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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: 
Kot začetek profesionalnega delovanja Knjižnice Laško se šteje leto 1976, s prvo redno profesionalno 
zaposlitvijo. Do leta 1980 so se knjižnice takratne Občine Laško, ki so delovale v okviru društev, v 
strokovnem smislu združile v Občinsko matično knjižnico Laško, s skupno nabavo in obdelavo 
knjižničnega gradiva, finančnim poslovanjem in strokovnim vodenjem. Od leta 1996 dalje ta 
instutucija deluje kot Javni zavod Knjižnica Laško, katerega ustanoviteljici sta Občina Laško in 
Občina Radeče. Dejavnost knjižnice financirajo Občina Laško, Občina Radeče, projektno pa tudi 
Ministrstvo za kulturo. 
Knjižnica se v letih, odkar je zavod, veliko hitreje razvija kot prej, tako v strokovnem, kadrovskem pa 
tudi prostorskem smislu. Trenutno razpolaga osrednja knjižnica skupaj s krajevnima z 950 m² površin. 
Knjižnica v Laškem se nahaja v Laškem dvorcu, ki pa prostorsko za pregledno namestitev gradiv in 
izvajanje raznovrstne knjižnične dejavnosti ne zadošča in bo potrebno načrtovati širitev, oz. začasno 
vsaj skladišča. Enota v Radečah deluje od leta 2002  v centru mesta in bo tudi potrebovala dodatne 
prostore. Enota v Rimskih Toplicah pa je v letu 2010 dobila nove prostore v večnamenskem objektu.  
V manjših krajih (Jurklošter, Šentrupert in Zidani Most) so manjša izposojevališča s pomičnimi 
zbirkami, ki skupno razpolagajo s 110 m². Le ta ohranjamo, ker v regiji ni bibliobusne knjižnične 
oskrbe,  lani je celo izposojevališče Šentrupert dobilo nov prostor v šoli, izposojevališče v Zidanem 
Mostu pa je bilo povečano in obnovljeno.  
V celotni knjižniči mreži je redno zaposlenih 9 delavcev, vse knjižnice razpolagajo z 92.190 enotami 
gradiva, v knjižnice je bilo lani včlanjenih 4.881 občanov, ki so jih obiskali 84.751-krat in si izposodili 
229.003 enot knjižničnega gradiva. Knjižnica izvaja tudi informacijsko dejavnost in redno organizira  
prireditve za odrasle in otroke. Lani je pripravila  39 prireditev za odrasle in 354 za otroke,   ki jih je 
skupaj obiskalo 10.929 obiskovalcev. Izvaja  redno domoznansko dejavnost občasno tudi izdaja 
domoznanske publikacije. Najpomembnejši publikaciji v njeni izdaji sta Laški zbornik 2002 in 2007, 
ki sta bila lani digitalizirana in sta  dostopna na portalu dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije). 
Za redno delovanje je knjižnica v letu 2010 porabila 380.693,88 eur, od tega za investicije 15.194,37 
eur, investicije v prostore pa so bile izvedene z občinskimi in evropskimi sredstvi. 
 
Organi upravljanja: 
Člani Sveta Knjižnice Laško so:  Bojana Kustura,  Vida Mesar, Alenka Hren  - predstavnice 
ustanoviteljic; Pavel Teršek, Roman Tušek, Mojca Povše – predstavniki uporabnikov;   
Veronika Drašček, Gabrijela Pirš, Matej Jazbinšek – predstavniki zaposlenih 



 
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 96/02) 
- 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) 

Knjižničarstvo urejajo tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS 
96/2002,77/07, 56/08), 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 59/99), Zakon o avtorski in 
sorodnih pravicah (UL 21/95), Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL 59/99) in druga 
zakonodaja, nanašajoča se na delo in poslovanje zavodov. Plače  ureja plačna zakonodaja za javni 
sektor in področna zakonodaja. Pri svojem delovanju se knjižnice ravnajo tudi v skladu z Etičnim 
kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995). 
 



 
2 DOLGOROČNI CILJI RAZVOJA NAŠEGA KNJIŽNIČARSTVA 
 
Dolgoročni cilji našega knjižničarstva ostajajo glede na nespremenjeno zakonodajo in standarde 
nespremenjeni.  
Dopolnjujejo jih zahteve Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, ki definirajo 
splošno knjižnico kot: 
 
osrednji center informacijske družbe v lokalni skupnosti in središče spodbujanja bralne kulture. 
 
Kljub nekaterim novim poudarkom resolucije, ki jih bomo upoštevali, so dolgoročni cilji knjižnice še 
vedno aktualni. Potrebno pa jih bo natančneje definirati v novem strateškem načrtu.  
Obvezujejo nas k izpolnjevanju naslednjih nalog:  
- 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.  

- 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.  
 

Prednostne naloge po resoluciji pa so naslednje: 
- posodabljanje knjižničnih zbirk v vsebinskem in tehničnem smislu,  
- posodabljanje informacijske tehnologije in povečevanje oddaljenega dostopa do knjižnic, 
- razvijanje informacijskega usposabljanja uporabnikov,  
- širjenje bralne kulture s projektnim delom na ravni več knjižnic, 
- razvoj digitalne knjižnice,  
- razvoj ob strokovni pomoči območnih regijskih knjižnic ter informacijsko povezovanje. 

 
 

Na osnovi obstoječih zakonskih in podzakonskih podlag in razvoja potreb si naša knjižnica prizadeva 
za takojšnjo ali postopno zagotavljanje pogojev za delovanje knjižnic. V dolgoročnih ciljih pa 
upoštevamo standarde oz. njihove zahteve, ki naj bi bile uresničene do leta 2015. 
 
1. Povečanje prostorov v celotni mreži na cca 2000 m² s standardi predpisanih površin do leta 2015. 

Predvsem gre za knjižnične prostore osrednje knjižnice v Laškem in krajevne v Radečah.      
Mislimo na dodatek k obstoječi hiši v Laškem, in če bo prišlo do te odločitve, načrtujemo v letu 
2012 pridobitev  skladišča  v hiši, v obratnem primeru pa izven nje. V Radečah pa je potrebno   
takoj pristopiti k proučitvi možnosti priključitve sosednjega prostora h knjižnici.  

2. Število zaposlenih naj bi se približevalo Sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Laško, in sicer do 
leta 2015 na 14 zaposlenih. V letu 2010 je bilo 9 zaposlenih. Kratkoročneje bo potrebno 
razmišljati o enem dodatnem  strokovnem delavcu, v kolikor si bomo prizadevali za 
enakomernejšo knjižnično oskrbo na področju Rimskih Toplic, predvsem pa izposojevališč. 

3. Temeljna knjižna zaloga 4 knjige na občana je dosežena, 0,4 izv. neknjižnega gradiva na občana 
še ne dosegamo, tudi krajevne  knjižnice naj bi imele najmanj 20 do 40 naslovov periodike, letni  
nakup naj bi znašal 250 enot knjižnega  in 40 enot neknjižnega gradiva  na 1000 prebivalcev. 

4. Na 1000 prebivalcev naj bi bilo v naših knjižnicah dostopno 1 uporabniško računalniško mesto.  
5. Bibliobusna oskrba odmaknjenih krajev ostaja kot dolgoročen cilj, za katerega pa trenutno ni 

sredstev tudi na državni ravni.         
 
 



 
3 IZPOLNJEVANJE CILJEV - PROGRAMA ZA LETO 2010 
 
Leto 2010 je potekalo v znamenju: 
• prostorskih sprememb, povezanih z načrtovanjem, opremljanjem, selitvami, urejevanjem ter 

otvoritvami knjižnic v Rimskih Toplicah in izposojevališč v Šentrupertu ter Zidanem Mostu, 
• sprememb ob zamenjavi računovodske službe  
• presojanj in odločanj glede  večje odprtosti knjižnic v Laškem, Rimskih Toplicah, Šentrupertu,  
• prizadevanj za dvig kvalitete branja naših občanov, 
• aktivnosti v zvezi z dolgoročnim zagotavljanjem prostorskih kapacitet v Laškem, pa tudi v 

Radečah, 
• intenzivnega varčevanja pri izvajanju rednega programa, predvsem pri materialnih stroških, 
• postopnega  novega organiziranja našega dela in uvajanja novih aktivnosti, 
• skrbnega opravljanja rednega knjižničnega dela: nabave knjižničnih gradiv, strokovne obdelave, 

vzdrževanja aktualnosti knjižničnih zbirk in knjižnično informacijske tehnologije, izposoje, 
svetovalno-informacijskega  dela, domoznanske, prireditvene ter bibliopedagoške dejavnosti.  

 V leto 2010 smo vstopili  s precej nejasnosti, negotovosti, naelektrenosti do knjižnic v določenih 
javnostih v slovenskem prostoru.  Bilo je precej težav, pa tudi nekaj lepih dogodkov. 
 
 
3.1 PRAVNI, UPRAVNI IN ORGANIZACIJSKI DOGODKI  

 
Knjižnična mreža je ostala nespremenjena. Knjižnične enote so delovale v Laškem, Radečah in 
Rimskih Toplicah. Ker bibliobusna dejavnost zaenkrat realno ni uresničljiva, so še naprej delovala 
izposojevališča z nestalnim knjižnim fondom v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu, kjer 
izvajamo  trikrat letno izmenjavo knjižnih kolekcij. Sicer se pojavljajo z izposojevališči težave v zvezi 
z njihovim statusom, povzročenim s kadrovsko zasedbo in njihovo odprtostjo, ki nam nekoliko znižuje 
pogoje za pridobivanje državnih sredstev za nakup gradiv.  
Podpisan je bil aneks k Pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih ustanoviteljic in javnega 
zavoda Knjižnice Laško.  
Zaposlili smo novo računovodkinjo in prenesli računovodsko službo iz občine v knjižnico. Izvedli smo 
redna letna ocenjevanja, žal pa nismo smeli izvesti napredovanj. 
Okrepili smo sodelovanje z Osrednjo območno knjižnico v Celju. Območna knjižnica nam je nudila 
pomoč predvsem v zvezi z računalniškim razvojem, deležni smo bili  nekaj izobraževanj in svetovanj. 
Sodelovali smo na domoznanskem področju in pri digitalizaciji naših publikacij. 
Svet knjižnice se je sestal enkrat, enkrat pa smo imeli dopisno sejo.  
 
 
3.2  POGOJI ZA DELO NAŠIH KNJIŽNIC 
 
3.2.1 Prostori in investicije 
Po več kot desetih letih opozarjanja na stisko smo dobili novo knjižnico  v večnamenskem domu v 
Rimskih Toplicah. Objekt je bil zgrajen po starih načrtih, pri katerih je bilo upoštevanih samo nekaj 
naših idej in pripomb, ki smo jih posredovali ob idejnem načrtu leta 2000 in na sestanku leta 2007.   
Izgradnja se je začela marca 2010. Od aprila dalje smo intenzivno sodelovali in si prizadevali za 
uveljavitev izboljšav. Dosegli smo popravke pri načrtovanju oz. izvedbi razsvetljave, tal in delno 
stavbnega pohištva, nič pa se ni dalo spremeniti pri  neposrečenem vhodnem območju.  Ukvarjali smo 
se z načrtovanjem  knjižnične in računalniške opreme, postavitve gradiv, signalizacije, poizvedbami 
glede opreme in delno naročili. Knjižnico smo preseljevali od 4.-8. oktobra, v manjšem delu s 
pomočjo »žive verige učencev« podajanja knjig iz rok v roke med staro in novo knjižnico. Otvoritev je 
bila 8. oktobra. 
Knjižnica v Rimskih Toplicah je velika 200 m².  Vrednost celotnega večnamenskega doma znaša  
683.000,00 EUR ,  zgrajen je bil  s pomočjo evropskih sredstev. .Knjižnično opremo je kupila Občina 
Laško pri podjetju Gonzaga v Novi Gorici in je stala 44.076,00 EUR. 



V letu 2010 smo opravljali podobna dela, le da v manjšem obsegu tudi v Šentrupertu, kjer je knjižnica 
dobila 40 m² velik, na novo opremljen prostor v novi šoli. Otvoritev je bila 3. oktobra. V Zidanem M. 
so bili  prostori dosedanje knjižnice v Sindikalnem domu povečani za 25 m² (sedaj 50 m²) in  
adaptirani, dokupljeno je bilo nekaj opreme. Otvoritev je bila skupna za vse pridobitve v kraju 6. 11. 
  
S sredstvi Občine Laško za investicije in investicijsko vzdrževanje, s sredstvi MIK za projektno 
sofinanciranje IKT, delno pa tudi z lastnimi prihodki in prihranki smo izvedli: 
- projektni nakup računalniške opreme za knjižnico v Rimskih Toplicah in v Radečah  
- nakup nekaj  opreme in drobnega inventarja za knjižnico v Rimskih Toplicah 
- nakup nekaj manjše opreme za izposojevališče Zidani Most 
- nakup nekaj manjše opreme za radeško  knjižnico  
- nakup nekaj opreme in drobnega  inventarja za laško knjižnico 
 
V knjižnicah v Laškem, Radečah in Rimskih Toplicah razpolagamo sedaj z 950 m² funkcionalnih 
površin (Laško 550, Radeče 200 in Rimske T. 200),  Izposojevališča s premičnim fondom v 
Šentrupertu, Jurkloštru in Zidanem Mostu pa imajo skupno 110 m². Skupno vse knjižnice razpolagajo  
s cca 55%  trenutno  potrebnega prostora. Po prostorskih pridobitvah v letu 2010 lahko rečemo, da so 
naše knjižnice na  pogled urejene in tega smo veseli. 
Vendar prava resnica ima še drug obraz. Redni obiskovalci  vidijo, tako v Radečah še bolj pa v 
Laškem, da so knjižnične police povsem polne in da  gradiva neprestano prestavljamo, da še dobimo 
prostor za novosti. Knjižničarji v Laškem  pa še vemo, da smo vse gradivo, kolikor toliko spogrešljivo 
že dali v enote in da zaradi prostorske stiske odpisujemo knjige, ki bi jih sicer ne. Tisto, kar pa nas 
najbolj skrbi, pa je dejstvo, da imamo v rokah dovoljenje statika, ki nam v nadstropju dopušča samo 
tiste police, ki so bile postavljene leta 2005 in tudi metra ne več, na podstrešju pa ničesar. Hiše leta 
2005 statično iz več razlogov niso ojačevali, kot je bilo prvotno predvideno, obljubljen pa nam je bil 
prizidek. 
V Radečah bo potrebna pridobitev skladišča, v Laškem, kot osrednji knjižnici, pa bo v obdobju nekaj 
let nujen prizidek ali večja knjižnica na drugi lokaciji. Že za drugo leto  z vso gotovostjo 
napovedujemo, da bomo nujno potrebovali dodatne police, ki jih lahko namestimo kvečjemu na 
kakšen hodnik v pritličju. Zato smo lani že drugič ob Dnevu splošnih knjižnic organizirali 
»problemski okrogli mizi o prostorih«, v  opozorilo, da bo v Laškem potrebno kratkoročno načrtovati 
dodatna skladišča, sicer pa konkretno načrtovati  večjo knjižnico.  Knjižnica se že muči z zasilnimi,   
trenutnimi rešitvami problemov in čas je za razmislek in ukrepanje  ustanovitelja. 
 
 
3.2.2  Kader in dogodki na kadrovskem področju 
V letu 2010 je  bilo v Knjižnici Laško do 1. julija 8,5 zaposlenih, potem pa devet. 
V drugi polovici leta je bilo  1,74 zaposlenih financiranih iz radeške občine, prej pa iz radeške 1, 64 
Od 1. julija 2010 so bila zasedena  naslednja delovna mesta: 
• 1 bibliotekarka - zadolžena za razvoj in vodenje del v programu cobiss, sodelovanje pri nabavi, 

organizaciji poslovanja  in strokovnih del, domoznanstvu, pa tudi informatorka in svetovalka 
• 1 bibliotekar - zadolžen za delo računalniške in  tehnične 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 ter izpeljevanje terjatev  
• 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, zadolžena 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. Delavka je polovično upokojena. 

• 1 računovodkinja, ki bo postopno opravljala tudi poslovno sekretarska dela, 
• 0,5 čistilke, ki opravlja tudi dela zaščite knjižnega gradiva in kurirska dela. Polovična zaposlitev 
• direktorica – bibliotekarka, ki strokovno in poslovno vodi zavod, skrbi za dobre pogoje  dela, vodi 

nabavo knjižničnega gradiva, organizacijo prireditev za odrasle v Laškem ter  domoznanstva. 
 

Dela, kot so: izposoja v manjših izposojevališčih (povprečno 9 ur tedensko), zahtevnejša dela pri 
vzdrževanju in razvijanju računalniškega sistema in čiščenje v Rimskih Toplicah so bila opravljena 
preko podjemnih pogodbenikov, čiščenje knjižnice v Radečah opravlja servis. S študenti smo si 
pomagali pri rednem izposojevalnem delu v Radečah in pri selitvenih delih. 

 
 

3.2.3 Temeljno knjižnično gradivo in prirast   
 
Tabela: Knjižnična zaloga na dan 31.12.2010 in prirast v letu 2010 

Knjižnična zaloga (stanje 31.12.2010)  
KNJIŽNICA knjige   serijske 

publikacije 
    letniki 

neknjižno 
gradivo 

SKUPAJ 

Laško 48.133 1.438 4.839 54.410 
Radeče 19.217 190 1.001 20.408 
Rimske Toplice 13.619 91 501 14.211 
Izposojevališča 3.067 24 70 3.161 
SKUPAJ 84.036 1.743 6.411 92.190 
 
Temeljna knjižnična zaloga je znašala konec leta 2010 92.190 enot, porazdeljenost po posameznih 
knjižnicah je razvidna iz tabele. Odpis je znašal 964 računalniško evidentiranih enot.  
Pri zalogi izposojevališč v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu je navedeno računalniško 
vpisano gradivo, sicer pa se v vsakem izosojevališču nahaja še ok. 1.000 enot, ki niso računalniško 
obdelane. Poleg tega po njih kolekcije knjižnih novosti krožijo (zamenjamo jih trikrat letno), zbirke pa 
so dopolnjene tudi s preseljenimi kolekcijami iz osrednje knjižnice in zbirkami nevpisanega gradiva 
(darov). Tako se v vsakem izmed izposojevališč vedno nahaja med dva in tri tisoč enot gradiva. 
 
 
Tabela: Prirast po vrstah gradiva v letu 2010 – št. enot 

Nakup knjižničnega gradiva Skupen prirast v letu 2010  
KNJIŽNICA Knjižno 

gradivo 
Neknjižno 
gradivo 

Skupaj 
Darovi- 
skupaj knjige serijske 

publikacije 
Neknjiž. 
gradivo 

SKUPAJ 

Laško 2.320 294 2.614 239 2.358 168 327 2.853 
Radeče 859 100 959 85 898 33 113 1.044 
Rimske Toplice 604 103 707 164 720 24 127 871 
Izposojevališča 199 16 215 53 242 8 18 268 
SKUPAJ 3.982 513 4.495 541 4.218 233 585 5.036 
 
V letu 2010 je bilo kupljenih 4.495 enot knjižničnega gradiva, 541 enot pa je bilo podarjenih, skupno 
je znašal prirast 5.036 enot. Za nakup smo porabili 80.964,13 EUR, in sicer 33.000,00 EUR Občine 
Laško, 11.000,00 EUR Občine Radeče, 6.082,13 EUR lastnih sredstev in 30.882,00 EUR sredstev 
Ministrstva za kulturo.  
V prijavi na projektni razpis za nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali nakup 290 enot 
knjižničnega gradiva na 1.000 prebivalcev, kar je skupno 5.360 enot, ki smo ga zaradi nezadostnih 
sredstev že v planu znižali na  4.360 enot in  realizirali v višini 4.495 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 60,5 : 39,5, med literaturo za 
odrasle in otroke pa 68,6 : 31,4. Kupili smo predpisano število z MIK in Javne agencije za knjigo 



podprtih del,  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 2010 
UDK 0 1 2 3 5 6 7 82.01 82 leposlovje 80 9       SKUPAJ 
Št. enot 669 224 80 400 165 425 665     78       1.920 116 294         5.036 
 
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 
 
Nabavo knjižničnega gradiva in obdelavo izvajamo centralno v knjižnici Laško. Neknjižno gradivo 
vpisujemo pretežno na knjižnico Laško, nato pa kroži po enotah. Prav tako kupujemo praviloma 
domoznansko in čitalniško gradivo v enem izvodu in ga medoddelčno izposojamo po enotah. 
 
3.2.4  Računalniška opremljenost  
V Laškem je bilo konec  leta 2010  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 Laškem in Radečah je za uporabnike mogoča tudi uporaba 
barvnega tiskalnika.  
V Rimskih Toplicah smo ob preselitvi knjižnice uredili novo računalniško mrežo. Tako so 
uporabnikom zdaj na voljo 3 računalniki ter črno-bel in barvni tiskalnik. V Jurkloštru, Šentrupertu in v 
Zidanem Mostu pa je za uporabnike namenjeno po eno računalniško mesto in en tiskalnik.  
V izposojevališčih imamo težave z nudenjem interneta, ker so stroški za samostojen dostop visoki, v 
simbiozi (kot npr. v Jurkloštru) pa prihaja do težav  zaradi  blokad dostopa zaradi zahtevane varnosti. 
V Zidanem Mostu še čakamo na ureditev dostopa do interneta, ki nam je bil obljubljen s strani KS. 
Bibliotekarski kader razpolaga z 12 osebnimi računalniki, 2 prenosnikoma, 3 navadnimi in 3 barvnimi 
tiskalniki ter 2 LCD projektorjema 
Vsega skupaj je v knjižnicah trenutno 34 računalnikov, 16 tiskalnikov, 3 skenerji in 2 LCD 
projektorja. Poleg tega se nahaja v knjižnicah še 7 specialnih tiskalnikov in 6 čitalcev črtnih kod za 
potrebe obdelave in izposoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.3 DELO NAŠIH KNJIŽNIC Z UPORABNIKI 
 

3.3.1  Odprtost knjižnic 
Vse naše knjižnice skupaj so bile konec leta 2010 odprte 86 ur tedensko (Laško 45 ur, Radeče 23 ur, 
Rimske T. 12 ur, Jurklošter , Šentrupert in Zidani Most pa po 2 uri). 
Spremembe odpiralnega časa knjižnic so nam v veliki meri narekovale  ureditve novih prostorov 
knjižnic in selitve. V osrednji knjižnici v Laškem smo odprtost povečali s 1. novembrom za 4 ure (ob 
petkih do 19. ure).  Odpiralni čas v Radečah smo s 1. marcem povečali po 1 uro ob torkih in 1 uro ob 
četrtkih. V Rimskih Toplicah pa smo po otvoritvi novih prostorov knjižnice (zaradi selitve je bila 
knjižnica zaprta med 4. in 8. 10.) s 1. novembrom povečali odprtost ob sredah in petkih po 1 uro. V 
Šentrupertu smo po preselitvi izposojevališča  ponovno  odprli knjižnico za učence tudi ob sredah za 1 
uro  in obdržali nedeljsko enourno odprtost. Vsa izposojevališča  so zdaj odprta po 2 uri tedensko. 
Plana nismo dosegli v Rimskih Toplicah, kjer bomo s 1. marcem  povečali odprtost ob petkih tako, da 
bo knjižnica odprta med 12. in 18 uro in skupaj tedensko 14 ur. Zahteve uredbe glede odprtosti bomo 
tako v glavnem dosegli. 
 
 
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  

ali v čitalnici) 

 Število članov % prebivalcev 
včlanjenih v 

knjižnico 

Število 
obiskov 

število obiskov  
knjižnice 

na prebivalca 
Laško 2.861 30,7 53.122 5,7 
Radeče 1.177 26,1 20.597 4,6 
Rimske T 518 22,5 9.092 3,9 
Šentrupert 104 14,8 613 0,8 
Jurklošter 83 11,0 342 0,5 
Zidani M. 138 18,4 985 1,3 
SKUPAJ 4.881 26,9 84.751 4,7 
 
Pri izračunih smo uporabljali naslednje podatke glede števila prebivalcev posameznih krajev: 
Laško 9300, Radeče 4.500, Rimske Toplice 2.300, Jurklošter 750, Zidani Most 750, Šentrupert 700.  
                                 
V Sloveniji  je bilo v letu 2009 povprečno  24,7   % prebivalcev članov knjižnic, pri nas pa leta 2010 
26,9 %; (Laško 30,7, Radeče 26,1, Rimske T. 22,5). 
Slovenec je povprečno v letu 09 obiskal knjižnice zaradi izposoje na dom 3,3 krat, pri nas pa leto za 
tem 3,5-krat, in sicer: Laščan 4,4-krat, Radečan 3,3-krat in Rimljan 2,9-krat, občan, ki gravitira na 
izposojevališča, pa 0,9 - krat.  Pri tem niso šteti obiski zaradi obiska čitalnice, udeležbe na prireditvah 
in obiskovalci, ki so prišli samo po informacije. Fizični obisk zaradi možnosti podaljšanja in 
rezervacije gradiva in iskanj po katalogu od doma v celotnem slovenskem prostoru ne  narašča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Struktura članov Knjižnice Laško v letu 2010 je bila sledeča: 
 
29,3 % osnovnošolcev, 21 % zaposlenih, 13,8 % dijakov,  9,6 % študentov, 10,8 % predšolskih otrok,  
7,5 % upokojencev in  8 % nezaposlenih. 
 
Grafikon: Struktura članov Knjižnice Laško v letu 2010 
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Delež članov po posameznih knjižnicah: 
 
Laško: 58,7 %, Radeče: 24,1 %, Rimske Toplice: 10,6 %, Šentrupert: 2,1 %, Jurklošter: 1,7 %, Zidani 
Most: 2,8 %. 
 
Grafikon: Člani Knjižnice Laško po posameznih knjižnicah v letu 2010 
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Grafikon: Namen obiska Knjižnice Laško v letu 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obisk knjižnice  zaradi srfanja po internetu upada, narašča pa obisk spletne strani in baz podatkov, 
tudi preko oddaljenega dostopa (od doma).   
 
 
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 144.232 15,5 169 4.468 26 1579 
Radeče 64.265 14,3 121 2.537 8 498 
Rimske T. 25.419 11,0 45 1.009 3 265 
Jurklošter 1.272 1,7 - - -  - 
Šentrupert 1.445 2,0 4 48 1 100 
Zidani Most 2.370 3,1 15 275 1 150 
SKUPAJ 239.003 13,2 354 8.337 39 2592 
 
Povprečna izposoja knjižničnega gradiva na dom in v knjižnici na slovenskega državljana je v 
predhodnem  letu znašala 11,7 enot, pri nas pa v letu 2010 13,2 enot, in sicer: Laško 15,5 enote, 
Radeče 14,3 , Rimske T. 11, v izposojevališčih pa 2,3 enote.  
Izposoja gradiva na dom glede na vrsto je bila v knjižnici v Laškem  v letu 2010 naslednja: 56, % 
leposlovje, 34, % stroka, 7,5,% AV gradivo in 2,5 revijalni tisk. 
 
Za izboljšanje bralne kulture in njene kvalitete smo v letu 2010 poleg prireditev in redne 
bibliopedagoške dejavnosti organizirali: 
predšolsko bralno značko, ki jo je osvojilo 149 otrok, in Bralno značko za odrasle, ki so jo osvojili 103 
člani naših knjižnic, projekt „Beremo slovenske avtorje”, ki smo ga organizirali v sodelovanju s 
Knjižnico Mozirje. Projekt je skupaj z njegovo osrednjo prireditvijo (proslavo ob dnevu reformacije)  
podprla Občina Laško. S sedmošolci smo izvajali državni projekt „Rastem s knjigo”. Sodelovali smo v 
regijskem projektu predstavljanja kvalitetnih knjig „Priporočamo”. Seznanjali smo otroke, ki so 
obiskovali pravljične urice s knjižnico, in jih vpisali, s posebno zgibanko smo predstavili knjižnico 
prvošolcem in njihovim staršem. 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. Vabili smo bralce k priporočanju knjig, ki so jih navdušile. Izvajali  
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smo srečanja z mladimi, ki poskušajo s pisanjem. Pripravljali smo literarne prireditve in predstavitve 
različnih dobrih knjig ter pogovore s člani bralne značke. Skrbno smo oblikovali knjižne zbirke, se 
neprestano seznanjali s knjižničnim gradivom, novostmi in si prizadevali za dobro svetovanje.  
 
3.3.4 Informacijsko delo in računalniške usluge 
 Obstoječa spletna stran, ki deluje od oktobra 2009, je bila v letu 2010 z različnih računalnikov izven 
prostorov knjižnic obiskana ok. 16.000 - krat (43,7 dnevno), pri tem pa je bilo obiskanih ok. 143.000 
različnih strani na domači strani (392 dnevno).   
Naši člani so knjižnice zaradi uporabe računalnika obiskali 5.900-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 storitev Moje knjižnice, in sicer smo beležili 323 obiskov zaradi rezervacije 
prostega izvoda, 269 zaradi rezerviranja gradiva in 460 zaradi podaljšanja. 
Del informacijske ponudbe je tudi omogočanje dostopa do naročenih baz podatkov:  Ius Info, Ebsco 
Host, Oxford Reference, Grove Music in arhiv časopisa Večer itd. Poleg dostopov do teh baz 
podatkov z računalnikov v knjižnicah so bile prek oddaljenega dostopa  te baze uporabljene 112-krat. 
Poleg svetovanja pri izbiri leposlovja je bilo uporabnikom v knjižnici posredovanih okrog 14.200 
informacij, od tega več kot polovica s pomočjo računalniških poizvedb. 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 e-učilnici v Laškem smo izvedli 8-urni tečaj začetnega računalniškega opismenjevanja za starejše 
uporabnike knjižnice. Poleg tega smo informacijsko opismenjevanje izvedli za vse devetošolce v 
Laškem in Radečah, ki so se ga v Laškem udeležili tudi učenci iz Rimskih Toplic. 
 
 
3.3.5 Prireditvena dejavnost 
Za odrasle: Za odrasle smo pripravili 39 prireditev (literarni večeri, domoznanska predavanja oz. 
srečanja, priložnostna predavanja, potopisna predavanja, otvoritve knjižnic), in sicer v Laškem 26, v 
Radečah 8 (od tega otvoritve treh večjih razstav) in v Rimskih Toplicah 3 vključno z otvoritvijo 
knjižnice. Otvoritvi knjižnic sta bili tudi v Šentrupertu in v Zidanem Mostu (ki je bila skupna za vse 
uporabnike prenovljenih oz. novih prostorov). 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  2.592 občanov, in sicer v Laškem 1.579  (brez ogleda razstav), v Radečah 
498 in Rimskih Toplicah 265,  od tega se je otvoritve knjižnice v Rimskih Toplicah udeležilo 150 
obiskovalcev, v Šentrupertu in Zidanem Mostu pa okrog 250. 
Otroški program: zajema ure pravljic, ustvarjalne delavnice, organizirane oglede knjižnic, knjižne 
uganke, manjše knjižne razstave. Za otroke je bilo pripravljenih 354 prireditev, in sicer 169 v 
Laškem, 121 v Radečah, 45 v Rimskih Toplicah, 15 v Zidanem Mostu in 4 v Šentrupertu, ki jih je 
obiskalo 8.337 otrok, v Laškem 4.468, Radečah 2.537, v Rimskih T. 1009 in izposojevališčih 323. 
Skupaj smo pripravili 393 prireditev, ki se jih je udeležilo 10.929 obiskovalcev in 8 večjih 
tematskih   ter  veliko manjših priložnostnih razstav. 
V Laškem  je bilo skupaj organiziranih 195 prireditev (6.047 obiskovalcev), v Radečah 129 prireditev 
(3.035 obiskovalcev) in v Rimskih Toplicah 48 prireditev (1.274 obiskovalcev, v Šentrupertu 5 
prireditev (148 obiskovalcev) in v Zidanem Mostu 16 prireditev (425 obiskovalcev).  
Največji dogodek leta je bila 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 250 obiskovalcev.  
Priložen je seznam prireditev za odrasle in otroke. 
Prireditve so v veliki meri gibalo naše dejavnosti. So zelo raznolike, od preprostih prazničnih 
druženj do srečanj z zelo imenitnimi gosti slovenskega kulturnega in družbenega življenja. Zelo 
veliko se jih zvrsti in so tudi lepo obiskane. So odraz velikega entuziazma zaposlenih. Menimo, 
da bi zahtevale posebno predstavitev in ovrednotenje v našem okolju. 
 



3.4  DRUGA DELA IN AKTIVNOSTI 
 
3.4.1 Izredna strokovna in tehnična dela 
- projekt nabave knjižničnega gradiva naše knjižnice za Ministrstvo za kulturo,   
- projekt nabave računalniške opreme za knjižnico v Rimskih Toplicah za Ministrstvo za kulturo, 

izvedba nabave in instalacij 
- načrti postavitev knjižnične opreme in računalniških mest v Rimskih Toplicah, Šentrupertu in 

Zidanem Mostu  
- načrti  postavitev gradiv v Knjižnici Rimske Toplice, Zidani Most in Šentrupert, 
- nakupi opreme v knjižnicah v Laškem, Radečah, Rimskih Toplicah in Zidanem Mostu,  
- inventura gradiv v Šentrupertu in Zidanem Mostu, 
- določanje spogrešljivega gradiva v laški knjižnici, prenos v enote in določitev pravil preseljevanj, 
- povečano izločanje gradiv v Laškem, Rimskih Toplicah, Šentrupertu in pri neknjižnem gradivu, 
- izvedba selitev knjižničnih gradiv v Šentrupertu, Rimskih Toplicah in v Zidanem Mostu 
- nove postavitve knjižničnih zbirk, označevanja na policah in v prostorih v omenjenih enotah 
- urejanje gradiv v skladiščih v laški knjižnici 
- povečano delo v zvezi z urejanjem podatkov aktivnih in izbrisom neaktivnih članov, 
- ažuriranje obrazcev, zgibank o delovanju knjižnice ter seznamov udeležencev prireditev, 
- prehod na program vodenja medknjižnične izposoje v Cobiss 3 
 
3.4.2 Domoznanstvo 
Domoznanski dejavnosti v letu 2010 zaradi velike zaposlenosti z urejanjem novih knjižnic nismo 
posvetili toliko pozornosti kot običajno. V domoznansko delo smo vpeljevali mlajše. Kolikor je bilo 
mogoče smo nadaljevali z internimi deli, za katere smo zadolženi trije bibliotekarji (vodenje z 
organizacijo in promocijo domoznanstva, strokovna obdelava domoznanskih gradiv in digitalizacija). 
- Nadaljevali  smo z digitalizacijo zvočnih posnetkov domoznanskih predavanj in seznanjanjem 

mladega kadra z domoznanskim gradivom. 
- Udeleževali smo se  sestankov v zvezi  domoznanskim portalom Kamra v OOK Celje, se 

dogovarjali za sodelovanje in izpolnjevali strokovni vprašalnik glede našega domoznanstva  
- Povabljeni smo bili k sodelovanju, oz. nam je bila ponujena digitalizacija vseh laških zbornikov za 

najpomembnejši slovenski domoznanski portal Dlib, ki nastaja v okviru NUK. Za zbornika 2002 in 
2007, ki sta izšla v okviru knjižnice, smo morali priskrbeti soglasja avtorjev. Seveda smo se z 
veseljem tudi udeležili slavnostne promocije različnih pomembnih tiskov s  Celjskega, ki so dobili 
svoje mesto na Dli.bu, med njimi tudi laški zborniki. 

- Veliko smo razmišljali o izdaji publikacije o Vrhu nad Laškim in tehtali razloge za in proti in se 
odločili, da prepustimo delo kraju, kar je bilo dobro. Kraj je tako resnično sprejel knjigo za svojo. 

- Organizirali smo nekaj manjših domoznanskih sestankov. 
- Pripravili smo še 5 domoznanskih predavanj in 3 razstave. 

 
3.4.3  Sodelovanje z drugimi institucijami in društvi 
Sodelovali smo z ustanoviteljicama, obema občinama, z vsemi vrtci, s šolami ter podružničnimi 
šolami. Za učence smo izvajali projekt Rastem s knjigo, Megakviz, informacijsko opismenjevanje in 
skupaj s šolami še več drugih aktivnosti. Z vrtci izvajamo Predšolsko bralno značko. Skupaj s STIK-
om, muzejem in Turističnim društvom Laško smo sodelovali pri organizaciji že tradicionalnega 
martinovega, veselega decembra in Poletja v Laškem, 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 dostavljali knjižne kolekcije, z zdraviliščem smo skupaj pripravili tudi 
eno večjo prireditev. Sodelovali smo še z Rdečim križem, Društvom invalidov in paraplegikov v 
Radečah, Društvom Sožitje, Hortikulturnim društvom v Radečah, LAK-om (sofinanciranje članarin). 
Intenzivneje smo sodelovali še z  Glasbeno šolo Laško- Radeče in  pevskim društvom Orion, nekoliko 
pa tudi gledališko skupino Koral, Oktetom Vrelec, Hišo generacij in KS Rimske Toplice, Šentrupert, 
Zidani Most in Vrh. Veliko smo sodelovali s posamezniki, kot npr.: alpinistoma Frančkom Knezom in 
Jožetom Zupanom, fotografi  Cvetko Teršek, Borisom Vrabcem in Franjem Lavrincem, glasbenico 
Janjo Brlec, recitatorko Marijo Schuller, našima domoznancema dr. Tomom Korošcem in dddr. 
Jožetom Mačkom itd.  



Pri izvedbi projektov smo sodelovali še z Ministrstvom za kulturo in  Knjižnico Mozirje, pri izvedbi 
digitalizacije pa z Osrednjo knjižnico Celje in Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani.  
  
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 sedaj obsežneje poroča  Novi tednik, občasno tudi 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.)   
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. S posebno zgibanko smo nagovorili vse 
občane in jih povabili v naše knjižnice. Nadaljevali smo z nagovarjanjem brezposelnih, ki jih vabimo 
k članstvu z zloženko, namenjeno tej ciljni skupini, ki jo posredujemo tudi prek zavoda za 
zaposlovanje. 
Na vpogled širši strokovni javnosti smo dali tudi prispevke iz Laških zbornikov 2002 in 2007, saj so 
bili digitalizirani in vključeni na dLib, slovensko digitalno knjižnico pod okriljem NUK-a. 
 
3.4.5  Izobraževanje zaposlenih  
Udeležili smo se računalniškega izobraževanja na IZUM-u, dvodnevnega posvetovanja Sekcije za 
splošne knjižnice in sestankov  celjskega društva bibliotekarjev. Prisotni smo bili na treh 
izobraževanjih in Efest-u  Območne knjižnice Celje. Udeležili smo se tudi sestankov v zvezi z 
zakonodajo, nabavno politiko in projektom Knjige za vsakogar, ki so jih pripravili MIK,  Združenje 
knjižnic in Mestna knjižnica Ljubljana. 
Ena oseba  se je udeležila 10- dnevnega izobraževanja v NUK-u kot pripravo na strokovni izpit. 
Udeležili smo se treh srečanj za mladinske knjižničarje v Pionirski knjižnici v Ljubljani. 
V zvezi z vodenjem se je direktorica udeležila 3 izobraževanj v organizaciji Zveze splošnih knjižnic in 
treh 2-dnevnih modulov Management v kulturi. Prisostvovali smo na otvoritvi nove knjižnice v 
Hrastniku in na regijskem srečanju bibliotekarskega društva v Slovenskih Konjicah. Računovodkinja 
se je udeležila štirih izobraževanj v zvezi s finančnim poslovanjem.  
Za izobraževanja, srečanja  in sestanke izven kraja  je bilo porabljenih 50 dni.  
Izpit iz varstva pri delu je opravilo   8 oseb. 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 zaposlenih je vestno izobraževanje na delovnih 
mestih, seznanjanje in  izobraževanje za nove tehnologije, spremljanje strokovnih informacij  ter 
knjižnične produkcije. Tudi v letu 2010 nam ni uspelo realizirati  načrtovane ekskurzije po novih 
knjižnicah.  
 
 
3.5  OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 
 
V letu 2010 je bilo od ustanoviteljev za redno dejavnost planiranih 339.100,00 EUR (268.600,00 EUR 
Laško in 70.5000,00 EUR Radeče). Prejeli smo 328.717,28 EUR (260,277,54 EUR Laško in 
68.439,74 EUR Radeče). Od Ministrstva za kulturo smo za nakup gradiva prejeli 30.882,00 EUR.. 
Razliko med nakazanimi 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 12.000,00 EUR  lastnih sredstev 
(članarin, zamudnine itd,) in jih dobili 11.970,55. Porabili smo jih za nakup knjig in razvoj 
(investicije). 
MIK nam je za projekt računalniškega opremljanja prispeval  5.563,00 EUR. Po posredovanih 
zahtevkih smo prejeli za investicije od Občine Laško 5.000,00 EUR in Občine Radeče 380,22 EUR, 



porabili pa smo jih za knjižnice laške občine 14.751,70 EUR  ter za radeško knjižnico 2.312,16 EUR. 
Razliko med namenskimi občinskimi sredstvi za investicije in porabljenimi sredstvi predstavljajo 
sredsva Ministrstva za kulturo za namene računalniškega opremljanja ter lastni prihodki. Občina 
Laško nam  je še za projekt „Beremo slovenske avtorje prispevala 600,00 EUR”, ki smo jih porabili za 
osrednji del projekta, prireditev (programski materialni strošek). 
Nekaj sredstev smo prihranili pri neprogramskih stroških (pri pogodbenem delu, materialnih stroških 
izposojevališč, elektriki in ogrevanju), poraba pa je bila višja pri programskih stroških. 
Navajamo tudi primerjavo glede porabljenih sredstev za dejavnost knjižnic na prebivalca: na 
slovenskega prebivalca je znašal le ta v letu 2009 23,72 EUR, pri nas pa leta 2010 20,97 EUR. 
 
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
Glavni načrtovani cilji za leto 2010 (navedeni so na začetku poglavja 3) so bili izpolnjeni.  
• Izvedene so bile vse naloge povezane z načrtovanjem, opremljanjem, selitvami, postavitvami 

gradiv, signalizacijo ter otvoritvami knjižnic v Rimskih toplicah,  v  izposojevališčih v Šentrupertu 
in Zidanem Mostu in menimo, da zelo dobro. 

• Po najboljših močeh smo reševali problematiko našega računovodstva, ki smo ga morali preseliti v 
knjižnico v zelo neugodnem času. Težave postopno odpravljamo. 

• Izvedli smo načrtovano povečano odprtost v Radečah,   Laškem  in v Rimskih Toplicah. 
• Izvedli smo  načrtovana prizadevanja za dvig kvalitete branja (opisana v poglavju 3.3.3.).  
• Izvedli smo aktivnosti (že drugo ”okroglo mizo”) v zvezi z dolgoročnim zagotavljanjem  

prostorskih kapacitet v Laškem, vendar v nekoliko manjšem obsegu kot smo načrtovali. 
• Intenzivno smo varčevali pri izvajanju  programa, predvsem pri materialnih stroških. 
• Postopno  uvajamo novo organiziranje dela, prerazporejanje in  uvajanja novih aktivnosti. 
• S skrbnostjo smo opravljali redna knjižnična dela: nabavo knjižničnih gradiv, strokovno obdelavo, 

vzdrževanje aktualnosti knjižničnih zbirk in knjižnično informacijske tehnologije, izposojo, 
svetovalno-informacijsko delo, informacijsko opismenjevanje, domoznansko, prireditveno ter 
bibliopedagoško dejavnost. 

 
Za leto 2010 nismo upali načrtovati rasti merljivih podatkov (članstva, obiska, izposoje). Pričakovali 
smo namreč težko leto zaradi selitev knjižnic in zaradi  sorazmerno visokih dosedanjih dosežkov 
(slovenska povprečja so bila v predhodnem letu v naši knjižnici presežena). 
Tako uspeh lahko prikažemo le s primerjavo s prejšnjim letom, kar je razvidno iz tabele: 
 
Kazalniki uspešnosti 2009 2010 % 
Število članov 4.800 4.881 + 1,6 
Število obiskov zaradi  izposoje na dom 63.723 64.835 +1,7 
Število obiskov v čitalnici 18.836 19.916 +5,7 
Število obiskov zaradi izposoje na dom in v  čitalnici 82.559 84.751 +2,6 
Izposoja knjižničnega gradiva  na dom  190.500 204.950 +7,5 
Izposoja v čitalnici 32.527 34.053 +4,6 
Izposoja na dom in v čitalnici 223.027 239.003 +7,1 
Število vseh prireditev (brez razstav) 358 393 +9,7 
Število prireditev za mlade   322 354               +9,9 
Število prireditve za odrasle  36 39               +8,3 
Število obiskov vseh prireditev 10.230 10.929 +6,8 
Obisk prireditev za mlade 7.984 8.337               +4,4 
Obisk prireditev za odrasle 2.246 2.592             +15,4 
Prirast gradiva             4.386           5.036             +14,8 
Nakup gradiva 4.474 4.495 +0,4 
 
S temi številčnimi podatki smo zadovoljni, saj smo na vseh področjih  beležili rasti. Še posebej smo 
veseli, ker je redna dejavnost  dobro potekala, kljub temu, da  nas je v precejšni meri skoraj pol leta 
zaposlovalo načrtovanje in urejanje novih oz. prenovljenih  knjižnic v Rimskih Toplicah,  Šentrupertu 



ter v Zidanem Mostu. Zelo živahna je bila tudi prireditvena dejavnost, ki daje utrip celotnemu 
življenju knjižnic. Porast obiskovalcev je bi nadpovprečno velik  zaradi otvoritev knjižnic.  
 
Delovanje naših knjižnic je še v porastu.  Še  naprej si bomo prizadevali za enakomernejšo 
dostopnost knjižničnih storitev in koriščenje njenih uslug vseh občanov. Vseskozi pa si tudi 
prizadevamo za rast kvalitete našega dela, za kvalitetne knjižnične zbirke, prirast, urejenost 
knjižnic ter kvalitetno informacijsko in svetovalno delo. Pri slednjem  spoštujemo potrebe, 
zahtevnostno raven in želje naših uporabnikov ter na drugi strani zahteve stroke.   
Po vsem navedenem ocenjujem, da smo bili pri realizaciji zastavljenih ciljev zelo uspešni. 
 
 
5  OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI S PRETEKLIM 
LETOM 
 
 

 
Celoten prirast knjižničnega gradiva se je glede na prejšnje leto številčno povečal  za 14,8 % (kot je 
razvidno na predhodni tabeli).  Odstotek je zelo visok, zaradi  poklonjenih knjig, ki smo jih prejeli v 
Rimskih T.  pa tudi v Laškem, nakup je bil večji samo za 0,4%.  
Odprtost knjižnic se je do konca leta povečala  za 9 ur, to je 11,7%, 
Članstvo je poraslo za 1,6 %  (v Laškem za 0,2 %, Radečah 1,7 %, Rimskih T. 3,3 %, izposojevališčih 
pa za 5,8 %),   
Obisk knjižnice zaradi izposoje in čitalnice je porastel za 2,6 % (v Laškem za 1,1 %, Radečah 3,7 %,  
Rimskih T. 13,1 %, v izposojevališčih pa se je znižal za 9,7 %). 
Izposoja na dom skupaj s čitalnico je porastla  za 7,1 %  (v Laškem za 6,9 %, Radečah 4,8 %, Rimskih 
Toplicah 17 %, v izposojevališčih pa se je zmanjšala za 1,9 %) 
Število mladinskih prireditev se je povečalo za 22 %, število prireditev za odrasle za 2 %, obisk 
prireditev za odrasle se je povečal za 12 %, za otroke pa za 5 %.  
 
Za leto 2010  smo pa pričakovali porast v Rimskih Toplicah, predvsem pa v vseh treh 
izposojevališčih, kjer je knjižnična dejavnost še zelo šibka, beležili smo celo padce.  Res so 
izposojevališča bolj namenjena zadovoljevanju potreb prebivalcev, ki dnevno ne migrirajo, 
vendar je vseeno njihova izkoriščenost, kot je vidno iz zgornje tabele,  prenizka. Upamo, da 
bodo podatki v Šentrupertu in Zidanem Mostu, sedaj, po prostorskih spremembah, boljši. Sicer 
pa se bomo morali bolj povezati  s KS v teh krajih, predvsem v Jurkloštru in skupaj z njimi 
doseči večjo odzivnost občanov.  
 
 
 
 
 

ČLANSTVO OBISK IZPOSOJA  
 

2009 2010 
%  

Prebi 
valcev 

2009 2010 

št. 
obiskov  
na prebi  

valca 

2009 2010 

št. 
izposoj 
na prebi 

valca 
Laško 2.855 2.861    30,7 52.520  53.122 5,7 134.890 144.232 15,5 
Radeče 1.157 1.177    26,1 19.855  20.597 4,6   61.281   64.265 14,3 
Rimske T.   501    518    22,5  8.036    9.092 3,9   21.719   25412 11.0 
Jurklošter     79     83    11,0     399      342 0,8     1.672    1.227  1,7 
Šentrupert     84   104    14,8     814      613 0,5     1.183    1.445   2,0 
Zidani M.   124   138    18,4     935      985 1,3     2.282    2.370   3,1 
SKUPAJ 4.800 4.881    26,9 83.539  84.751 4,7 223.027 239.003  13,2 



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,  je pri nas naslednje: 
pri prostorih okrog 50 % (zahtevek glede prostorov je odvisen od organiziranosti knjižnic - ali kraje z 
manj kot 2.000 prebivalci pokrivamo z bibliobusom ali stacionarnimi izposojevališči), pri redno 
zaposlenih cca 65 %, pri knjižni zalogi standard dosegamo, pri neknjižnem gradivu 88 %, pri prirastu 
letnih novosti 90 % in odprtosti knjižnic 88 % (če štejemo izposojevališča kot krajevne knjižnice). 
Standard govori o 40 % - ni včlanjenosti občanov. Dosegamo ga 67 % - no.  
 
Kot običajno, smo tudi letos primerjali  podatke o opravljenem  delu  slovenskega  knjižničarja  v 
predhodnem letu in našega v letu 10: 
- izposoja na dom je na slovenskega knjižničnega delavca znašala 20.167, na našega 22.772, 
- število obiskov na slovenskega delavca skupaj s prireditvami znašalo 6.545, na našega 8.418, 
- število obiskov samo zaradi izposoje na dom 5.891, na našega pa 7.203, 
- slovenski knjižnični delavec je kupil in obdelal 466 enot novosti, naš pa 559, 
- slovenski  knjižnični delavec je (vključno z otroškimi) opravil 17 prireditev, naš pa 43. 

 
Iz primerjav je razvidno, da so merljivi rezultati dela na zaposlenega v naši knjižnici precej višji, kot je 
slovensko povprečje, kljub temu, da je naš teren težko obvladljiv in zahteva večja prizadevanja kot 
večja mestna okolja.  Zelo smo se  trudili za  racionalno nabavo gradiv in za popuste, kakor tudi 
racionalno porabo sredstev za materialne stroške. Tako menimo, da smo delali gospodarno in 
učinkovito.  
 
7   OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

 
V  zavodu obstajajo interna pravila v večjem delu poslovanja in ločenost funkcij odobravanja, 
evidentiranja in izvajanja. V letu 2010 smo se trudili, da bi odpravili nekaj nepravilnosti, ki so bile 
ugotovljene ob notranji reviziji. Uspešni smo bili le deloma. 
 
 
8    POJASNILA NA PODROČJIH, KJER NISO BILI DOSEŽENI CILJI 

 
Zastavljeni cilji so bili pretežno realizirani, v marsičem tudi preseženi. Nismo pa izpolnili določenih 
načrtovanih nalog na področju administracije in notranje organizacije zavoda, ker smo morali opraviti 
veliko obveznosti, za katere nismo vedeli, da bodo prišle. Tako še vedno nismo uspeli izdelati 
načrtovanega Pravilnika o urejanju in poslovanju z dokumentarnim gradivom in še nekaj drugih 
pravilnikov. Povečanje odprtosti knjižnic smo zaradi selitev pretežno realizirali v jeseni, v Rimskih 
Toplicah pa celotnega povečanja še nismo izvedli, ker še razmišljamo o najprimernejšem terminu. 
 
9   OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA  UPORABNIKA NA DRUGA 
PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALNO DEJAVNOST, 
VARSTVO  OKOLJA 
 
Splošna knjižnica kot zakladnica znanja, informacijsko središče, kulturno žarišče, v katerega 
zahaja sorazmerno velik delež prebivalstva, v precejšnji meri vpliva na razvoj okolja, v 
katerem deluje. S svojim strokovnim gradivom in dostopom do informacij lahko pomaga pri 
pridobivanju  znanj zaposlenih v gospodarstvu in na drugih področjih in k vseživljenjskemu 
izobraževanju na sploh. Veliko pripomore k splošni razgledanosti prebivalstva, informacijski 
pismenosti, pa tudi k reševanju konkretnih problemov posameznika. Z domoznansko 
dejavnostjo širi vedenje o kraju, kjer deluje in krepi lokalno samozavest. V knjižnico zahaja 
večina šolajoče se mladine, ki tudi po tej instituciji spoznava obraz in hotenje svojega 
domačega kraja. 



Splošna knjižnica je zelo odprta institucija, namenjena vsem občanom, ki je  s svojo mrežo 
dostopna na celotnem teritoriju lokalne skupnosti. Dostopna je brezposelnim, socialno 
ogroženim in vsem drugim hendikepiranim. Kot že večkrat doslej, tudi letos navajamo 
podatek, koliko bi porabili  naši občani za knjižnično gradivo, če bi si ga, namesto da pridejo 
ponj v knjižnico,  kupili. Če lanskoletno število izposojenih knjig pomnožimo s povprečno 
ceno na trgu, dobimo znesek višji od 4.300.000 EUR. To pomeni, da je denar, ki ga lokalna 
skupnost namenja knjižnici resnično dobro naložen v prid vseh občanov brez razlik. 
V knjižnico pa ljudje ne zahajajo samo po knjige, časopise in informacije. V njej se tudi 
zadržujejo, se srečujejo, ohranjajo in krepijo socialne stike. Tu od blizu spoznavajo pesnike, 
pisatelje in druge umetnike, različne strokovnjake, svetovne popotnike, znane rojake... 
Knjižnice s tem odpirajo okna v svet in v notranjost posameznika na drugačen način, kot to 
lahko storijo mediji. Izmenjujejo se mnenja, oblikujejo stališča, odkrivajo spoznanja, v živo se 
sliši  misel pisatelja, pesem pesnika, neponovljivo izrečena slovenska beseda.  

 
 

III ZAKLJUČNI DEL  

 
 
 
 

 
Zaključno poročilo je bilo skupaj z Računovodskim poročilom obravnavano in sprejeto na 
5. Seji Sveta Knjižnice Laško dne 3. 3. 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priloga: 
 
Obrazložitev investicij in investicijskega vzdrževanja Knjižnice Laško v letu 2010 
 
Vrednost nakupa knjižnične opreme v Knjižnici Rimske Toplice, ki jo je izvedla Občina Laško,  je 
znašala 44.076,00 EUR. 
 
 

Investicije   MIK Občina 
Laško 

Občina Radeče Lastna sredstva Skupaj 

Vsa sredstva 
skupaj 

5.563,00 5.000,00 380,00 3.808,70 15.194,37 

Projekt račun. 
opremljanja 
Radeče 

1.092,00  150,00  143,53 
 

1.385,53 

Projekt račun. 
opremljanja 
Rimske  T. 

4.471,00 1.420,00   227,18 
 

6.118,18 

Ostale 
investicije + 
invest. vzdrž. 

 
 
 

3.580,00 230,00 3.880,66 
 

7.690,66 

 
Projekt računalniškega opremljanja za knjižnico v Rimskih Toplicah je obsegal nakup 4 računalnikov, 
dveh tiskalnikov, 4 programov Office, program za izposojo Reflection, čitalec kod ter zaščito deep 
freeze.  
Za Knjižnico Radeče pa  smo s projektom nabavili računalnik, program Office in tiskalnik. 
Iz laških občinskih sredstev je bilo nabavljeno za Rimske Toplice računalniška mreža, switch Cisco, 
Signalizacija in  nekaj drobnega inventarja, za Zidani Most računalniška miza s stoloma, tabureji, 
klubska mizica, 2 fotelja, 2 preprogi in zavese. V Šentrupertu smo izvedli  prilagoditev računalniške 
instalacije.  
Iz sredstev občine Radeče smo nabavili čitalec črtnih kod.  
Iz lastnih sredstev smo kupili za Laško ognjevarno omaro, omaro za novosti in nekaj drobnega 
inventarja,  za Rimske Toplice barvni tiskalnik, mini  kuhinjo, 3 omarice, voziček za knjige,  preproge 
in za Zidani Most  2 zabojčka za slikanice. Za Radeče smo v višini 854,82 EUR nabavili 2 vrtiljaka in 
voziček za knjige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Priloga: 
 

Prireditve za odrasle v letu 2010 
 
Laško 
 
Literarni večeri (skupaj 8 prireditev, 485 obiskovalcev) 
Milan Jesih, 55 obiskovalcev  
Neža Maurer, 85 ob.  
Srečanje bralcev »Beremo slovenske avtorje« v Mozirju, 20 ob. 
Srečanje s pisateljem Tonetom Partljičem in Brencl bando – zaključna prireditev  »Beremo 
slovenske avtorje«, 220 ob. 
Večer poezije po izboru Laščanov, 25 ob. 
Pogovor o bralni znački, 20 ob. 
Okrogla miza ob uprizoritvi Fausta, 35 ob. 
Milan Jezernik, 25 ob. 
 
Domoznanske prireditve (skupaj 5 prireditev, 360 obiskovalcev) 
Večer z alpinistoma Frančkom Knezom in Jožetom Zupanom, 150 ob. 
Okrogla miza ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic: Prostorska problematika laške 
knjižnice, 30 ob. 
Alenka Lapornik: Vsakdanja in praznična prehrana naših krajev v preteklosti, 50 ob. 
Peter Hawlina in Matej Hohkraut: Rodoslovje, 50 ob. 
Vito Hazler: Martinovanje: Slovenske kleti, s poudarkom na nekaterih kleteh z našega 
območja, 80 ob. 
 
Strokovna predavanja (skupaj 6 prireditev, 362 obiskovalcev) 
Marko Babnik: Obrezovanje sadnega drevja, 80 ob. 
Boštjan Šuhel: Evropska energetska strategija, 20 ob. 
Viljem Ščuka: Vpliv čutnih zaznav na vedenje od otroštva dalje, 72 ob. 
Dario Cortese: Uživanje in uporaba samoniklih rastlin,  50 ob.  
Vida Petrovčič: Shujšajmo skupaj, 80 ob. 
Marko Rebov: Osnove fotografije, 60 ob. 
 

Koncert (1 prireditev, 100 obiskovalcev) 
Poletna romanca v izvedbi APZ Laško, pod vodstvom Aljoše Škorja, 100 ob.  
 
Potopisna  predavanja (skupaj 5 prireditev, 257 obiskovalcev) 
Petra in Janez Holz: Indija in Indonezija, 45 ob. 
Damjan Končnik: Islandija, 65 ob. 
Andreja Rustja: Amiši, 52 ob. 
Jasna Gabrič: Poletno delo v ZDA in obisk večjih ameriških mest, 55 ob. 
Radovan Riedl: Makedonija, 40 ob. 
 
Razstave 
Franci Horvat: Beneška maska 
Starejša sadjarska literatura in fotografije starejših sadovnjakov iz Laškega 
Kamni, fosili in korenine z rezbarijami iz zbirke Frančka Kneza ter fotografije s pogorja 
Kopitnika iz zbirke Jožeta Zupana 
Cvetka Teršek, Franjo Lavrinc in Boris Vrabec: Naše poti 



Cvetka Teršek: Zimska pravljica 
 
V Knjižnici v Laškem smo pripravili 26 prireditev za odrasle in 6 razstav, ki se 
jih je udeležilo 1.579 obiskovalcev. (vključeno ni število ljudi, ki so si ogledali 
razstave) 
 
 
Radeče 
 
Potopisna predavanja (3 prireditve, 137 obiskovalcev) 
Radovan Riedl: Makedonija, 46 ob.  
Andreja Rustja: Amiši, 47 ob. 
Boštjan Slakonja: Camino, 44 ob. 
 
Strokovni predavanji (193 obiskovalcev) 
Maričič Lidija: Nekoga moraš imeti rad,  30 ob. 
Planinc Franci: Kruh in pecivo po domače, 163 ob. 
 
Razstave z otvoritvami (3 prireditve, 168 obiskovalcev) 
Razstava ob 60-letnici Društva upokojencev in izdaji brošure, 36 ob. 
Razstava VPD Radeče, 25 ob. 
Čarovnije pridnih rok  - razstava ročnih del, 107 ob. 
 
V Knjižnici Radeče je bilo organiziranih 8 prireditev za odrasle, ki jih je obiskalo 
498 krajanov. 
 
 
Rimske Toplice 
 
Otvoritev nove knjižnice s kulturnim programom, 160 ob. 
 
Potopisni predavanji (105 obiskovalcev) 
Damjan Končnik: Islandija, 55 ob. 
Štefan Rehar: Zanimivosti Balkana, 50 ob. 
 
V Knjižnici Rimske Toplice so bile organizirane 3 prireditve za odrasle, ki jih je 
obiskalo 265 krajanov. 
 
 
Zidani Most 
Otvoritev  -  150 obiskovalcev 
Šentrupert 
Otvoritev s kulturnim programom, 100 obiskovalcev 
 
 
 
V celotni mreži se je 39 prireditev za odrasle udeležilo 2.592 obiskovalcev, 
pri čemer ni  štetih 6 razstav brez otvoritvenih prireditev.  
 



Prireditve za  mlade v letu 2010 
 

 
 
Pravljične urice 
Za otroke smo v vseh enotah knjižnice pripravili 176 pravljičnih uric, ki jih je obiskalo 3.747 otrok. V 
sklopu teh uric smo izvajali tudi pravljična potovanja in predšolsko bralno značko, ki smo jo v Laškem 
zaključili s predstavitveno urico Spoznajmo Afriko, Andreje Rustja. Zaključne prireditve se je 
udeležilo 194 otrok v Laškem in 156 v Radečah.  
 
Rastem s knjigo 
Ta projekt izvajamo splošne knjižnice skupaj z Ministrstvom za kulturo, ki vsakemu sedmošolcu 
pokloni slovensko mladinsko leposlovno delo. Obiskali smo 8 razredov sedmošolcev (172 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 515 rešitev) in s 
550 glasovi glasovali za Naj knjigo. 264 reševalcev smo v aprilu nagradili z obiskom mladinskega 
pisatelja Primoža Suhodolčana. 
 
Srečanja z mladimi 
V Laškem smo izvajali literarne delavnice in pogovore o knjigah. 11 srečanj se je udeležilo 65 mladih. 
 
Informacijsko opismenjevanje in bibliopedagoške urice 
V vseh knjižnicah smo opravili 74 ur bibliopedagoške vzgoje, ki se jih je udeležilo 1.568 
osnovnošolcev. 
 
Ustvarjalne delavnice 
V počitniškem in predprazničnem času smo izvajali ustvarjalne delavnice. Na 30 prireditvah smo 
ustvarjali s 662 otroki. 
 
    
V celotni mreži se je zvrstilo 354 prireditev za otroke, ki se jih je  udeležilo 
8.337 otrok. 
 



RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 

 

SREDSTVA 

 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

     Konti skupine 00,01,04,05  
 

V letu 2010 je zavod v novo opremo vložil 14.751,70 EUR.  Obračunana je bila amortizacija v 
znesku 28.223,24 EUR. V breme stroškov je bilo knjiženo 14.752 EUR amortizacije, razlika 
pa je bremenila sklad sredstev v upravljanju.  
Odpisanih je bilo za 25.373,30 EUR osnovnih sredstev, ki so bila v večini že v celoti 
amortizirana. Sedanjo vrednost je izkazoval le še en računalnik in en fotoaparat, ki pa sta 
tehnološko že zastarela in smo ju zato odpisali. Odpis sedanje vrednosti v višini 368,60 EUR 
bremeni sklad sredstev v upravljanju. 
V zvezi z odprtjem nove knjižnice v Rimskih Toplicah v letu 2010 je Občina Laško na 
Knjižnico Laško prenesla v upravljanje tudi osnovna sredstva, ki so bila nabavljena iz 
sredstev proračuna v višini 34.587,50 EUR.  
Na dan 31.12.2010 znaša nabavna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev 313.939,30 EUR, odpisana vrednost 223.561,51 EUR in sedanja vrednost 
90.377,79 EUR. 

 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE            

RAZMEJITVE 

      Konti skupine 10, 11,12,17,19 
 

Stanje gotovine v blagajni je na dan 31.12.2010 bilo 55,08 EUR (menjalniški denar), stanje 
denarnih sredstev na transakcijskem računu pa 26.669,69 EUR.  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (invalidnina). 
Druge kratkoročne terjatve v znesku 114 EUR so terjatve iz naslova prodaje knjig v okviru 
projekta "Knjige za vsakogar". 
 

Skupna vrednost sredstev v bilanci je 119.787,17 EUR. 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

 
C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

     Konti skupine 22, 21, 22, 24 
  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 18.694,23 EUR. Večji del obveznosti 
predstavljajo obveznosti za plačilo knjižnega gradiva (npr. Mladinska knjiga trgovina 5.878,15 
EUR, Avrora AS 1.207,99 EUR), stroški ogrevanja (Adriaplin 889,46 EUR) in drugi materialni 



stroški za mesec december. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta so obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v znesku 
307,92 EUR. 

 
D)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

      Konti skupine 980, 985 
 

Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje znaša 100.785,02 EUR, od tega je 
nerazporejenega presežka prihodkov iz preteklih let za 10.407,23 EUR.  
Od skupnega nerazporejenega presežka prihodkov odpade na Radeče 1.836,55 EUR in na 
Laško 8.570,68 EUR.   
 

Skupna vrednost obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja je 119.787.17  EUR. 

 
 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

– DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 
A)   PRIHODKI  
      Konti podskupin 760,761 
 

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 382.513,07 EUR in so nižji od planiranih. 
Glavni prihodek predstavljajo dotacije iz proračuna Občine Laško v znesku 264.677,54 EUR 
ter občine Radeče 68.819,96 EUR za nakup knjig, za plače zaposlenih, materialne stroške, 
investicije in stroške investicijskega vzdrževanja. V znesku 600 EUR je Občina Laško 
financirala tudi prireditve v Knjižnici Laško. Obenem je knjižnica v letu 2010 prejela od 
Ministrstva za kulturo 30.882 EUR za nakup knjižnega gradiva in 5.563 EUR za nakup 
računalnikov. Ostalo so prihodki iz naslova članarin, zamudnin, opominov, kopiranja, prodaje 
knjige Laški zbornik in prejetih obresti za sredstva na podračunu EZR.  

   
 B) ODHODKI 

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

Celotni odhodki v letu 2010 so znašali 380.758 EUR  in so nižji od planiranih. 
Največji strošek predstavljajo plače in drugi osebni prejemki, ki znašajo 226.216,49 EUR  
(59,41% celotnih stroškov). Sledijo stroški nabave knjižnega gradiva v višini 80.964,13 EUR 
(21,26% celotnih stroškov). 19,33% delež stroškov predstavljajo programski, neprogramski 
stroški in amortizacija. 

 
POSLOVNI IZID 
 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 1.755,07 EUR. 

 
 



 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
 

Knjižnica Laško ni zadolžena, zato se na tem izkazu izkazuje le zmanjšanje sredstev na 
računih v višini  13.513,35 EUR. Zmanjšanje je izkazano na Izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 

 
 
    
Pripravila: 
Nina Mlakar, uni.dipl.ekon. 

 

 


