročnih sredstev v razredu 1, ki ga sestavljajo vse naštete skupine 10, 11, 

12, 17, 19, je tako ob koncu leta 2019 znašalo 58.054,56 EUR.  

 

 

Skupna vrednost vseh sredstev v bilanci stanja oz. aktiva (razred 0 in 1) znaša 

463.655 EUR. 

 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
 

 

C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE   

RAZMEJITVE 

Konti skupine  21, 22, 24 in 29 

  

 

Skupne kratkoročne obveznosti razreda 2 so ob koncu leta 2019 znašale 44.128,21 EUR.  

 

Velik del teh obveznosti so predstavljale obveznosti do zaposlenih v skupini 21 in sicer v 

znesku 27.595,33 EUR za decembrske plače. Preostalo večino kratkoročnih obveznosti v 

skupini 22 pa smo ob koncu leta dolgovali različnim dobaviteljem v skupnem znesku 9.699,34 

EUR.  

 

Če izpostavimo nekaj večjih, smo podjetju Adriaplin za ogrevanje stavbe v Laškem dolgovali 

1.113,68 EUR, podjetju EEA Medved d.o.o. za popravilo električnih instalacij ter menjavo 

zasilnih svetilk 1.058,23 EUR, podjetju Egal PB d.o.o 406,10 EUR za izvedbo tečaja varnosti 

pri delu. Znesek 480 EUR smo dolgovali za plačilo tečaja italijanskega jezika v okviru UTŽO 

Kum-Erjavec k.d. 
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Omenimo lahko tudi kakšnega od večjih dobaviteljev knjižničnega gradiva do katerih smo 

izkazovali dolg, npr. do podjetja Učila international d.o.o. 421,28 EUR, Mladinske knjige 

trgovine d.o.o. 632,98 EUR in Študentske založbe Beletrine d.o.o. 451,06 EUR. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupini 23 so konec leta skupno znašale 309,49 

EUR, pri čemer gre v glavnem za obveznosti do naših pogodbenih delavcev v izposojevališčih 

Zidani Most, Jurklošter in Šentrupert.    

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do 

posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v skupini 24 in so skupaj znašale 272,58 

EUR. Upravi za javna plačila RS – UJP smo ob koncu leta tako dolgovali 10,84 EUR, Občini 

Laško za režijske stroške 101,12 EUR, v skupnem znesku 160,62 EUR pa še Mestni knjižnici 

Ljubljana, Slovenski kinoteki ter Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

 

Ob koncu leta 2019 smo izkazovali tudi PČR - pasivne časovne razmejitve v skupini 29, ki 

predstavljajo odložene prihodke v znesku 6.251,47 EUR, za katere smo vnaprej pridobili 

denarna sredstva, a jih njihovo pripoznavanje uvršča med poslovne koristi prihodnjega 

obdobja. Govorimo o vnaprej zaračunanih članarinah in izletih v zvezi z Univerzo za tretje 

življenjsko obdobje, ki so vezane na študijsko leto, saj se bo del teh aktivnosti izvajal tudi v 

letu 2020. Uporabniki storitev univerze članarino in določene druge stroške plačajo v 

enkratnem znesku in koristijo v obeh letih. 

 

 

D)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

      Konti skupine 98 (980 in 985) 

 

 

Skupino 98 predstavljajo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od obeh ustanoviteljev, 

Občine Laško in Občine Radeče in znašajo skupno 419.526,79 EUR EUR (lansko leto za 

primerjavo 432.662,31 EUR). 

 

To skupino sestavljata sklad sredstev v upravljanju (v podskupini 980) v znesku 405.600,44 

EUR, ki vrednostno ustreza sedanji vrednosti vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 

sredstev v razredu 0 (vključno s sedanjo vrednostjo vseh knjig in neknjižnega gradiva) ter 

nerazporejen presežek prihodkov preteklih let (v podskupini 985) v vrednosti 13.926,35 EUR.  

 

Presežek prihodkov preteklih let nam zagotavlja fond oz. rezervo, v katero se stekajo 

vsakoletni presežki oz. dobički ob koncu poslovnega leta. Namen teh presežkov je, da z njimi 

lahko pokrivamo morebitno tekočo izgubo poslovnega leta in nabavljamo osnovna sredstva, 

za katera nismo prejeli ustreznih namenskih sredstev v obliki dotacij. Tovrstno pokrivanje 

nakupa osnovnih sredstev sorazmerno zmanjšuje rezervo oz. kumulativni presežek prihodkov 

preteklih let podskupine 985, a se mu ob prenosu pozitivnega poslovnega rezultata istočasno 

tudi pripiše vrednost ugotovljenega dobička ob koncu leta. 
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Od presežka prihodkov preteklih let v letu 2019 odpade na Laško 11.254,55 EUR presežka, 

na Radeče pa 2.671,80 EUR presežka, skupno torej 13.926,35 EUR. V letu 2019 s tega 

naslova nismo pokrivali dela nabave osnovnih sredstev v znesku 893,62 EUR v Laškem, v 

Radečah pa 53,29 EUR. Te nabave smo preko stroška amortizacije namreč pokrili s tekočimi 

lastnimi sredstvi v skupini 76, torej blagajniškimi izkupički od prodaje vrečk, publikacij, 

zamudnin, članarin, fotokopiranja itd. 

 

V letu 2019 je knjižnica za nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev od Občine Laško 

prejela namenska sredstva za investicije v znesku 3.000 EUR in od Občine Radeče 1.800 

EUR. Presežne nabave pa smo pokrili s prej omenjenimi tekočimi lastnimi sredstvi. 

 

Od Ministrstva za kulturo tudi letos nismo prejeli dodatnih sredstev za nakup IKT opreme.  

 

 

Skupna vrednost obveznosti do virov sredstev oz. pasiva v bilanci stanja je 

463.655 EUR in je vrednostno enaka aktivi. 

 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

– DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

 

A)  PRIHODKI  

      Konti podskupin 760,761 

 

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 363.270,25 EUR (Laško 292.444,52 EUR in 

Radeče 70.825,73 EUR). To je tudi vrednost pravilno izkazanih prihodkov na AJPES-u. V tej 

vrednosti ni vključen velik del denarnih dotacij za knjige in neknjižno gradivo ter ostale 

investicije, ki jih prejemamo od obeh občin in Ministrstva za kulturo in se morajo voditi v 

skupini 98 kot namenska sredstva. Zato za bolj enostavno primerjavo s celotnimi planiranimi 

sredstvi za leto 2019 na tem mestu združujemo podatke iz skupine 76 in 98.   

 

Tako ugotovimo, da so celotna denarna sredstva, pridobljena v letošnjem letu, znašla 

419.438,51 EUR (Laško 334.721,92 EUR in Radeče 84.716,59 EUR) in so bila predvsem na 

strani Laškega nekoliko višja od načrtovanih 418.922,35 EUR (Laško 334.182,57 EUR in 

Radeče 84.739,78 EUR). Povišala so se namreč sredstva za plače in sredstva za prireditve, ki 

za Laško niso bila posebej načrtovana. V Radečah pa so pridobljena sredstva ustrezala 

načrtovanim. Nekoliko višje plače smo uspeli kriti z nižjimi sredstvi za bibliobus.  
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Največji prihodek predstavljajo dotacije iz proračuna Občine Laško v znesku 298.495,30 

EUR. Ta znesek vključuje namenske dotacije za knjige, neknjižno gradivo in revije v skupnem 

znesku 30.000 EUR, sredstva za plače v višini 217.495,30 EUR in sredstva pridobljena za 

pokritje materialnih stroškov v višini 51.000 EUR. V ta skupni znesek niso vključena dodatna 

sredstva za prireditve v letu 2019 v vrednosti 1.030 EUR niti dotacije za investicije v 

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v znesku 3.000 EUR, slednja se izkazuje v 

skupini 98, poleg namenskih sredstev za knjige in neknjižno gradivo. Vseh sredstev Občine 

Laško je bilo skupaj torej za 302.525,30 EUR. 

 

Prihodki Občine Radeče so v tem letu znašali 74.646,01 EUR in so bili v glavnem 

namenjeni, plačam (53.722,21 EUR), knjižničnemu gradivu (9.000 EUR) in materialnim 

stroškom (11.923,80 EUR). Od Občine Radeče smo letos prejeli še dodatna namenska 

sredstva za nakup investicij v višini 1.800 EUR in dodatna sredstva za pokritje začetnih 

stroškov uvajanja Radeškega bibliobusa v višini 651,73 EUR. Vseh sredstev Občine Radeče 

je bilo za 77.097,74 EUR. Tudi tu poudarjamo, da se namenska sredstva za nakup knjig in 

neknjižnega gradiva ter za investicije sicer vodijo v skupini 98.   

 

Poleg navedenega je knjižnica od Ministrstva za kulturo prejela pogodbena sredstva za 

knjižno in neknjižno gradivo v skupnem znesku 21.232 EUR, ker je nekoliko več kot v lanskem 

obdobju. Knjižnica Radeče je tako za nakup knjižnega gradiva s strani ministrstva prejela 

5.308 EUR – lansko leto 4.735 EUR, Knjižnica Laško pa 15.924 EUR – lansko leto 14.206 

EUR. Del teh sredstev, ki pokriva stroške revij in podatkovnih baz, izkazujemo v prihodkih 

skupine 76. Preostali del, ki se nanaša na knjige in neknjižno gradivo pa v skupini 98 med 

namenskimi sredstvi za nabavo osnovnih sredstev.   

 

Doseženi lastni prihodki v višini 11.871,55 EUR (Laško 9.560,70 EUR in Radeče 2.310,85 

EUR) so bili v letošnjem letu nekoliko nižji od lanskih in tudi načrtovanih prihodkov 13.400 

EUR. Pridobljena lastna sredstva smo namenili nakupu knjižnega in neknjižnega gradiva in 

pokritju razlike pri nabavi investicijskih sredstev, za tisti del, za katerega nismo prejeli 

namenskih sredstev. Oboje smo v obliki stroška amortizacije vrnili v ustreznem znesku na 

stroške v skupini 46. Gre za lastne prihodke iz naslova članarin, zamudnin, opominov, 

kopiranja, donacij lokalnih podjetij in prihodkov pridobljenih s prodajo lastnih publikacij, 

promocijskih vrečk. Prodaja vrečk, lastnih publikacij ter pridobljene najemnine v Radečah, z 

naslova oddaje prostorov za namene volitev, so edini tržni prihodki znotraj poslovanja 

Knjižnice Laško in Radeče v letošnjem skupnem znesku 92 EUR.  

  

Ločeno od lastnih prihodkov v realizaciji na strani Laškega izkazujemo še lastne prihodke z 

naslova Univerze za tretje življenjsko obdobje - UTŽO, saj smo v ta namen uvedli posebno 

prihodkovno in stroškovno mesto. Ti prihodki so v letu 2019 znašali skupno 6.711,92 EUR in 

so bili pridobljeni z zaračunavanjem tečajev, izletov in članarin uporabnikom teh storitev. 2.000 

EUR smo znotraj prihodkov UTŽO pridobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Na strani Radeč v letu 2019 prav tako uvajamo novo prihodkovno in stroškovno mesto za nov 

BIBLIOBUS, katerega stroški bodo v večji meri nastajali šele v prihodnjih letih.  
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B) ODHODKI 
      Konti podskupin 460, 461, 462, 464, 465, 468 

  

 

Celotni odhodki v izkazu uspeha za potrebe AJPES so v letu 2019 znašali 363.209,12 EUR 

(Laško 292.676,68 EUR, Radeče 70.532,44 EUR odhodkov), vendar tu ni vštetih odhodkov, ki 

se ne vodijo več v skupini 46, temveč v razredu 0 in sicer z naslova nabave investicij v 

vrednosti 4.800 EUR (stroške preostalih investicij krijejo lastna sredstva v skupnem znesku 

946,91 EUR) ter odhodkov zaradi nabave knjig in neknjižnega gradiva v znesku 51.368,26 

EUR (preostalo knjižno in neknjižno gradivo v znesku 4.471,81 EUR krijejo lastna sredstva in 

se prikazujejo med odhodki v skupini 46). 

 

Ugotovimo, da celotna porabljena denarna sredstva v letu 2019 znašajo 419.377,38 EUR, 

kar je več kot lani in nekoliko več od načrtovanih 418.922,35 EUR. Razloge smo omenili že pri 

razlagi prihodkov tega obdobja. 

 

Porabljena sredstva so na strani Laškega so tako znašala 334.954,08 EUR, na strani Radeč 

pa 84.423,30 EUR. V te vrednosti so vključeni odhodki za nabavo celotnih osnovnih sredstev, 

pa tudi knjig in neknjižnega gradiva. 

 

Največji strošek knjižnice predstavljajo plače in drugi osebni prejemki zaposlenih, ki znašajo 

271.218,70 EUR  (64,67 % celotnih stroškov). Sledijo stroški nabave knjižničnega gradiva v 

višini 68.693,03 EUR (16,38 % celotnih stroškov). Tako preostali stroški (18,95 % celotnih 

stroškov) predstavljajo programski, neprogramski stroški in stroški posameznih projektov.  

 

 

C) POSLOVNI IZID 

 

 

Razlika med celotnimi prihodki in odhodki, kot jih prikazuje AJPES, izkazuje skupen pozitiven 

poslovni rezultat oz. presežek prihodkov nad odhodki letošnjega leta v skupni vrednosti 61,13 

EUR, vendar na strani Laškega letos izkazujemo negativen rezultat - 232,16 EUR, na strani 

Knjižnice Radeče pa večji presežek v višini 293,29 EUR.  

 

Računovodsko ugotovljen presežek oz. primanjkljaj na strani Laškega smo v celoti pripisali 

rezervi preteklih let na kontu 985 in tako povečali skupen presežek prihodkov preteklih let za 

ta znesek.  

 

Skupni presežek preteklih let obeh občin se je tako zvišal na 13.926,35 EUR (Občina Laško 

ima 11.254,55 EUR rezerv preteklih let, Občina Radeče pa 2.671,80 EUR). 
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

 

Knjižnica Laško ni zadolžena, zato se na izkazu financiranja določenih uporabnikov izkazuje 

le letošnje povečanje denarnih sredstev na računih v višini 3.071,17 EUR. Povečanje 

denarnih sredstev je izkazano v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka (razlika med skupinama 79 in 49). 

 

 

Pripravila: 

Nina Mlakar, uni.dipl.ekon. 

 

Laško, 27.2.2020 

    

    

 

 

       

     


