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I SPLOŠNI DEL 
 
Naziv:                          Knjižnica Laško 
Naslov:                        Aškerčev trg 4, 3270 Laško 
Telefon, faks:             734 4300,     734 4303                           
E-mail:                        info@knjiznica-lasko.si      Spletna stran:    www.knjiznica-lasko.si 
Transakcijski račun: 01257-6030371663 UJP Žalec 
Davčna in matična številka:  72905689, 5966949 
Direktorica:                 Marija Kovačič, univ. dipl. bibliotekar  
                                      tel.: 734 4302,  e-mail: metka.kovacic@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. 734 4300  fax: 734 4303 e-mail: info@knjiznica-lasko.si 
Knjižnica Radeče – krajevna knjižnica 
Ulica OF  2, Radeče    tel. 56 58 110  fax: 56 58 111 e-mail: radece@knjiznica-lasko.si 
Knjižnica Rimske Toplice – krajevna knjižnica 
Aškerčeva 6, Rimske Toplice  tel. 734 0350  e-mail: 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 je javni zavod, v sklopu katerega delujejo vse splošneknjižnice občin Laško in 
Radeče, in sicer osrednja knjižnica v Laškem, krajevni knjižnici v Rimskih Toplicah in Radečah ter 
manjša izposojevališča v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu. Zavod razpolaga skupno s 1060 
m² prostora (Laško 550 m², Radeče 200 m², Rimske Toplice 200 m², izposojevališča 110 m²) in 
zaposluje vključno z direktorico 8 strokovnih ter enega tehničnega delavca. Razpolaga s 95.000 
enotami knjižničnega gradiva, v letu 2011 je znašal prirast 4.750 enot. V lanskem letu smo imele vse 
knjižnice skupno 4.956 članov, ki so nas z različnim namenom fizično obiskali 98.157-krat, virtualno 
pa ok. 17.000-krat. Na dom in v knjižnici so si skupno izposodili 248.528 enot knjižničnega gradiva. 
Zavod izvaja pestro prireditveno dejavnost, lani npr. 378 prireditev za odrasle in otroke, ki jih je 
obiskalo 11.279 občanov. Na 20 računalnikih, kolikor jih je namenjeno uporabnikom, razvija 
knjižnično-informacijsko dejavnost. Izvaja tudi digitalizacijo gradiv s področja domoznanstva, kjer je 
v okviru knjižnice potekala v preteklih letih bogata izdajateljska dejavnost. 
Knjižnica Laško je del slovenskega knjižnično-informacijskega prostora, ki ga povezuje računalniški 
informacijski sistem cobiss, dejavnost pa določa knjižničarska zakonodaja ter standardi za splošne 
knjižnice. Financirata nas pretežno občini ustanoviteljici, s strani države pa je sofinanciran nakup 
knjižničnega gradiva, ki je z njene strani določen v vsebinskem, predvsem pa v količinskem smislu. 
Knjižnica Laško ima kot zavod 15-letno zgodovino, sicer pa je ena izmed zadnjih knjižnic v 
slovenskem prostoru začela delovati s profesionalnim kadrom, in sicer šele leta 1976. Od takrat je 
dosegla precejšen razvoj, še posebno od leta 1996 dalje, ko deluje kot zavod. S knjižničnim gradivom 
dosegamo standarde, nekoliko manj z nakupom, ne pa s kadri in prostori. Od leta 1996 dalje smo na 
prostorskem področju bili deležni precejšnjih izboljšav v celotni mreži, in sicer v Laškem cca. 350 m² 
obnovljenih površin v letih 1998 in 2005, v Radečah 200 m² obnovljenih površin leta 2002 ter v 
Rimskih Toplicah 200 m² novih površin v letu 2010. Za nadaljnji samostojni razvoj Knjižnice Laško 
pa pridobitve osrednje knjižnice niso bile zadostne, tako da je knjižnica v Laškem iz leta v leto v 
večjih prostorskih težavah, katerim se pridružujeta tudi problematika funkcionalnosti in statike. 
Knjižnica Laško je za redni program v letu 2011 porabila 376.531,92 EUR. 
 
Organi upravljanja: 
Člani Sveta Knjižnice Laško so:  Bojana Kustura,  Vida Mesar, Alenka Hren Medved  - predstavnice 
ustanoviteljic; Pavel Teršek, Roman Tušek, Mojca Povše – predstavniki uporabnikov;   
Veronika Drašček, Gabrijela Pirš, Matej Jazbinšek – predstavniki zaposlenih 
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Dejavnosti in naloge  Knjižnice Laško kot javne službe opredeljuje Zakon o knjižničarstvu,  
ki v drugem 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) 
• 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) 
• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS 88/03)  
• Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS 105/03) 
• Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 

področju kulture (UL RS 117/02, 97/03) 
• Stanadardi za splošne knjižnice (za obdobje 2005 do 2015) 
• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (UL RS 45/1994 s spremembami) 
• Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (UL 57/08) 
• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-11 (UL 35/08) 
• Osnutek nacionalnega programa za kulturo 2012-15 
Knjižničarstvo urejajo tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS   
96/2002,77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11), Zakon o javnih zavodih (UL RS 12/91, 8/96), Zakon o 
lokalni samoupravi (UL 72/93 in spremembe), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL 43/11), Zakon 
o avtorski in sorodnih pravicah (UL 21/95), Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL 59/99, 86/04, 
113/05, 51/07, 67/07) 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).  
Plače ureja plačna zakonodaja za javni sektor in področna zakonodaja, v zadnjem času pa obsežna 
interventna zakonodaja. 
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2 DOLGOROČNI CILJI RAZVOJA NAŠEGA KNJIŽNIČARSTVA 
 
Pri dolgoročnih ciljih našega knjižničarstva smo upoštevali Resolucijo o nacionalnem programu za 
kulturo 2008-2011, spremljali pa smo tudi nastajanje Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015, ki 
je sedaj v fazi osnutka predloga. Še vedno ostaja veljavna temeljna zakonodaja: zakon o knjižničarstvu 
in Standardi za splošne knjižnice 2005-2015.  
Ob definiciji knjižnice kot osrednjega centra informacijske družbe v lokalni skupnosti in središča 
spodbujanja bralne kulture smo se ozirali tudi že po novem nacionalnem programu. Le-ta 
predvideva oz. vzpodbuja dvig zavesti o pomenu branja, povečanje promocije kvalitetne slovenske 
knjige in avtorjev, večji obrat knjižničnih zbirk, letni dokument o nabavni politiki ter upravljanju 
knjižnične zbirke, pospešeno digitalizacijo domoznanskih gradiv in uporabo regijskega portala Kamra, 
projektni pristop pri izvajanju nekaterih storitev, poenotenje cen osnovnih storitev, potrebo po 
regijskih repozitorijih izločenega gradiva, večje upoštevanje vloge območnih knjižnic itd. 
 
Kljub novostim so dolgoročni cilji knjižnice še vedno aktualni in se nanašajo na naslednje naloge:  
• Zagotoviti splošen dostop do knjižničnega gradiva na vseh nosilcih, 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 oddaljeni dostop do knjižnic. 
• Prizadevati si za primerne prostorske pogoje za: pregledno postavitev knjižničnega gradiva, 

prebiranje in študij v knjižnici, organiziranje prireditev in drugih oblik druženja v knjižnici. 
• Zagotoviti splošno dostopnost knjižnične dejavnosti vsem in vključiti v članstvo 40 % vseh 

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

možnosti za kvalitetnejše življenje tako posameznika kot tudi skupnosti.  
 

Cilje za zagotavljanje pogojev za delovanje knjižnic nam določajo zakonodaja in standardi ter ostajajo 
nespremenjeni. 
 
• Povečanje prostorov v celotni mreži na cca 2.000 m² s standardi predpisanih površin do leta 2015. 

Gre predvsem za knjižnične prostore osrednje knjižnice v Laškem in krajevne v Radečah.      
Mislimo na dodatek k obstoječi hiši v Laškem, s predhodno ureditvijo kleti v sedanjem objektu. V 
Radečah pa je potrebno pristopiti k proučitvi možnosti priključitve sosednjega prostora h knjižnici.  

• Število zaposlenih naj bi se približevalo Sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Laško, in sicer do 
leta 2015 na 14 zaposlenih. V letu 2011 je bilo 9 zaposlenih. Novih zaposlitev pa trenutno ne 
načrtujemo. 

• Temeljna knjižna zaloga 4 knjige na občana je dosežena, 0,4 izv. neknjižnega gradiva na občana pa 
še ne dosegamo. Krajevna knjižnica naj bi imela najmanj 30 naslovov periodike, kar, razen 
izposojevališč, dosegamo. Letni  nakup naj bi znašal 250 enot knjižnega in 40 enot neknjižnega 
gradiva na 1000 prebivalcev. Pri neknjižnem gradivu imamo pri tem pomisleke o smiselnosti zaradi 
trenutnega stanja interneta, ki omogoča prosto poslušanje glasbe in gledanje filmov.  

• Na 1000 prebivalcev naj bi bilo v naših knjižnicah dostopno 1 uporabniško računalniško mesto.  
• Bibliobusna oskrba odmaknjenih krajev ostaja kot dolgoročen cilj, kriteriji za pomoč s strani 

države pa trenutno niso na naši strani.    
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3 IZPOLNJEVANJE CILJEV - PROGRAMA ZA LETO 2011 
 
Leto 2011 je potekalo v znamenju: 
• različnih internih del: na področju urejanja dokumentarnega gradiva,  računovodske službe,  

novega definiranja skupnih stroškov med knjižnicami laške in radeške občine, 
• prizadevanj in zagotovitve enakomernejše knjižnične dostopnosti v krajih, kjer smo v prejšnjem 

letu dobili boljše prostorske pogoje (povečana odprtost, boljša kadrovska zasedba, izboljšana 
nabava in prireditvena dejavnost v knjižnici v Rimskih Toplicah, povečana mladinska dejavnost v 
Šentrupertu), 

• inventure knjižničnega gradiva v Laškem, Rimskih Toplicah in Jurkloštru, analiz inventurnih 
rezultatov ter povečanega odpisa, 

• povečanih prizadevanj za sodelovanja v kraju in občini (npr. z Zdraviliščem Laško, šolami, Hišo 
generacij) in za ustreznejše mesto knjižnice v kraju, 

• novih prizadevanj na področju domoznanstva, predvsem digitalizacije, 
• prizadevanj za prostorske izboljšave (manjša preureditev v Radečah) in vse pogostejših 

premikanjih gradiv v Laškem. V Radečah nam je uspelo pridobiti skladišče. Naredili pa smo tudi 
korak naprej v prizadevanjih za boljše prostorske pogoje v Laškem. 

 
 
3.1 ORGANIZACIJSKI, PRAVNI, UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI DOGODKI  

 
Knjižnična mreža je ostala nespremenjena. Knjižnične enote so delovale v Laškem, Radečah in 
Rimskih Toplicah in manjša izposojevališča z nestalnim knjižnim fondom v Jurkloštru, Šentrupertu in 
Zidanem Mostu, kjer izvajamo  trikrat letno izmenjavo knjižnih kolekcij. Ker imamo v laški knjižnici 
veliko prostorsko stisko, smo v letu 2011 dali tudi nekaj kolekcij knjig šoli na Vrhu (286 izvodov) in  
Jurkloštru (57 izvodov), zbirko gradiv iz darov pa za knjižnico za goste v Thermani Laško. 
Krepili smo sodelovanje z Osrednjo območno knjižnico v Celju, ki je po zakonu dolžna, da skrbi za 
povečan nakup v regiji (predvsem elektronske baze podatkov in redkeje uporabno gradivo),  da nudi 
strokovno pomoč knjižnicam v regiji, še posebej na računalniško informacijskem področju, usmerja in 
koordinira naše domoznansko delo ter usmerja izločeno gradivo.   
Z ustanoviteljicama je  bil podpisan  Aneks k Pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih. 
Ažurirali smo: Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in Katalog informacij 
javnega značaja ter Pravilnik o javnih naročilih malih vrednosti. 
Ob urejanju dokumentarnega gradiva smo sestavljali klasifikacijski načrt za urejanje dokumentov in 
Pravilnik o urejanju in poslovanju z dokumentarnim gradivom ter odbiranju in izročanju arhivskega 
gradiva, vendar dela nismo zaključili. 
K izdelavi dokumenta o dolgoročnem načrtu knjižničnega razvoja nismo pristopili, ker bomo počakali, 
da bo sprejet Nacionalni kulturni program 2012-2015, s strani Združenja splošnih knjižnic  pa 
napovedujejo pripravo dokumenta Strategija razvoja splošnih knjižnic od 2013-2020, ki bo 
predstavljen v novembru. 
Sprejeli smo: Pravila  o delitvi  stroškov  za knjižnično dejavnost med občinama  Laško in Radeče, 
nov kontni plan in uvedli stroškovna mesta ter izvedli redna letna ocenjevanja.  
Svet knjižnice se je sestal samo enkrat. 
 
 
3.2  POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC 
 
3.2.1 Prostorska problematika in nakup osnovnih sredstev 
Velike resne investicije, kot je npr. kakšna šola, naša knjižnica še ni doživela. Bibliotekarji naša okolja 
še nismo uspeli prepričati oz. potrebe po znanju, knjigi, informaciji naših občin še niso tako velike, da 
bi za knjižnico namenili veliko investicijo. Res je, da je Celje z veliko, moderno knjižnico, zelo blizu. 
Res pa je tudi, da ko so v Celju odprli novo knjižnico, so se npr. naši mladi v precejšnjem številu 
»preselili« v Celje in zapustili domačo knjižnico, kar ni dobro. 
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Odkar je knjižnica zavod, je praviloma deležna v vsakem županskem mandatu kakšne investicije: tako 
npr. strehe in podstrešja laške knjižnice v letih 1998-2000, pridobitev 200 m2 prostora v Radečah leta 
2002,  obnovljene in razširjene knjižnice v Laškem leta 2005, 200 m2 novega prostora v Rimskih 
Toplicah in izboljšav prostorskih razmer izposojevališč leta 2010.  
Na prvi pogled so knjižnice kar urejene. Kdor obiskuje knjižnico v Laškem, pa ve, da je na policah 
velika stiska, ki povzroča nepreglednost. Zaposleni v knjižnici v Laškem poznamo tudi statični 
izračun, ki ne dopušča nobene dodatne police več. Vemo, da naša knjižnica, kot osrednja knjižnica, v 
danih prostorskih razmerah nima bodočnosti. Res je tudi, da ni čas, ko bi takoj pričakovali velike 
investicije. Moramo pa o njih misliti in mislili smo tudi v letu 2011. Pridobili smo strokovno mnenje 
pristojne  institucije Osrednje območne knjižnice Celje in izračun po standardih potrebnih prostorov za 
obstoječa gradiva in gradiva čez 10 oz. 20 let.  
Že na otvoritvi nekoliko povečane knjižnice, leta 2005,  je bilo rečeno, da gre za začasno rešitev, 
govorilo se je o kasnejši razširitvi, prizidku na parkirnem prostoru. Po nekaj letih smo že organizrali 
okroglo mizo o iskanju dolgoročnih in kratkoročnih reševanj prostorske stiske, jo leta 2010 ponovili in 
se lani obrnili s prošnjo za strokovno pomoč na pristojno institucijo. Dobili smo  strokovno presojo oz. 
potrditev naših prizadevanj, dali smo vlogo za lokacijsko informacijo in upamo, da se bodo stvari 
začele premikati.  
Da bi seznanili predstavike občin ustanoviteljic, kakšna so prostorska stanja v sosednjih knjižnicah, 
smo jeseni organizirali ekskurzijo v Osrednjo območno knjižnico v Celje ter osrednji knjižnici v 
Šentjurju in Šmarju. 
S sredstvi Občine Laško in Občine Radeče za investicije in investicijsko vzdrževanje,  delno pa tudi z 
lastnimi prihodki in prihranki, smo izvedli: 
- nakup 2 računalnikov s pripadajočo programsko opremo  in 1 tiskalnikom za knjižnico v Laškem 
- nakup opreme (zabojnik za hranjenje razstavniških stekel, nekaj pisarniških stenskih polic) 
- nakup opreme in drobnega inventarja za knjižnico v Rimskih Toplicah (2 mrežasta panoja, 2 

razstavni vitrini, 2 čitalniški mizi) 
- nakup  pregradne omare in preureditev prostora ob vhodu v skladišče v radeški knjižnici, ki smo ga 

opremili s staro opremo iz laške knjižnice.   
Opravili smo tudi nekaj vzdrževalnih del v Laškem (popravilo parketa in lakiranje v prireditvenem 
prostoru, čiščenje in zaščita kamna v hodnikih in stopniščih, popravila hladilnih naprav itd.). 
 
 
3.2.2  Kader in dogodki na kadrovskem področju 
V letu 2011 je bilo v Knjižnici Laško zaposlenih devet delavcev, in sicer 7 strokovnih delavcev, 
direktorica, 0,5 računovodje za celoten zavod in 0,5 čistilke za Knjižnico Laško. 
Zasedena so bila naslednja delovna mesta: 
• 1 bibliotekarka  - zadolžena za vodenje del v programu cobiss, sodelovanje pri nabavi, organizaciji 

poslovanja in strokovnih del, domoznanstvu, pa tudi informatorka in svetovalka 
• 1 bibliotekar - zadolžen za delovanje računalniške opreme, sodelovanje pri nabavi,  pisanju 

promocijskih in strokovnih besedil, domoznanstvu in izvajalec prireditev, informator, svetovalec 
• 1 bibliotekarka – informatorka, svetovalka, izposojevalka ter izvajalka prireditev za odrasle,  

izvajalka strokovno urejevalnih del  
• 1 višja knjižničarka - svetovalka, informatorka, izposojevalka ter organizatorka in izvajalka 

prireditev za odrasle in otroke v knjižnici v Radečah  
• 1 knjižničarka - izposojevalka gradiv v knjižnici v Laškem in Rimskih Toplicah, svetovalka,  

izvajalka prireditev za otroke,  
• 0,5 knjižničarke - izposojevalke gradiv v knjižnici v Laškem, svetovalke, zadolžene za 

pregledovanje opominov in za blagajno. Delavka je polovično upokojena. 
• 0,5 knjižničarke - izposojevalke gradiv v knjižnici v Laškem in Rimskih T., zadolžene za pomožna 

strokovna in urejevalna dela ter sodelovanje pri izvajanju prireditev. Samo polovična zaposlitev. 
• 0,5 knjižničarke - računalniška obdelovalka knjižničnih novosti in odpisovalka gradiv, zadolžena 

za evidentiranje računov in vodenje evidenc o strokovni literaturi. Delavka je polovično upokojena. 
• 1 računovodkinja, ki je v letu 2011 opravljala tudi dela izposojevalke gradiv v knjižnici v Laškem 
• 0,5 čistilke, ki opravlja tudi dela zaščite knjižnega gradiva in kurirska dela. Polovična zaposlitev 
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• Direktorica - bibliotekarka, ki strokovno in poslovno vodi zavod, skrbi za dobre pogoje dela, vodi 
nabavo knjižničnega gradiva, organizacijo prireditev za odrasle v Laškem in Rimskih Toplicah ter  
domoznanstvo. 

V knjižnici imata dve bibliotekarki naziv bibliotekarski specialist, dva bibliotekarja naziv samostojni 
bibliotekar, višja knjižničarka naziv višji bibliotekarski sodelavec, ena knjižničarka samostojni 
knjižničarski referent in dve knjižničarki višji knjižničarski referent. 
Zahtevnejša dela pri vzdrževanju in razvijanju računalniškega sistema, 7 ur izposojevalnega dela 
tedensko v manjših izposojevališčih in čiščenje v Rimskih Toplicah je bilo opravljeno preko 
podjemnih pogodbenikov. Čiščenje knjižnice v Radečah opravlja servis. S študenti smo si pomagali 
pri rednem izposojevalnem delu v Radečah in Šentrupertu ter pri inventuri. Na koncu leta je študentka 
prevzela tudi izposojevalno delo v Jurkloštru. 
V letu 2011 smo se precej ukvarjali s spremembami v organizaciji dela, ki jih je zahtevala sprememba 
odprtosti in kadrovske zasedbe v Rimskih Toplicah. Računovodkinjo smo uvajali v knjižničarsko delo,  
ne pa v dela poslovnega sekretarja in še ne za polovičen čas. Zaradi nejasnosti glede bodoče 
organiziranosti računovodstva to delovno mesto še čaka na natančnejše definiranje.    

 
 

3.2.3 Temeljno knjižnično gradivo in prirast   
 
Tabela: Knjižnična zaloga na dan 31.12.2011 
 
KNJIŽNICA 

Knjižnična zaloga (stanje 31. 12. 2011) 

 
knjige   serijske 

publikacije 
    letniki 

neknjižn. 
gradivo 

SKUPAJ 

Laško 49.432 1.569 4.763 55.764 
Radeče 19.994 230 1.076 21.300 
Rimske Toplice 13.687 120 533 14.340 
Izposojevališča 3.475 32 77 3.584 
SKUPAJ 86.588 1.951 6.449 94.988 
 
Temeljna knjižnična zaloga je znašala konec leta 2011 94.988 enot, porazdeljenost po posameznih 
knjižnicah je razvidna iz tabele. Odpis je znašal 1.960 enot. Neknjižno gradivo vpisujemo pretežno na 
knjižnico Laško, nato pa kroži po enotah. Prav tako praviloma kupujemo domoznansko, čitalniško in 
zahtevnejše gradivo v enem izvodu  in ga po potrebi meddodelčno izposojamo.  
Pri zalogi izposojevališč v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu je navedeno računalniško 
vpisano gradivo, sicer pa se v vsakem izosojevališču nahaja še nekaj gradiva, ki ni računalniško 
obdelano. Poleg tega pošljemo v te knjižnice še vsako leto po 3 kolekcije pomičnih knjižnih novosti   
in po ena ostane v vsakem izmed njih. Dopolnjujemo pa jih tudi s preseljenimi kolekcijami iz osrednje 
knjižnice. Tako se v vsakem izmed izposojevališč vedno nahaja med dva in tri tisoč enot gradiva. 
 
Tabela: Prirast po vrstah gradiva v letu 2011 – št. enot 

Nakup knjižničnega gradiva Skupen prirast v letu 2011  
KNJIŽNICA knjižno 

gradivo 
neknjižno 
gradivo 

skupaj 
Darovi- 
skupaj knjige serijske 

publikacije 
neknjiž. 
gradivo 

SKUPAJ 

Laško 2.260 339 2.599 205 2.271 161 372 2.804 
Radeče 929 80 1.009 38 914 46 87 1.047 
Rimske T. 535 25 560 74 567 33 34 634 
Izposojevališča 211 3 214 51 250 8 7 265 
SKUPAJ 3.935 447 4.382 368 4.002 248 500 4.750 
 
V letu 2011 je bilo kupljenih 4.382 enot knjižničnega gradiva, 368 enot pa je bilo podarjenih, skupno 
je znašal prirast 4.750 enot. Za nakup smo porabili 82.271,20 EUR, in sicer 34.000,00 EUR Občine 
Laško, 11.000,00 EUR Občine Radeče,  6.274,20 EUR lastnih sredstev in 30.997,00 EUR sredstev 
Ministrstva za kulturo.  
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V prijavi na projektni razpis za nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali nakup 290 enot 
knjižničnega gradiva na 1.000 prebivalcev, kar je skupno 5.264 enot, ki smo ga zaradi nezadostnih 
sredstev že v planu znižali na  4.233 enot in  realizirali v višini 4.382 enot. Sicer smo se pri 
načrtovanju in realizaciji strogo držali vseh zahtev projektnega razpisa Ministrstva za kulturo. 
Razmerje v nakupu naslovov med strokovno literaturo in leposlovjem je bilo 61,7 : 38,3, med 
literaturo za odrasle in otroke pa 69,1 : 30,9. Kupili smo predpisano število z MIK in Javne agencije za 
knjigo podprtih publikacij, del s področja slovenistike, humanistike ter kvalitetnejših prevodov. 
Podrobnejša struktura nabavljenih izvodov je razvidna iz tabele. 
 
Nabava po vsebini - Prirast knjižničnega gradiva po strokovni klasifikaciji (UDK) v letu 2011 
UDK 0 1 2 3 5 6 7 82.01 82 leposlovje 80 9       SKUPAJ 
Št. enot 493 205 97 366 139 484 647     73       1.821 108 317         4.750 

 
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 – umetnost, šport, videoposnetki, glasbeni posnetki, 82.01/09 – literarna teorija in zgodovina, 82 – leposlovje,  
80 – jezikoslovje, 9 – zgodovina, zemljepis, domoznanstvo 
 
 
3.2.4  Računalniška opremljenost  
V Laškem je bilo konec  leta 2011  uporabnikom dostopnih 10 računalniških mest, 5 v knjižnici in 5 v 
računalniški učilnici oz. prostoru za študij, kjer je možna brezžična povezava na internet tudi z lastnim 
računalnikom. Na voljo sta 2 tiskalnika, v študijski sobi  pa še skener in tiskalnik. V Radečah imamo 4 
računalnike, skener in 2 tiskalnika. V Rimskih Toplicah so na voljo 3 računalniki ter dva tiskalnika. V 
vseh knjižnicah lahko uporabniki uporabljajo tudi barvni tiskalnik.  
V Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu pa je za uporabnike namenjeno po eno računalniško 
mesto in en tiskalnik.  
Internet je dostopen v vseh treh krajevnih knjižnicah. V letu 2011 smo v izposojevališču v Zidanem 
Mostu uredili dostop v sodelovanju s krajevno skupnostjo, v Šentrupertu pa imamo zagotovljen dostop 
preko osnovne šole. V Jurkloštru smo imeli skupen dostop do interneta z zdravstvenim domom, ki 
smo ga v letu 2010 izgubili, v letu 2011 pa nismo uspeli vzpostaviti ponovne dostopnosti. 
Bibliotekarski kader razpolaga z 12 osebnimi računalniki, 2 prenosnikoma, 3 črno-belimi in 3 
barvnimi tiskalniki ter 2 LCD-projektorjema. 
Vsega skupaj je v knjižnicah trenutno 34 računalnikov, 14 tiskalnikov, 2 skenerja in 2 LCD-
projektorja. Poleg tega se nahaja v knjižnicah še 7 specialnih tiskalnikov in 6 čitalcev črtnih kod za 
potrebe obdelave in izposoje. 
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3.3 DELO NAŠIH KNJIŽNIC Z UPORABNIKI 
 

3.3.1  Odprtost knjižnic 
Vse naše knjižnice skupaj so bile pretežni del  leta 2011 odprte 88 ur tedensko (Laško 45 ur, Radeče 
23 ur, Rimske T. 14 ur, Jurklošter, Šentrupert in Zidani Most pa po 2 uri). 
Odpiralni čas smo s 1. marcem povečali  v Rimskih Toplicah, in sicer ob petkih za 2 uri. Petek smo v 
tej knjižnici tudi kadrovsko okrepili. Zahteve uredbe glede odprtosti smo tako v glavnem dosegli. 
V izposoji so v preteklem letu delali 1,8 bibliotekarja, 1 višja knjižničarka, 2 knjižničarki in cca 0,25 
računovodkinje.  
 
 
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 2.793 30,1 53.204 5,7 
Radeče 1.189 26,4 19.791 4,4 
Rimske T 620 27,5 11.184 4,9 
Šentrupert 110 15,7 1.230 1,7 
Jurklošter 93 13,2 391 0,6 
Zidani M. 151 21,5 1.078 1,5 
SKUPAJ 4.956 27,3 86.878 4,8 
 
Pri izračunih smo uporabljali naslednje podatke glede števila prebivalcev posameznih krajev: 
Laško 9.300, Radeče 4.500, Rimske Toplice 2.250, Jurklošter 700, Zidani Most 700, Šentrupert 700 
                                 
Pri nas je bilo  leta 2011 27,3  % prebivalcev članov knjižnic (Laško 30,1 %, Radeče 26,4 %, Rimske 
T. 27,5 %), slovensko povprečje pa je bilo v letu pred tem 24,6 %. Pri tem je treba upoštevati, da je 
možno, da se ena oseba šteje kot član tudi dvakrat (npr.: nekdo je lahko član knjižnice v Šentrupertu in 
v Laškem). 
V tabeli je predstavljen obisk knjižnice zaradi izposoje, čitalnice ali uporabe računalnika, ki je skupno 
znašal 86.878. Niso pa vključeni obiski prireditev, ki jih je bilo 11.279 in obiski naše spletne strani in 
baz podatkov od doma, ki jih je bilo okrog 17.000. Naša knjižnica je torej imela skupno 98.157 
fizičnih obiskovalcev, če pa upoštevamo še virtualni obisk, znaša seštevek preko 115.000. 
Najbolj natančno štet obisk je obisk zaradi izposoje, ki je evidentiran računalniško. Zato le-tega 
uporabljamo za primerjanja.  Pri nas je občan lani obiskal knjižnice zaradi izposoje na dom 3,5-krat, in 
sicer: Laščan 4,3-krat, Radečan 3,1-krat in Rimljan 3,8-krat, občan, ki gravitira na izposojevališča, pa 
1,3 krat, Slovenec pa leto pred tem 3,3-krat. Pri tem je štet tudi obisk zaradi podaljšanja in rezervacij. 
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Struktura članov Knjižnice Laško v letu 2011 je bila sledeča: 
 
30  % osnovnošolcev, 21, 3 % zaposlenih, 12,2  % dijakov,  9,5 % študentov, 11  % predšolskih otrok,  7,5 % 
upokojencev in  8,5  % nezaposlenih. 
 
Grafikon: Struktura članov Knjižnice Laško v letu 2011 
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PREDŠOLSKI OTROCI OSNOVNOŠOLCI DIJAKI

ŠTUDENTJE ZAPOSLENI NEZAPOSLENI

UPOKOJENCI

 
 
Glede na prejšnje leto se je povečal delež učencev, upokojencev in brezposelnih, opazno se je 
zmanjšal  delež dijakov, deleži študentov, zaposlenih in predšolskih otrok pa ostajajo podobni lanskim. 
   
  
 
 
Delež članov po posameznih knjižnicah: 
 
Laško: 56,4 %, Radeče: 24 %, Rimske Toplice: 12,5  %, Šentrupert: 2,2 %, Jurklošter: 1,8 %, Zidani Most: 3,1%   
 
Grafikon: Člani Knjižnice Laško po posameznih knjižnicah v letu 2011 
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Glede na prejšnje leto se je opazno povečal delež članov knjižnice v Rimskih Toplicah. 
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3.3.3 Izposoja na dom in v knjižnici ter obisk prireditev 
 
Tabela: Izposoja na dom in v knjižnici ter število in obisk prireditev 

Izposoja na dom   in 
v knjižnici 

 
Število prireditev in obisk le teh 

 
 
  Prireditve za mlade Prireditve za odrasle             

Knjižnica 
število 

izposojenih 
enot 

št. izposoj. 
enot na 

prebivalca število obisk število obisk 

Laško 150.158 16,2 145 4.506 26 1.673 
Radeče 62.290 13,8 108 2.597 7 412 
Rimske T. 29.909 13,3 60 1.322 7 315 
Jurklošter 1.048 1,5 - - - - 
Šentrupert 2.500 3,6 11 200 1 22 
Zidani Most 2.623 3,7 12 214 1 18 
SKUPAJ 248.528 13,7 336 8.839 42 2.440 
 
 
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). 
Ker je štetje same izposoje knjižničnega gradiva na dom povsem natančno, uporabljamo za primerjave 
le to. V letu 2011 je bilo pri nas računalniško evidentirane 213.028 enot izposoje na dom, in sicer 11,7 
enote na občana (Laško  13,8  enote, Radeče 11,8 enote, Rimske T. 11,2 enoti, Zidani Most 3,6 enote,  
Šentrupert 3,5 enote  in Jurklošter 1,5 enote).  Povprečna izposoja na slovenskega državljana pa je v 
letu pred tem znašala 11,5 enote.  
Izposoja gradiva na dom glede na vrsto je bila v enoti Laško v letu 2011 naslednja: 
56, 8 %  izposoje je predstavljalo leposlovje, 35,7 % stroka, 5,3 % neknjižno gradivo, 2,2 % revijalni 
tisk. 
Tako kot pri drugih slovenskih knjižnicah, se je tudi pri nas preveč razširilo podaljševanje izposojnih 
rokov, kar zmanjšuje dostopnost gradiv v knjižnici. 
 
 
Za izboljšanje bralne kulture in njene kvalitete smo v letu 2011 poleg prireditev in redne 
bibliopedagoške dejavnosti organizirali: 
Za otroke: Predšolsko bralno značko je osvojilo 175 otrok. Seznanjali smo otroke, ki so obiskovali 
pravljične urice, s knjižnico in jih vpisali. S posebno zgibanko smo predstavili knjižnico prvošolcem in 
njihovim staršem.  S sedmošolci smo izvajali državni projekt „Rastem s knjigo”. Vseslovenski Mega  
knjižni kviz pa sta reševala 402 otroka. Čez vse leto so potekale po vseh knjižnicah pravljične urice, 
bibliopedagoške ure in občasno delavnice. 
Na novo smo uvedli branje pravljic v tujih jezikih. 
Za odrasle: Bralno značko za odrasle, ki jo je osvojilo 115 članov naših knjižnic in akcijo »Beremo 
slovenske avtorje«. Osrednji dogodek teh bralnih aktivnosti, prireditev, je bila hkrati proslava ob 
dnevu reformacije, ki jo je podprla Občina Laško. Sodelovali smo v regijskem projektu predstavljanja 
kvalitetnih knjig „Priporočamo”. Brali smo oskrbovancem v Domu starejših  Zdravilišča Laško in jim 
dostavljali knjižnično gradivo. Pripravljali smo priporočilne sezname s predstavitvami knjig npr. 
„Počitniško branje”, ponudili izbrano počitniško branje v vrečki, poimenovani „Maček v žaklju”, 
predstavljali zanimive knjige v Laškem biltenu, izpostavljali kvalitetne knjige na manjših razstavah na 
izpostavljenih mestih v knjižnici. Izvajali smo srečanja z mladimi, ki poskušajo s pisanjem. 
Pripravljali smo literarne prireditve in predstavitve različnih dobrih knjig ter pogovore s člani bralne 
značke. Veliko smo brali, na različne načine pridobivali informacije o novostih in si prizadevali za 
dobro svetovanje.  
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3.3.4 Informacijsko delo in računalniške usluge 
Obstoječa spletna stran je bila v letu 2011 obiskana 21.036-krat (57,6 dnevno), od tega z različnih 
računalnikov izven prostorov knjižnic cca. 17.000-krat. Pri tem je bilo obiskanih 191.798 različnih 
strani na domači strani (525 dnevno), od tega od doma cca. 155.000. 
Naši člani so knjižnice zaradi uporabe računalnika obiskali 5.200-krat, pri čemer je za študijske 
namene in projektno delo v Laškem na voljo računalniška učilnica s 5 računalniki. Naši uporabniki so 
se posluževali tudi spletne storitve Moja knjižnica, in sicer smo beležili 457 obiskov zaradi rezervacije 
prostega izvoda, 373 zaradi rezerviranja gradiva in 434 zaradi podaljšanja. 
Del informacijske ponudbe je tudi omogočanje dostopa do naročenih baz podatkov. Letos smo 
zamenjali dve bazi – namesto pravne  Ius Info imamo pravno-finančni portal Tax-Fin-Lex, namesto 
glasbene Grove Music pa Naxos Music. Intenzivno smo promovirali e-baze in beležili njihovo 
povečano uporabo, ki je v letu 2010 znašala 112, v letu 2011 pa 3.521 obiskov. Sredi novembra pa 
smo na portalu Kamra objavili projekt Hum in do konca leta beležili 582 obiskov. 
V knjižnicah smo uporabnikom svetovali pri izbiri leposlovja in pri iskanju informacij o knjižnem 
gradivu in tudi drugih. V pomoč uporabnikom so bile tudi zgibanke z navodili, tako za osnovne 
knjižnične storitve kot tudi elektronske storitve, ki smo jih ažurirali in dopolnili. 
V oktobru smo sodelovali pri vseslovenskem prostovoljskem projektu e-opismenjevanja starejših 
Simbioza. Bili smo lokalni organizator za občino Laško. Na tečajih v knjižnicah v Laškem in Rimskih 
Toplicah je sodelovalo 29 udeležencev in 11 prostovoljcev, na drugih lokacijah (OŠ Laško, OŠ 
Rimske Toplice, Hiša generacij) pa skupaj 40 udeležencev in 25 prostovoljcev.  
Informacijsko opismenjevanje smo izvedli tudi za vse devetošolce v Laškem, Rimskih Toplicah in 
Radečah. 
 
3.3.5 Prireditvena dejavnost 
Za odrasle: Za odrasle smo pripravili 42 prireditev (literarni večeri, domoznanska predavanja oz. 
srečanja, strokovna in potopisna predavanja), in sicer v Laškem 26, v Radečah 7 (od tega otvoritve 
treh večjih razstav), v Rimskih Toplicah 7 in po eno potopisno predavanje v Šentrupertu ter Zidanem 
Mostu.  V Laškem smo  poleg navedenih prireditev pripravili še 5  tematskih razstav, za katere nismo 
imeli otvoritev in tudi ne štejemo ljudi, ki so jih videli, so pa to vsi obiskovalci knjižnice. Posamezne 
razstave so na ogled od dva do dva meseca in pol. V Radečah so bile 3 večje razstave. 
Vse prireditve je obiskalo  2.440 občanov, in sicer v Laškem 1.673 (brez ogleda razstav), v Radečah 
412 in Rimskih Toplicah 315, v Šentrupertu 22 in v Zidanem Mostu 18. 
Otroški program: zajema ure pravljic, ustvarjalne delavnice, organizirane oglede knjižnic, knjižne 
uganke, manjše knjižne razstave. Za otroke je bilo pripravljenih 336 prireditev, in sicer  145 v 
Laškem, 108 v Radečah, 60  v Rimskih Toplicah, 12 v Zidanem Mostu in 11 v Šentrupertu, ki jih je 
obiskalo 8.839 otrok, v Laškem 4.506, Radečah 2.597, v Rimskih T. 1.322 in izposojevališčih 414. 
Skupaj smo pripravili 378 prireditev, ki se jih je udeležilo 11.279 obiskovalcev, in 8 večjih 
tematskih   ter  veliko manjših priložnostnih razstav. 
V Laškem  je bilo organiziranih 171 prireditev (6.179 obiskovalcev), v Radečah 115 prireditev (3.009 
obiskovalcev) in v Rimskih Toplicah 67 prireditev (1.637 obiskovalcev), v Šentrupertu 12 prireditev 
(222 obiskovalcev) in v Zidanem Mostu 13 prireditev (259 obiskovalcev).  
Tudi letos je bil največji dogodek knjižnice osrednja prireditev projekta »Beremo slovenske avtorje« 
skupaj z Bralno značko za odrasle. Na osrednji prireditvi, ki je bila tudi tokrat istočasno proslava ob 
Dnevu reformacije in sta jo  podprla Občina Laško in Sklad ljubiteljske kulture, smo pritegnili okrog 
260 obiskovalcev. Osrednja gostja večera je bila največja promotorka branja pri nas Manca Košir. 
Večer pa je popestrila tudi uveljavljena pevka Nuška Drašček. Priložen je seznam prireditev za odrasle 
in otroke. 
S prireditvenim programom knjižnice opozarjamo ljudi nase, jih spomnimo, da bi brali, da bi nas 
morda po presledku spet obiskali, ali pa jih privabimo na prireditev, morda jih z njo navdušimo, 
obogatimo. Morda prihajajo le občasno na prireditev, ker določene prireditve redno obiskujejo ali jih 
zanima tema določenega predavanja, večera, skratka, prireditve popestrijo  redno knjižnično dejavnost, 
pa tudi bogatijo kulturni utrip v naših krajih. 
Včasih kdo, največkrat kakšna starejša oseba, ne prihaja na prireditve, pa mu nehamo pošiljati vabila, 
nakar se oglasi in prosi, naj mu vabila še vedno pošiljamo, da jih z veseljem prebira in da nekaj izve 
tudi iz naših zgibank.  
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3.4  DRUGA DELA IN AKTIVNOSTI 
 
3.4.1 Izredna strokovna in tehnična dela 
• prijava na projektni razpis Ministrstva za kulturo  za projekt nabave knjižničnega gradiva,   
• prijava na projektni razpis MIK za IKT, ki je bila neuspešna 
• prijava na razpis Občine Laško za prireditve, 
• nova postavitev gradiv v internih prostorih v Laškem (v  pisarni in  obdelavi), 
• klasifikacijski načrt in ureditev dokumentarnega gradiva ter priprava gradiv za arhiv (delo je bilo    

delno opravljeno), 
• inventura gradiv v Laškem, Rimskih Toplicah in Jurkloštru ter  analiza inventurnih rezultatov, 

analiza pogrešanega gradiva  in odpis ter ugotovitev, da sistem varovanja RFID za nas ni 
racionalen, 

• sodelovanje s podjetjem Credit Express za izterjavo nevrnjenih knjig in zamudnin, 
• označitev slikanic z velikimi črkami,  
• ažuriranje obrazcev, zgibank o delovanju knjižnice ter seznamov udeležencev prireditev, 
• analiza upada obrata AV-gradiv, primerjalne analize glede članstva dijakov z izvajanjem določenih 

aktivnosti za pridobivanje te populacije, analize neizposojenega gradiva v 5 ali 10 letih glede na 
starost gradiv, analiza izposoje po tipih gradiva in po določenih vsebinah, 

• odpravljanje napak notranje revizije, definiranje novega kontnega plana in stroškovnih mest, 
• priprava knjižničnih zbirk za formiranje interne knjižnice v Zdravilišču Laško in obogatitev zbirke 

v šoli v Šentlenartu in v Jurkloštru, 
• sodelovanje pri zaključnih delih za celostno podobo (2 knjižnični izkaznici, logotip za različne 

priložnosti in plakati). 
 
3.4.2 Domoznanstvo 
Načrtovali smo, da se  bomo v letu 2011 v veliki meri posvetili internemu delu, strokovni obdelavi, 
ureditvi  gradiv in digitalizaciji zvočnih ter slikovnih zapisov in na drugi strani zbiranju 
domoznanskega gradiva. 
• Urejevalna dela so potekala, odkupljenih je bilo 23 starih, originalnih razglednic in opravljena 

strokovna obdelava celotne slikovne zbirke, ki vključuje okrog 100 originalov, kopij nismo 
obdelovali.  Potekala je tudi digitalizacija zvočnih zapisov, druga, predvsem zbirateljska dela pa ne 
tako kot smo si predstavljali.  Prostori domoznanstva nam služijo še  za skladišče, v zadnjem letu 
pa je bilo v njem tudi računovodstvo, ki nam jemlje že tako skromno površino zaprtih omar.  

• Udeleževali smo se domoznanskih izobraževanj v Območni knjižnici v Celju in  sestankov v zvezi  
z domoznanskim portalom Kamra ter opravili dela za objavo projekta »Hum« na portalu Kamra in 
istočasno v Novem tedniku.   

• Organizirali smo  sestanek  Sveta za domoznanstvo in sprejeli odločitev glede Rybařeve zbirke, da 
bomo zadržali knjige, ki so v naši knjižnici uporabne, drugo gradivo (predvsem revijo Pravnik, pa 
ponudili drugim istitucijam). 

• Pripravili smo sedem domoznanskih predavanj, tokrat precej v sodelovanju s krajem, in 
predstavitev knjige o Vrhu nad Laškim. 

• Postavili smo nekaj fotografskih razstav iz naših krajev in veliko razstavo ilustratork, domačink 
Jožice Bratec in Desiree Kolarec ter organizirali koncert domačinke citrarke Janje Brlec. 

• Udeležili smo se vseh prireditev, organiziranih v okviru projekta Evropske kulturne dediščine, žal  
tokrat  nismo aktivno sodelovali. Prišli pa smo na idejo, da bi  bilo prav, da bi  izdajateljsko delo in 
sploh domoznanstvo, ki se odvija v okviru Sveta za domoznanstvo in Knjižnice Laško bilo enkrat 
javno izpostavljeno, pohvaljeno. Predsednik sekcije za domoznanstvo v okviru ZBDS Peter Štoka 
in zgodovinar ter bibliotekar  Inštituta za novejšo zgodovino Igor Zemljič  sta nas predlagala za 
Aškerčevo priznanje. Nagrade nismo dobili, smo se pa z mladima strokovnjakoma  dogovorili za 
sodelovanje.   

Nekaj načrtovanih nalog nismo opravili, predvsem nismo izdali knjige o zgodovini naše knjižnice. 
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3.4.3  Sodelovanje z drugimi institucijami, društvi in posamezniki v kraju 
Redno skozi vse leto smo po načrtu sodelovali  z vsemi tremi centralnimi vrtci na našem območju in s 
centralnimi ter podružničnimi šolami. Za učence smo izvajali projekt Rastem s knjigo, Megakviz, 
informacijsko opismenjevanje za višješolce ter biblio-pedagoške ure za nižjo stopnjo. Skupinice iz 
vrtcev redno prihajajo na naše pravljične urice, in sicer ob ponedeljkih in petkih v Laškem, ob torkih v 
Radečah ter sredah v Rimskih Toplicah, z njimi smo izvajali tudi Predšolsko bralno značko. Za 
obiskovalce verouka v Laškem smo pripravili Slomškovo bralno značko. Skupaj s STIK-om in 
Turističnim društvom Laško smo sodelovali pri organizaciji že tradicionalnega Martinovega  in Poletja 
v Laškem, s Hišo generacij in Šmoclom  pri pripravi predprazničnih zimskih delavnic, z Občino Laško 
in Skladom za ljubiteljsko dejavnost pa pri proslavi ob Dnevu reformacije. V Domu starejših 
Zdravilišča Laško smo redno mesečno izvajali bralne ure in oskrbovancem dostavljali knjižne 
kolekcije, Thermani pa pomagali pri vzpostavitvi knjižnega kotička ter s propagandnim materialom.  S 
Hišo generacij smo skupno organizirali večer o prostovoljstvu v slovenskem in našem prostoru, h 
kateremu smo pritegnili večino društev, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom v humanitarnem smislu, z 
gozdarjem Dušanom Debenakom  in njegovimi prijatelji pa večer o gozdovih in ljudeh. Pri nas so 
razstavljali člani Likovnega društva Laško, LAK pa nam je plačal članarine za študente.  Sodelovali 
smo še z  Glasbeno šolo Laško-Radeče,  pevskimi zbori Orion, Vodomke  ter pevci iz različnih zborov 
na martinovanju. Veliko smo sodelovali s posamezniki: z našima domoznancema dddr. Jožetom 
Mačkom in dr. Tomom Korošcem, s fotografinjo  Cvetko Teršek, glasbenico Janjo Brlec, recitatorko 
Marijo Schuller, ilustratorkama Jožico Bratec ter Desiree Kolarec, specialno pedagoginjo Stanko 
Damjanovič ter številnimi bralci s katerimi smo soustvarjali večere poezije po našem izboru ter 
pogovore o bralni znački ipd. Poleg številnih zunanjih predavateljev so pri nas po eno predavanje 
izvedli tudi domačini: geolog Tomaž Majcen, fizioterapevtka Majda Anžin in arhitekt Blaž Križnik, ki 
deluje v Južni Koreji. 
V Radečah smo sodelovali tudi z Društvom invalidov in paraplegikov, Župnijskim uradom Radeče in 
VPD Radeče pri postavitvi in otvoritvi razstav ter z Društvom upokojencev pri računalniškem 
uspodabljanju. 
Pri izvajanju digitalizacije in predstavitvi elektronskih baz, s katerimi razpolaga knjižnica, smo 
sodelovali z Osrednjo območno knjižnico Celje.            
  
 
3.4.4  Stiki z javnostmi 
Preko medijev (Laški bilten, Novi tednik, Radio Celje, TV Radeče, Posavski obzornik, 
Napovednik.com itd.) smo obveščali javnost o naših prireditvah. V Laškem biltenu smo občane 
obveščali tudi o drugih dogodkih, o knjižnih novostih v knjižnici ter poročali o naši dejavnosti.   
O naših prireditvah občasno poročajo Novi tednik, TV Krpan in Posavski obzornik. Aktivno smo 
delovali v regijskem projektu za promocijo branja »Priporočamo«.  
O prireditvah obveščamo javnost tudi v zgibankah STIK-a, na naši domači strani, s plakati, e-
obveščanjem (240 naslovnikov) in z zgibankami po pošti (210 naslovnikov v Laškem, 100 v Radečah, 
140 v Rimskih Toplicah.). Z zgibankami vabimo tudi otroke na njim namenjene prireditve, 
poslužujemo se tudi obveščanja prek »šolskih  zvočnikov«. 
Prek spletne strani redno obveščamo tudi o novostih, spremembah v poslovanju itd. Dopolnili in 
ažurirali smo nekatere vsebine, namenjene uporabnikom (seznami priporočenega branja, fotogalerija, 
strani za otroke, letni načrt nakupa gradiva itd.). 
Na različne načine smo se trudili za povečanje članstva. Nagovorili smo dijake in brezposelne, ki jih 
vabimo k članstvu z zloženkama, namenjenima tema ciljnima skupinama.  
Na vpogled širši  javnosti smo dali projekt Hum  v digitalizirani obliki na portalu Kamra in z zapisi v 
Novem tedniku. 
 
 
3.4.5  Izobraževanje zaposlenih  
Udeležili smo se tridnevnega Strokovnega posvetovanja in skupščine Zveze bibliotekarskih društev 
Slovenije in šestih enodnevnih izobraževanj Osrednje območne knjižnice Celje ter celjskega društva 
bibliotekarjev (od tega so bila tri namenjena IKT in digitalizaciji v knjižnicah). Ena oseba se je 
udeležila tridnevnega računalniškega izobraževanja na IZUM-u. Štiri dni smo sodelovali na 
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izobraževanjih oz. posvetih in dveh skupščinah Združenja splošnih knjižnic. Prisotni smo bili na 
dvodnevnem meddržavnem izobraževanju o domoznanstvu v knjižnici v Novem mestu, na regijskem 
srečanju celjskega bibliotekarskega društva v Celju, na srečanju ob Dnevu splošnih knjižnic v Žalcu 
ter ekskurziji v novi knjižnici v Kranju. Prisostvovali smo še na enem izobraževanju Aktuarja, Društva 
slovenskih založnikov in izobraževanja v zvezi s projektom Simbioza.  
Udeležili smo se petih srečanj za mladinske knjižničarje v Pionirski knjižnici v Ljubljani. 
Računovodkinja se je udeležila enodnevnega izobraževanja v zvezi s finančnim poslovanjem.  
Ena zaposlena je opravila strokovni izpit.  
Za izobraževanja, srečanja  in sestanke izven kraja  je bilo porabljenih 37 dni. Udeležili smo se tudi 
nekaj sestankov v kraju. Nadaljevali smo s strokovnimi kolegiji, kjer izmenjujemo pridobljena znanja 
in izkušnje ter se dogovarjamo o organizacijskih vprašanjih. Dolžnost nas vseh je, da se permanentno 
samoizobražujemo, beremo in informiramo o novostih v stroki, poslovanju ter na knjižnem trgu. 
 
 
3.5  OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 
 
V letu 2011 je bilo od ustanoviteljev za redno dejavnost planiranih 339.799,77 EUR (266.900,51 EUR 
Laško in 72.899,26 EUR Radeče). Prejeli smo 335.414,35 EUR (262,995,96 EUR Laško in 72.418,39 
EUR Radeče). Od Ministrstva za kulturo smo za nakup gradiva prejeli 30.997,00 EUR. Razliko med 
načrtovanimi in prejetimi občinskimi sredstvi predstavljajo nižja sredstva za plače (nerealizirana 
napredovanja in stimulacije). Za programske in neprogramske materialne stroške smo prejeli vsa 
načrtovana sredstva, prav tako za knjige. Načrtovali smo 12.200,00 EUR  lastnih sredstev (članarin, 
zamudnine itd.) in jih dobili 11.636,99. Porabili smo jih za nakup knjig in razvoj (investicije). 
Po posredovanih zahtevkih smo prejeli za investicije in investicijsko vzdrževanje od Občine Laško 
načrtovanih 5.000,00 EUR in od Občine Radeče 1.836,00 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje 
laške knjižnice 471,77 EUR, za investicije v osnovna sredstva in licence pa 6.364,23 EUR (Laško  
4.528,23 EUR  in za Radeče 1.836,00 EUR). Za investicijsko vzdrževanje smo porabili 2.951,47 EUR 
(Laško 2.479,44 EUR, Radeče 472,03 EUR). Razliko med namenskimi občinskimi sredstvi za 
investicijsko vzdrževanje in porabljenimi sredstvi predstavljajo lastna sredsva. Za investicije smo 
porabili 7.890,92 EUR (Laško 4.528,23 EUR in Radeče 3.362,69 EUR). Sredstva za investicije v 
Laškem so zadoščala, za Radeče pa smo razliko med namenskimi in porabljenimi sredstvi pokrili s  
preseški prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let radeške knjižnice. Ker smo razliko med namenskimi in 
dejansko porabljenimi sredstvi za investiciji pokrili s presežki iz preteklih let, nam je ostal dobiček v 
višini 1.988,19 EUR. 
Občina Laško nam je še za projekt osrednje prireditve bralne značke in Dan reformacije namenila 
500,00 EUR, medtem ko smo radeški delež za prireditev namenili iz njihovih rednih sredstev. 
Sicer smo v knjižnici spremenili kontni načrt in uvedli stroškovna mesta, tako smo morali sestaviti nov 
finančni plan, ki je v podrobnostih drugačen od prvotnega, ne pa v bistvenih postavkah. 
Nekoliko več, kot smo načrtovali, smo porabili za knjižnično gradivo, prireditve in drobni inventar. 
Prihranili pa smo nekaj sredstev pri PTT stroških, nekaj pri pogodbenem delu in precej pri 
izobraževanju, ker nismo mogli realizirati vsega načrtovanega. Največ smo privarčevali pri energiji.  
 
 
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
Letni cilji  našega knjižničarstva izhajajo iz dolgoročnih ciljev (zapisanih v poglavju št. 2), ki 
predstavljajo osnovno vodilo pri vseh naših prizadevanjih. Izpolnjevanje letnih ciljev je predstavljeno 
v celotnem poglavju št. 3. 
Na tem mestu izpostavljam oceno uspešnosti pri zastavljenih ciljih: 
 
• Do določene stopnje smo uredili dokumentarno gradivo in poslovanje knjižnice z njim ter 

vzpostavili začetke arhiviranja. Natančneje smo uredili plačevanje skupnih stroškov knjižnic med 
občinama ter izvedli s strani revizorja zahtevane spremembe v računovodstvu. Ažurirali smo 
načrtovane pravne akte in opravili določene izboljšave v poslovanju z uporabniki. 
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Obsega nalog se nismo prav dobro zavedali in vsega načrtovanega nismo postorili, smo pa opravili 
nekaj nenačrtovanih del. Ocenjujemo, da smo veliko postorili za notranjo urejenost zavoda in da 
smo bili pri tem uspešni. 
 

• Na prostorskem področju smo naredili korak naprej, s tem da smo se pri prepričevanju 
ustanovitelja glede potrebnosti večjih prostorov knjižnice v Laškem obrnili po pomoč na stroko oz. 
pristojno Osrednjo območno knjižnico Celje, ki je z elaboratom Izhodišča za reševanje prostorske 
problematike Knjižnice Laško potrdila naša prizadevanja. Predstavnike ustanoviteljev smo 
popeljali na ekskurzijo po nekaterih knjižnicah v regiji in s tem naredili, kar je bilo v naši moči za 
reševanje prostorske problematike laške knjižnice. 
V obsegu namenskih in drugih razpoložljivih sredstev smo opravili načrtovane naloge v zvezi z 
investicijami in investicijskim vzdrževanjem v knjižnicah v Laškem, Radečah in Rimskih Toplicah. 
 

• Nakup knjižničnega gradiva je bil vsebinsko in številčno  izpeljan v skladu s projektnim razpisom 
nakupa knjižničnega gradiva Ministrstva za kulturo, ki je bil ocenjen z odlično oceno. Načrtovali 
smo nakup 4.230 enot gradiva, realizirali pa  4.382 enot. Nudili smo tudi dostop do elektronskih 
virov v načrtovanem obsegu. 

 
• Realizirali smo načrtovano povečanje odprtosti knjižnic v Rimskih Toplicah, kjer smo izboljšali 

tudi kadrovsko zasedbo. 
  
• V zvezi z redno dejavnostjo z uporabniki smo si za leto 2011 zastavili določene konkretne številčne 

cilje, in sicer:    
       - da bomo imeli  4.980 aktivnih članov, kar smo dosegli 99,5 %, 
       - da bo znašal obisk zaradi izposoje 65.800, kar smo dosegli 100,6 %, 

            - da bo izposoja na dom in v knjižnici znašala 210.000, kar je bilo realizirano 101,4 %. 
    Konkretne številčne cilje si zastavljamo na osnovi dosežkov predhodnih let, ki jih premišljeno 
     povišamo. Dosežke  stalno spremljamo. Cilji nam predstavljajo konkretne motive za prizadevanje, 
    samoiniciativnost in izpeljavo različnih aktivnosti.  
 
• Opravili smo naloge, ki smo si jih zastavili pri informacijskem opismenjevanju, kjer bi posebej 

izpostavili vseslovenski projekt Simbioza, ki je bil nenačrtovan. 
 
• Izvedli smo 42 prireditev za odrasle, kar je za cca. 10 % več kot smo načrtovali, in 336 prireditev 

za otroke, kar je 4 % manj, kot smo načrtovali. Pri tem ocenjujemo, da smo previsoko načrtovali 
število prireditev in da je naše delo na področju prireditev več kot odlično, tako v številčnem kot v 
vsebinskem smislu. 

 
• Na domoznanskem področju smo opravili dela, ki jih je bilo mogoče opraviti. Izpostavimo lahko 

sodelovanje pri projektu Kamra, nismo pa uspeli pri pripravi načrtovane publikacije o knjižnici.  
 
• Opravili smo vsa izredna strokovna tehnična dela, kjer ni bilo zunanjih zadržkov. Najpomembnejše 

med njimi je inventura knjižničnih gradiv po knjižnicah, analiza inventurnih rezultatov, izvedene 
terjatve oz. odpisi. Pomembne so bile tudi številne analize v zvezi s članstvom, izposojo in obratom 
knjižničnih gradiv. Ocenjujemo, da je bil, kjer je bilo objektivno mogoče, načrt izpolnjen. 

 
• Velik poudarek smo v tem letu dali sodelovanju z institucijami in posamezniki v krajih, kjer 

delujejo knjižnice, kjer smo z natančnim načrtovanjem še nadgradili že utečeno sodelovanje s 
šolami in vrtci. Intenzivneje kot sicer pa smo sodelovali s Hišo generacij, Zdraviliščem Laško in 
nekaterimi podružničnimi šolami. 

 
• Vzdrževali smo načrtovane stike z javnostmi, izboljševali spletno stran in našo celostno podobo. 
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5  OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIM 
LETOM 
 
Uspeh v primerjavi s preteklim letom 2010 2011 % 
Število članov 4.881 4.956 +1,5 
Število obiskov zaradi  izposoje na dom 64.835 66.164 +2 
Število obiskov v čitalnici 19.916 20.714 +4 
Število obiskov zaradi izposoje na dom in v  čitalnici 84.751 86.878 +2,5 
Izposoja knjižničnega gradiva  na dom 204.950 213.028 +3,9 
Izposoja v čitalnici 34.053 35.500 +4,2 
Izposoja na dom in v čitalnici 239.003 248.528 +3,9 
Število vseh prireditev (brez razstav) 373 378 +1,3 
Število prireditev za mlade 335 336 +0,2 
Število prireditve za odrasle 38 42 +10,5 
Število obiskov vseh prireditev 10.769 11.279 +4,7 
Obisk prireditev za mlade 8.327 8.839 +6,1 
Obisk prireditev za odrasle 2.432 2.440 +0,3 
Prirast gradiva 5.036 4.750 -5,7 
Nakup gradiva 4.495 4.382 -2,6 
Opomba: Obisk prireditev za odrasle je bil v letu 2010 zelo visok zaradi otvoritev novih knjižnic. 
 
 
 

 
Razen pri dotoku oz. nabavi gradiv, ki ni odvisna od zaposlenih, smo na vseh področjih še beležili 
večjo ali manjšo rast v primerjavi s prejšnjem letom.  
Če pa pogledamo podrobnejše primerjave, pa vidimo, da je po vseh kazalcih zelo napredovala 
knjižnica v Rimskih Toplicah, napredovali pa sta  tudi izposojevališči v Šentrupertu in Zidanem 
Mostu. Knjižnica v Laškem je beležila upad članov, in sicer se je precej zmanjšalo število dijakov. Pri 
knjižnici v Radečah pa je prišlo do upada obiskov in izposoje, kar je verjetno posledica gradbenih del 
pri šoli in težjega dostopa učencev do knjižnice.   
Če pogledamo  kazalce, koliko procentov občanov je bilo v letu 2011 članov knjižnice, kolikšen je bil 
povprečen obisk na občana in kolikšna izposoja, ugotovimo, da je še vedno najbolje delovala osrednja 
knjižnica v Laškem. Kmalu za njo sta enoti Radeče in Rimske Toplice. Knjižnica v Rimskih Toplicah 
je pri določenih kazalcih prehitela knjižnico v Radečah. Razumljivo je, da bistveno slabše delujejo 
izposojevališča. Vendar izposojevališči v Šentrupertu in Zidanem Mostu, kjer so bili izboljšani 
prostorski pogoji in so potekale prireditve za otroke, vseeno precej bolje kot izposojevališče v 
Jurkloštru.  
 
 

Podrobnejša primerjava nekaterih kazalcev 
Članstvo Obisk Izposoja 

 

2010 2011 

% 
prebi-
valcev 
(2011) 

2010 2011 

št. 
obiskov  

na 
občana 
(2011) 

2010 2011 

št. 
izposoj 

na 
občana 
(2011) 

Laško 2.861 2.793 30,1 53.122 53.204 5,7 144.232 150.158 16,2 
Radeče 1.177 1.189 26,4 20.597 19.791 4,4 64.265 62.290 13,8 
Rimske T. 518 620 27,5 9.092 11.184 4,9 25.412 29.909 13,3 
Jurklošter 83 93 13,2 342 391 0,6 1.227 1.048 1,5 
Šentrupert 104 110 15,7 613 1.230 1,7 1.445 2.500 3,6 
Zidani M. 138 151 21,5 985 1.078 1,5 2.370 2.623 3,7 
SKUPAJ 4.881 4.956 27,3 84.751 86.878 4,8 239.003 248.528 13,7 
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6   OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA 
STANDARDE IN MERILA MINISTRSTVA 

 
Doseganje  standardov za splošne knjižnice, ki naj bi jih realizirali do leta 2015, se v letu 2011 ni 
skoraj v ničemer spremenilo. Zahteve standardov glede prostorov so odvisne od organiziranosti 
knjižnic, tako od mreže knjižnic oz. števila krajev, ki jih oskrbujemo, ali kraje z manj kot 2.000 
prebivalci pokrivamo z bibliobusom ali stacionarnimi izposojevališči, predvsem pa od knjižničnih 
fondov. S prostori naše knjižnice razpolagajo okrog 50 %,  pri redno zaposlenih cca 65 %, pri knjižni 
zalogi standard dosegamo, pri neknjižnem gradivu 90 %, pri prirastu letnih novosti 91 %. Pri odprtosti 
knjižnic (če upoštevamo samo 3 osrednje knjižnice) standard dosegamo, za izposojejevališča 
standardnih določil ni, obstajajo samo bibliobusna, ki jih tudi dosegamo. Standard govori o 40 % - ni 
včlanjenosti občanov. Dosegamo ga 69 % - no. Veliko občanov se udeležuje samo prireditev ali si 
zanje izposojajo gradiva svojci. Ocenjujemo, da so zelo redke družine oz. gospodinjstva, kjer noben 
član ne bi vzdrževal bolj ali manj resnih stikov s knjižnico.  
 
Kot običajno, smo tudi letos primerjali  podatke o opravljenem  delu  slovenskega  knjižničarja  v 
predhodnem letu in našega v letu 11  
- izposoja na dom je na slovenskega knjižničnega delavca znašala 20.099, na našega 23.669, 
- število obiskov  je na slovenskega delavca skupaj s prireditvami znašalo 6.543, na našega 8.604, 
- število obiskov je samo zaradi izposoje na dom znašalo 5.800, na našega pa 7.351, 
- slovenski knjižnični delavec je kupil in obdelal  471  enot novosti, naš pa 527, 
- slovenski  knjižnični delavec je (vključno z otroškimi) opravil 18  prireditev naš pa 42. 

 
Kot v prejšnjih letih tudi letos iz primerjav še vedno ugotavljamo, da so merljive obremenitve oz 
rezultati dela na zaposlenega v naši knjižnici precej višji, kot je slovensko povprečje. Veliko, težko 
obvladljivo in neurbano okolje naše delo še otežuje. Otežuje ga tudi velika konkurenca, včasih pa tudi 
apatičnost občanov in ne nazadnje utesnjeni in nefunkcionalni prostori predvsem v laški knjižnici. 
 
 
7   OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

 
V zavodu obstajajo interna pravila v večjem delu poslovanja in ločenost funkcij odobravanja, 
evidentiranja in izvajanja. Izvajamo notranjo kontrolo poslovanja. V letu 2011 smo odpravili nekaj 
nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob notranji reviziji. 
  
 
8    POJASNILA NA PODROČJIH, KJER NISO BILI DOSEŽENI CILJI 

 
Zastavljeni cilji so bili pretežno realizirani, marsikje tudi preseženi. Nismo pa do konca opravili nalog 
s področja urejanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva. Problem obstaja, ker niso izdelani vzorčni 
primeri za manjše knjižnice, po katerih bi se lahko ravnali. Delo je tako prezahtevno, da bi ga lahko 
opravljali ljudje, ki ne poznajo delovanja knjižnice v vseh razsežnostih in skozi zgodovino. Prav tako 
nam je ostala neizpolnjena naloga publikacija o knjižnici, kjer je problem podoben. V obeh primerih bi 
se bilo potrebno v vsebino zelo poglobiti, potrebna so znanja, čas in smisel. Prioriteto v knjižnici pa 
ima vsekakor redno delo (nabava novosti, izposoja, prireditve, organizacija sprotnega dela …).  
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9   OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA  UPORABNIKA NA DRUGA 
PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALNO DEJAVNOST, 
VARSTVO  OKOLJA 
 
Vsa prizadevanja naše knjižnice imajo namen, da pripomorejo h kultiviranju posameznika, kakor tudi 
okolja, v katerem delujejo, in sicer v najširšem pomenu besede. Splošno razgledan, strokovno 
izobražen, informiran, kritičen, ustvarjalen, socialno pravičen, doživljajsko bogat, jezikovno in pisno 
spreten, čustveno in estetsko občutljiv človek bo dobrodošel povsod, verjetno tudi v gospodarstvu. Vse 
našteto in še marsikaj se skriva v besedah: biti izobražen, biti kulturen. Knjižnica kot kulturna 
splošnoizobraževalna institucija, kot informacijsko središče kraja si prizadeva širiti vse te dobre 
lastnosti s knjigo, z informacijo, s prireditvami in osebno prepričljivostjo bibliotekarjev. 
Če poskušamo oceniti, kašen je bil vpliv knjižnice na gospodarstvo z ožjega zornega kota, lahko 
ugotovimo, da je npr. v laški knjižnici okrog 3.000 enot knjižničnega gradiva vključno z revijami in 
naročenimi bazami podatkov z gospodarskega, gospodarsko pravnega področja ali s področja 
managementa in da je to gradivo bilo lani deležno blizu 5.000 izposoj ali virtualnih obiskov. Upamo, 
da je bil kakšen učinek, kakor tudi upamo, da so imela kakšen smisel predavanja o naših gozdovih z 
gospodarskega in ekološkega vidika ali pa npr. predavanje o globalnih izzivih daljnega vzhoda v  
izvajanju Laščana, arhitekta Blaža Križnika, ki živi in predava v Južni Koreji. Mogoče je bilo za 
kanček uspešnejša  tudi Thermana, kjer smo sodelovali pri vzpostavitvi knjižnice za tamkajšnje goste, 
ki jih  vabimo tudi  na prireditve in jih prijazno sprejmemo, če se med sprehodom oglasijo pri nas … 
Splošna knjižnica je javna ustanova, ki nudi svoje usluge brezplačno vsem ljudem brez razlike. Tudi 
socialno ogroženim so tako dostopne informacije, znanje, kultura. Brezposelnim, ki jih še posebej 
vabimo v knjižnico, tudi ni potrebno plačati članarine.  
Po drugi strani pa si knjižnica tudi zelo prizadeva za gojenje socialnih odnosov, kar je v času osebnih 
stisk zaradi krize in odtujenosti med ljudmi, zelo pomembno. Nudi jim svetovalko, prijateljico, knjigo,  
poslušanje in prijazno besedo knjižničarskega kadra, omogoči srečanje z drugimi ljudmi v čitalnici, 
med policami, kulturne dogodke ali celo zelo obiskana predavanja o odnosih med ljudmi in 
življenjskih modrostih, kot sta jih imela v lanskem letu zaporniški duhovnik Robert Friškovec ali pa 
novinarska strokovnjakinja Manca Košir.  
Več kot 5.000 izposoj je bilo v lanskem letu tudi pri psihološki in vzgojni literaturi, še precej več pri 
medicinski literaturi in različni drugi strokovni literaturi za samopomoč pri vsakdanjem življenju. 
Pomembno področje, kjer smo prepričani, da knjižnica odigra veliko vlogo, je vzgojno področje pri 
malčkih, ki jih vzgojiteljice množično vodijo na pravljične urice v knjižnice po vsej naši mreži. Tako 
so naši malčki po njihovi zaslugi, pa tudi zaslugi staršev, deležni s pravljicami obogatenega otroštva. 
Škoda, da slovenski osnovnošolski in srednješolski učni načrti tako skopo vključujejo splošno 
knjižnico v izobraževalni proces. Če bi bili šola in splošna knjižnica v slovenskem prostoru bolj 
povezani, bi bili lahko učinkovitejši pri razvijanju bralne kulture, informacijske pismenosti, morda 
celo vzgoje nasploh.  
 
 
 
 
                                                                                                                               

      pripravila   
                                                                                                                     Marija Kovačič 
Laško, 28. 2. 2011                                                                       direktorica  
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Priloga: 
 
Obrazložitev investicij in investicijskega vzdrževanja Knjižnice Laško v letu 2011 
 
 

Investicije 
in 

investicijsko 
vzdrževanje   

 
Občina 
Laško 

 
Občina 
Radeče 

 
 

Lastna sredstva 

 
Presežki iz 

preteklih let 
(Radeče) 

 
 

Skupaj 

Vsa sredstva 
skupaj 

5.000,00 1.836,00 2.479,70 1.526,69 10.842,39 

 
 
Za Knjižnico Laško smo namenska sredstva Občine Laško v višini 3.201,00 EUR namenili za  
izdelavo zabojnika za hranjenje stekel razstavnih vitrin ter izdelavo in montažo polic v pisarni, 1 
računalnik s programsko opremo ter za vzdrževanje in popravilo parketa na podstrešju.  
Iz lastnih sredstev smo kupili za Laško še en računalnik s programsko opremo, tiskalnik in licence za 
program Sophos. 
Za Rimske Toplice smo občinska sredstva v višini 1.347,00 EUR namenili za nakup opreme: 2 pano 
mreži, 2 razstavni vitrini in 2 čitalniški mizi. Razliko do višine investicije smo pokrili z lastnimi 
sredstvi. 
Za knjižnico v Šentrupertu smo z namenskimi sredstvi (452,00 EUR) uredili napeljavo za internet za 
priključitev na šolsko napeljavo. 
Za Knjižnico Radeče smo sredstva Občine Radeče (1.836,00 EUR) namenili za izdelavo in namestitev 
pregradne razstavne omare v vstopnem območju in ureditev prostora za omaro za potrebe knjižničnega 
skladišča (izdelava vrat, preureditve stavbnega pohištva ipd.). Razliko do višine investicije smo pokrili 
iz presežkov iz preteklih let. 
Lastna sredstva smo v Radečah porabili še za nakup lamelnih zaves in licenc za program Sophos. 
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BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 
 

SREDSTVA 

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

     Konti skupine 00,01,04,05  
 

V letu 2011 je zavod v novo opremo vložil 7.890,92 EUR (za ta znesek se je povečal sklad 
sredstev v upravljanju v razredu 9).  Obračunana je bila amortizacija v znesku 32.344,32 
EUR, ki je v celoti bremenila sklad sredstev v upravljanju (ga je zmanjšala za ta znesek).  
Odpisanih je bilo za 4.580,63 EUR osnovnih sredstev, ki so bila že v celoti amortizirana in 
niso izkazovala sedanje vrednosti.  
Na dan 31.12.2011 znaša nabavna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev 317.249,59 EUR, odpisana vrednost 251.325,20 EUR in sedanja vrednost 
65.924,39 EUR, slednja je obenem tudi skupna vrednost sklada ob koncu leta 2011. 

 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE            

RAZMEJITVE 

      Konti skupine 10, 11,12,17,19 
 

Stanje gotovine v blagajni je na dan 31.12.2011 bilo 361,88 EUR, stanje denarnih sredstev 
na transakcijskem računu pa 27.938,34 EUR.  
Kratkoročne terjatve do kupcev (IZUM in Gorenje surovina d.o.o.) znašajo 29,60 EUR. 
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta pa predstavljajo 
terjatve do Občine Laško iz naslova obresti iz EZR v znesku 10,78 EUR. 
Druge kratkoročne terjatve v znesku 1.006,25 EUR so terjatve do Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije za invalidnino.  
Aktivne časovne razmejitve v znesku 953,24 EUR se nanašajo predvsem na vnaprej plačane 
stroške naročnin nekaterih revij in časopisov.  
 

Skupna vrednost sredstev v bilanci stanja oz. aktiva (razred 0 in 1) je 96.224,48 
EUR. 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

 
C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

     Konti skupine 22, 21, 22, 24 
  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 19.431,36 EUR. Večji del obveznosti 
predstavljajo obveznosti do dobaviteljev v znesku 19.199.95 EUR za plačilo knjižnega 
gradiva (npr. Mladinska knjiga trgovina 6.266,16 EUR, Zavod dežela Kranjska 700 EUR), 
stroški ogrevanja (npr. Adriaplin 858,64 EUR) in drugi materialni stroški za mesec december 
(npr. Telekom Slovenije 812,11 EUR, Rubin s.p. 1.281,60 EUR). Kratkoročne obveznosti do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do posrednih in neposrednih 
proračunskih uporabnikov v znesku 231,41 EUR. 
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D)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

      Konti skupine 980, 985 
 

Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje znaša skupno 76.793,12 EUR, od tega je 
vrednost sklada 65.924,39 EUR, nerazporejen presežek prihodkov iz preteklih let pa znaša 
10.868,73 EUR.  
Od skupnega nerazporejenega presežka prihodkov odpade na Radeče 1.343,32 EUR in na 
Laško 9.525,41 EUR.   
 
Ob tem naj omenimo, da je knjižnica za nakup nove opreme v nabavni vrednosti 7.890,92 
EUR prejela tudi dodatna namenska sredstva za investicije v skupnem znesku 6.364,23 EUR 
(knjižena v razred 9). Od Občine Laško je prejela 4.528,23 EUR, od Občine Radeče pa 
1.836 EUR. Za razliko 1.526,69 EUR, ki je bila potrebna za nabavo nove opreme v Radečah, 
smo bremenili nerazporejen presežek prihodkov Radeče v skupini 985. 
 

Skupna vrednost obveznosti do virov sredstev oz. pasiva v bilanci stanja je 96.224,48 EUR. 

 
 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

– DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 
A)   PRIHODKI  
      Konti podskupin 760,761 
 

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 so znašali 378.520,11 EUR in so nižji od planiranih. 
Glavni prihodek predstavljajo dotacije iz proračuna Občine Laško v znesku 262.995,96 EUR 
(vključno z dodatnimi 500 EUR za financiranje prireditev v Knjižnici Laško) ter dotacije občine 
Radeče v znesku 72.418,39 EUR prav tako namenjene za nakup knjig, plače zaposlenih in 
materialne stroške. Od Občine Laško smo za investicijsko vzdrževanje prejeli še 471,77 
EUR. Dodatno je knjižnica v letu 2011 od Ministrstva za kulturo prejela 30.997 EUR za nakup 
knjižnega gradiva. Ostalo so lastni prihodki iz naslova članarin, zamudnin, opominov, 
kopiranja, prodaje knjige Laški zbornik in prejetih obresti za sredstva na TRR in podračunu 
EZR.  

   
 B) ODHODKI 

      Konti podskupin 460, 461, 462, 464, 465, 468 
  

Celotni odhodki v letu 2011 so znašali 376.531,92 EUR  in so nižji od planiranih. 
Največji strošek predstavljajo plače in drugi osebni prejemki, ki znašajo 229.914.32 EUR  
(61,06% celotnih stroškov). Sledijo stroški nabave knjižnega gradiva v višini 82.259,97 EUR 
(21,85% celotnih stroškov). 17,09% delež stroškov predstavljajo programski, neprogramski 
stroški in posamezni prireditveni projekti. 
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POSLOVNI IZID 
 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 1.988,19 EUR. 
 
 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
 

Knjižnica Laško ni zadolžena, zato se na tem izkazu izkazuje le povečanje sredstev na 
računih v višini 1.090,94 EUR. Povečanje je izkazano v Izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 

 
 
    
Pripravila: 
Nina Mlakar, uni.dipl.ekon. 

 
Laško, 28.2.2012        
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priloga: 
 
Prireditve za odrasle v letu 2011 

Laško 
 
Literarni večeri (skupaj 6 prireditev, 444 obiskovalcev)     

Večer s Kajetanom Gantarjem, 55 ob. 
Večer z Ifigenijo Simonović Zagoričnik, 50 ob. 
Večer z Manco Košir in Nuško Drašček -  zaključna prireditev Beremo 
slovenske avtorje, 260 ob. 
Večer poezije po izboru Laščanov, 24 ob. 
Pogovor o bralni znački, 20 ob. 
Pravljični adventni venček z Miro Grahek in  
Vokalno skupino Vodomke, 35 ob. 
 

    
 
Domoznanske prireditve (skupaj 6 prireditev, 365 obiskovalcev) 
Karel Rustja: Zgodovina železnic na našem območju, 55 ob. 
Jože Maček: Predstavitev knjige Vrh skozi stoletja, 80 ob. 
Tomaž Majcen: Geološke značilnosti naših krajev, 20 ob. 
Prostovoljstvo v slovenskem prostoru in v naši občini, 60 ob. 
Dušan Debenak in gostje: Gozd za ljudi, 85 ob. 
Predstavitev knjige Rdeči sneg na Igrišah, 65 ob. 
 
Strokovna predavanja (skupaj 8 prireditev, 449 obiskovalcev) 
Večer z Robertom Friškovcem, 120 ob. 
Blaž Križnik: Južna Koreja – globalni izzivi, 95 ob. 
Dušan Klenovšek: Prepoznavanje ptic in ptičjega petja, 60 ob. 
Jana Lavtižar in Edin Durković: Najin odnos, 22 ob. 
Ksenija Ramovš: Preprečevanje navajanja na alkohol pri mladih, 45 ob. 
Jelka Stopar Metelko: Gojenje sobnega cvetja, 25 ob.  
Drago Medved in Tomo Jeseničnik: Vinske bravure, 70 ob. 
Predstavitev baz podatkov ob Dnevu splošnih knjižnic, 12 ob. 
 
 

     
 
 

Literarni večer z akademikom 
Kajetanom Gantarjem (zgoraj) 
in Ifigenijio Simonović 
(spodaj). 

Večer z Manco Košir in 
Nuško Drašček v 
Kulturnem centru Laško. 

Predstavitev knjige dddr. 
Jožeta Mačka Vrh nad 
Laškim skozi stoletja. 

Večer z Robertom 
Friškovcem (levo) in 
Blažem Križnikom (desno). 

Nastop balerine Sonje Kerin 
Krek pred knjižnico na 
prireditvi Gozd za ljudi. 



Koncert (1 prireditev, 90 obiskovalcev) 
Janja Brlec, citre, in Mario Kurtjak, kitara, – 
v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije, 
90 ob. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otvoritev razstave (1 prireditev, 120 obiskovalcev) 
Knjižne ilustracije Jožice Bratec in Desiree Kolarec, 120 ob. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potopisna predavanja (skupaj 4 prireditve, 205 obiskovalcev) 
Zoran Furman: Pakistan, 55 ob. 
Petra Draškovič: Altaj, 45 ob. 
Tomaž Hožič: Japonska, 60 ob. 
Štefan Rehar: Armenija, 45 ob. 
 
 

Razstave 
Cvetka Teršek: Zimska pravljica 
Cvetka Teršek: Prišla bo pomlad 
Obletnice znamenitih osebnosti v letu 2011 
Knjižne ilustracije Jožice Bratec in Desiree Kolarec  
Literatura o gozdovih in gozd v upodobitvah Likovnega društva Laško 
 

  
 
 
 
 

Koncert Janje Brlec 
in Maria Kurtjaka. 

Otvoritev razstave 
ilustracij Jožice 
Bratec in Desiree 
Kolarec. 

Potopisno predavanje 
Tomaža Hožiča o 
Japonski. 

Razstava ilustracij J. Bratec in 
D. Kolarec (levo) ter razstava 
fotografij Cvetke Teršek – Prišla 
bo pomlad. 

V Knjižnici v Laškem smo pripravili 26 prireditev za odrasle, ki se jih je 
udeležilo 1.673 obiskovalcev (vključeno ni  število ljudi, ki so si ogledali razstave). 
 



Radeče 
 
Potopisna predavanja (skupaj 3 prireditve, 132 obiskovalcev) 
Fanči Moljk: Nova Zelandija, 35 ob.  
Tomaž Hožič: Japonska, 42 ob. 
Darinka Rozman: Indija po moje, 55 ob. 
 
Strokovno predavanje (1 prireditev, 29 obiskovalcev) 
Majda Anžin: Z zavedanjem in vadbo do pokončnosti, 29 ob. 
 
Razstave z otvoritvami (3 prireditve, 251 obiskovalcev) 
Razstava ob 100-letnici posvetitve cerkve v Radečah, 82 ob.  
Razstava Od ideje do izdelka, 103 ob. 
Razstava VPD - Poletje, 66 ob. 
 
 
 
  
 
 
Rimske Toplice 
Literarna večera (70 obiskovalcev) 
Večer slovenske poezije po izboru bralcev, 45 ob.  
Večer svetovne poezije po izboru bralcev, 25 ob. 
 
Domoznansko predavanje (45 obiskovalcev) 
Dušan Klenovšek: Življenje v gozdovih, s poudarkom na Kopitniku in Velikem Kozju, 45 ob. 
 
Strokovno predavanje (30 obiskovalcev) 
Majda Anžin: Z zavedanjem in vadbo do pokončnosti, 30 ob. 
 
Potopisna predavanja (170 obiskovalcev) 
Andreja Rustja: Eskimi, 70 ob. 
Franci Horvat: Šrilanka, 35 ob. 
Andreja Rustja: Amiši, 65 ob. 
 
 
 
 
 
Zidani Most 
Štefan Rehar: Kitajska (potopisno predavanje), 15 ob. 
 
Šentrupert 
Štefan Rehar: Z vlakom od Vladivostoka do Moskve (potopisno predavanje),  22 ob. 
 
 
 

Večer slovenske 
poezije po izboru 
bralcev. 

Potopisno 
predavanje Andreje 
Rustja o Eskimih. 

42 prireditev za odrasle se je udeležilo 2.440  
obiskovalcev. 
 

V Knjižnici Radeče je bilo 
organiziranih 7 prireditev za odrasle, 
ki jih je obiskalo 412 krajanov. 

V Knjižici Rimske Toplice smo 
pripravili 7 prireditev za odrasle, ki 
se jih je udeležilo 315 obiskovalcev.  
 

Otvoritev razstave ob 100- 
letnici posvetitve cerkve v 
Radečah (zgoraj) in razstava 
Od ideje do izdelka (spodaj). 



Prireditve za otroke in mlade v letu 2011 
 
Pravljične urice 
Za otroke smo v vseh enotah pripravili 215 pravljičnih uric, ki jih je obiskalo 
4.353 otrok. V sklopu teh uric smo izvajali tudi pravljična potovanja in 
predšolsko bralno značko, ki smo jo v Laškem zaključili s predstavo Piki je 
sam doma Družinskega gledališča Kolenc. Zaključne prireditve se je udeležilo 
250 otrok v Laškem in 162 v Radečah.  
 
Pravljice v tujih jezikih 
V lanskem letu smo pričeli s pravljicami v tujih jezikih, ki jih pripoveduje gospa Alenka Erjavec. Uricam sledi 
še ustvarjalna delavnica. 2 pravljic se je udeležilo 60 otrok. 
 
Rastem s knjigo 
Ta projekt izvajamo knjižnice skupaj z Ministrstvom za kulturo, ki vsakemu sedmošolcu pokloni slovensko 
mladinsko leposlovno delo. Obiskali smo 6 razredov sedmošolcev v Laškem in Rimskih Toplicah (121 
učencev) in se z njimi pogovarjali o poklonjenih knjigah. 
 
Megakviz in Moja najljubša knjiga 
Tudi letos smo z osnovnošolci sodelovali pri vseslovenskem 
Megakvizu (poslali smo 402 rešitve) in s 668 glasovi glasovali za Naj 
knjigo. Za 250 reševalcev smo v aprilu pripravili kviz z igralcem, 
voditeljem oddaje Male sive celice, Pavletom Ravnohribom. 
 
 
Informacijsko opismenjevanje in bibliopedagoške urice 
V vseh knjižnicah smo izvedli 69 ur bibliopedagoške vzgoje, ki se jih je 
udeležilo 1.778 osnovnošolcev. 
 
Srečanja z mladimi 
V Laškem smo izvajali literarne delavnice in pogovore o knjigah.  
Srečanj se je udeležilo 22 mladih. 
 
Ustvarjalne delavnice 
V počitniškem in predprazničnem času smo izvajali ustvarjalne delavnice. Na 31 prireditvah smo ustvarjali s 
521 otroki. 2 lutkovni predstavi si je ogledalo 92 otrok. 
 

 

336 prireditev se je v vseh enotah knjižnice 
udeležilo 8.839 otrok. 

Pravljica v tujem 
jeziku z Alenko 
Erjavec. 

Praznična ustvarjalna delavnica v 
Laškem (levo) in velikonočna delavnica 
v Rimskih Toplicah (desno). 

Ustvarjalna delavnica 
v Knjižnici Radeče. 

Zaključna prireditev Megakviza za 
osnovnošolce – kviz Male sive 
celice s Pavletom Ravnohribom. 


