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1 PREDSTAVITEV KNJIŽNICE IN CILJEV DELOVANJA 

1.1 PREDSTAVITEV KNJIŽNICE ANTONA SOVRETA HRASTNIK 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Hrastnik. Je splošna 

knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce v svojem okolju. Uporabnikom predstavlja 

informacijsko, kulturno, izobraževalno ter socialno središče. Zagotavlja dostop do kvalitetnega in 

raznolikega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij ter dostop do domoznanskega gradiva. 

Spodbuja bralno kulturo in vseživljenjsko izobraževanje. Organizira posebne oblike dejavnosti za 

otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami. Za prijetno izpolnjevanje prostega časa svojih 

uporabnikov in širšega okolja organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.  

Knjižnica je zakladnica znanja in je srce lokalne skupnosti. Omogoča vsem, ne glede na raso, spol, 

starost ali ekonomski položaj, dostop do informacij, ki so bistvenega pomena za kakovostno 

življenje. Poleg tega je knjižnica kulturno in družabno središče kraja, stičišče medosebnih srečevanj, 

spoznavanj in zabave. 

 

1.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

Zakoni:  

 Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, 

Uradni list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. 

US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 - ZUJIK, 92/2015), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 - 

ZFO-1, 7/2007 - odl. US, 53/2007, 65/2007 - odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - 

odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017, 21/2018). 

Podzakonski predpisi:  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73-

3540/2003, RS 70-3046/2008, RS 80-3135/2012),  

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 29-1129/2003), 

 Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/2017). 

Drugi dokumenti: 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (Uradni vestnik 

Zasavja, št. 12/2003), 

 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018-2028 (Nacionalni svet za 

knjižnično dejavnost, 2018),  

 Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2004), 

 Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020, 

 Drugo. 

 

http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201991032200|RSS-12|442|481|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201991100800|RSI-17|557|599|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201992112000|RS-55|3124|2515|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201993031200|RS-13|559|587|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201993121000|RS-66|3217|2401|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201993121000|RS-66|3217|2402|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994072700|RS-45/I|2835/I|1735|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996021200|RS-8|617|379|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000040700|RS-31|3772|1439|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000042600|RS-36|4189|1687|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001110800|RS-87|8685|4446|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002111400|RS-96|10518|4807|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015120400|RS-92|10396|3612|O|
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO3370.html
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002111400|RS-96|10518|4807|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006113000|RS-123|13077|5268|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007012600|RS-7|635|249|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007061500|RS-53|7253|2830|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007072000|RS-65|9027|3565|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008060600|RS-56|6019|2344|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010012200|RS-4|401|129|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011031800|RS-20|2684|822|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011120900|RS-100|13271|4259|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122700|RS-111|13161|4130|O|
http://www.iusinfo.si.eviri.ook.sik.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016110400|RS-68|9443|2930|O|
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5163.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_URED2851.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5318.html
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html
http://www.nuk.uni-lj.si/kis/navodilo_za_izlocanje.html
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1.3 TEMELJNE FUNKCIJE IN DEJAVNOST 

Knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, ki zajema: 

 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. 

Knjižnica v  okviru javne službe izvaja še naslednje naloge: 

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

elektronskih medijih, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 

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

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane z našo dejavnostjo.  

V okviru naštetega mora knjižnica imeti: 

 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva, 

 ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev, 

 ustrezen prostor in opremo, 

 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti. 

 

1.4 ORGANIZACIJA IN ORGANI KNJIŽNICE 

1.4.1 Organizacija knjižnice 

Notranjo organizacijo knjižnice opredeljuje Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik. 

V knjižnici je delo organizirano v strokovnih in splošnih službah, ki se med seboj povezujejo glede na 

potrebe v delovnem procesu. 

Strokovne službe pokrivajo področje knjižničarske dejavnosti, ki jo izvaja Knjižnica Antona Sovreta 

Hrastnik kot splošna knjižnica v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in podzakonskimi akti. Strokovne 

službe so organizirane znotraj oddelkov. 

Knjižnica ima naslednje oddelke: 

 oddelek za odrasle uporabnike s čitalnico, 

 oddelek za otroke in mladino.  
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V okviru oddelkov delujejo strokovne službe za: 

 nabavo gradiva in odpis gradiva, 

 informacijsko dejavnost,  

 izposojo gradiva, 

 domoznanstvo, 

 organizacijo bibliopedagoškega dela, prireditev in razstav, 

 uporabnike s posebnimi potrebami. 

1.4.2 Vodstvo knjižnice 

Od 20. junija 2008  je direktorica mag. Mateja Planko. Mandat direktorice traja 5 let. Z 20. junijem 

2018 je bila direktorica mag. Mateja Planko ponovno imenovana za obdobje 5 let. Direktorica hkrati 

opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktorica  predstavlja in zastopa 

knjižnico neomejeno, organizira in usklajuje poslovanje knjižnice, določa poslovno politiko in ukrepe 

za njeno izvajanje, sprejema druge odločitve, pomembne za uresničevanje smotrov in ciljev 

knjižnice in strokovno vodi knjižnico.  

Svet knjižnice 

Poleg direktorice knjižnice je organ knjižnice tudi svet knjižnice. Svet knjižnice je organ upravljanja, 

ki nadzira zakonitost dela in poslovanja ter spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice. 

Svet zavoda je bil konstituiran dne 12.04.2018, njegovi člani pa so bili imenovani za dobo 5 let. 

Sestavljajo ga: 

 Cvetka Možina, predsednica, predstavnica ustanovitelja, 

 Alenka Halzer, predstavnica ustanovitelja, 

Jana Štojs, predstavnica uporabnikov, 

 Jože Razpotnik, predstavnik uporabnikov, 

 Ana Černuta Deželak, namestnica predsednice, predstavnica knjižnice, 

 Irena Mustač, predstavnica knjižnice. 

  

1.4.3 Kadrovska struktura  

Sestav zaposlenih 31.12.2018: 

Direktorica: Mateja Planko  

Bibliotekarka: Ana Černuta Deželak 

Višja knjižničarka: Tanja Butara 

Knjižničarki: Mateja Podlogar in Irena Mustač 

Ekonom: Stanka Zupančič  

Druge oblike zaposlitve: 

Javna dela:  Uroš Gnus (01.01.2018-31.12.2018) 

         

Finančno-računovodsko službo za knjižnico opravlja Kulturno-rekreacijski center Hrastnik. 
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V skupnem so bile v letu 2018 redno zaposlene v knjižnici 4 strokovne delavke, 1 delavka s področja 

tehnične službe in direktorica. 

1.4.4 DOSEGANJE ZAPOSLENOSTI 

Tabela št. 1: Stopnja zaposlovanja po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe 

Za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca na 1000 preb. 2,94 

Najmanj 1 administrativo-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na 10.000 preb. 0,92 

Za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona še vsaj po 0,32 strok. delavca  1,6 

Direktor 1 

Skupaj: 6,46 

Glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (ta pravilnik določa 

minimalne pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti) dosegamo zaposlenost v deležu 93%. 

1.4.5 Izobraževanje strokovnih delavcev knjižnice 

Stalnemu izobraževanju dajemo velik poudarek, saj moramo zaposleni slediti spremembam v stroki 

in spremembam predpisov na različnih področjih. V preteklem letu so se zaposleni izobraževali s 

področja bibliotekarske stroke, informacijskih znanj, računalništva, računovodstva, zakonodaje, 

bibliopedagoškega izobraževanja idr.  

2 DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

2.1 NABAVA IN PRIDOBIVANJE GRADIVA 

Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 29.836,93 EUR, od tega je občina ustanoviteljica 

zagotovila 15.000 EUR (50%), Ministrstvo za kulturo na podlagi javnega projektnega razpisa za 

nakup knjižničnega gradiva 8.517 EUR (29%) ter za nakup elektronskih knjig preko spletnega mesta 

Biblos 2.500 EUR (8%), del sredstev, 3.819,93 EUR (13%), pa je zagotovila knjižnica.  

 

Tabela št. 2: Viri financiranja nakupa knjižničnega gradiva 

 2016 2017 2018 

Ministrstvo za kulturo 10.980,00 € 11.170,00 € 11.017,00 € 

Občina Hrastnik 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

Knjižnica 5.045,00  € 3.179,08 € 3.819,93 € 

Skupaj: 31.025,00 € 29.349,08 € 29.836,93 € 
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Tabela št. 3: Prirast vsega gradiva ( inventarne enote) 

 2016 2017 2018 

Monografske publikacije 2.603 2.726 2.602 

Serijske publikacije 135 142 143 

Neknjižno gradivo 224 192 68 

Skupaj: 2.962 3.060 2.813 

 

Celotni prirast knjižničnega gradiva v letu 2018 je znašal 2.813 enot oz. 2.608 naslovov.  

 

Tabela št. 4: Nakup gradiva (inventarne enote) 

 2016 2017 2018 

Monografske publikacije 1.525 1.375 1.460 

Serijske publikacije 102 84 88 

Neknjižno gradivo 214 184 64 

Skupaj: 1.841 1.643 1.612 

E-knjige 263 263 304 

 

V letu 2018 je Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik kupila 1.612 enot knjižničnega gradiva. Kupili smo 

1.460 enot monografskih publikacij in 64 enot neknjižnega gradiva. Število tekočih naslovov 

informativnega periodičnega tiska je bilo 88. 

Povprečna cena na enoto knjižničnega gradiva je znašala 18,50 eur. 

Nabavljeno je bilo 1533 novih naslovov, od tega 67,30 % za odrasle in 32,70 % za mladino. Razmerje 

med strokovnim in leposlovnim gradivom je bilo 57,80 % proti 42,20 %. Število enot publikacij, 

katerih izdajo je v letih 2017 in 2018 je finančno podprla JAK v okviru založniških programov in 

projektov je 156, od tega je 152 naslovov, kar predstavlja 9,91 % od skupnega števila naslovov 

knjižničnega gradiva.  

Spodbujali smo tudi izposojo e-knjig v slovenščini, ki jih ponuja servis Biblos. Poleg e-knjig iz 

osnovnega paketa, smo uporabnikom ponudili še 84 novih naslovov. 

2.1 ODPIS IN ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

V letu 2018 smo odpisali 1.372 enot knjižničnega gradiva. Zakon o knjižničarstvu določa, da 

knjižnice izločajo knjižnično gradivo v skladu s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna 

knjižnica. Knjižnica izloča in odpisuje neuporabno, zastarelo, obrabljeno in izgubljeno gradivo. 

Knjižnice, ki dosegajo standard za knjižnično zbirko, izločajo letno toliko knjižničnega gradiva, da 

vzdržujejo standard obsega knjižnične zbirke in njeno aktualnost. Izločanje je v knjižnici 
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permanentna dejavnost, saj je potrebno knjižnično zbirko redno pregledovati in izločiti iz nje: 

poškodovano, umazano, nepopolno gradivo, katerega deli so uničeni, odvečne izvode, po katerih ni 

več povpraševanja, zastarelo gradivo, starejše izdaje, ki se lahko nadomestijo z novejšimi. 

 

Tabela št. 5: Zaloga na dan 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Temeljna knjižnična zbirka šteje 51.732 enot gradiva, kar znaša 5,6 enot knjižničnega gradiva na 

občana. 

2.2 DELO Z UPORABNIKI 

2.2.1 Novo vpisani in aktivni člani 

 2016 2017 2018 

Novo vpisani člani 137 145 139 

Aktivni člani 2.512 2.119 2.465 

 

V knjižnici Hrastnik je bilo v letu 2018 2.465 aktivnih članov, kar znaša 26.8% glede na število 

prebivalcev. Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. 

člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) smo dolžni iz evidence brisati vse neaktivne 

člane knjižnice. Na podlagi zakona smo iz baze članov brisali vse tiste člane, ki nas niso obiskali eno 

leto po preteku članstva in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Brisani člani se bodo ob obisku 

morali ponovno vpisati v knjižnico. Za pridobivanje članov, ki v knjižnici ostanejo dalj časa in v 

knjižnico redno prihajajo, so potrebni strokovni delavci, primeren prostor in najpomembneje 

ustrezen izbor gradiva. Vse našteto pa zahteva leta in leta trdega strokovnega dela in ustrezno 

finančno podporo lokalne skupnosti in Ministrstva za kulturo. 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Monografske publikacije 45.709 46.672 48.321 

Serijske publikacije 488 517 555 

Neknjižno gradivo 2.937 3.102 2.856 

Skupaj: 49.134 50.291 51.732 
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2.2.2 Obisk 

Tabela št. 6: Število obiskov knjižnice glede na vzrok 

 

 

 

 

 

Obisk knjižnice je v primerjavi z letom 2017 narastel za 1%.  

2.2.3 Izposoja knjižničnega gradiva 

Tabela št. 7: Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v knjižnici 

 

 

 

 

 

Izposoja je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 padla 2.5%. 

2.2.4 Medknjižnična izposoja 

Že od leta 2005 medknjižnično izposojo vodimo v programu COBISS3/Medknjižnična izposoja, ki 

ponuja bolj pregledno in sodobno poslovanje pri naročanju in izposojanju gradiva za člane knjižnice 

iz drugih slovenskih knjižnic oz. izposojanje knjig iz zaloge naše knjižnice v druge slovenske knjižnice.  

Tabela št. 8: Medknjižnična izposoja 

 

 

 

 

Za naše člane smo v druge slovenske knjižnice poslali 238 naročil za monografske publikacije. 

Medknjižnična izposoja, ki je izvedena med knjižnicami na celjskem območju, je brezplačna. 

2.3 SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAVODI IN DRUŠTVI 

V letu 2018 smo dobro sodelovali z zunanjimi partnerji kot so: Osnovna šola narodnega heroja 

Rajka, Glasbena šola Hrastnik, Vrtec Hrastnik, Osrednja knjižnica Celje, Zasavska ljudska univerza, 

  2016 2017 2018 

Izposoja na dom 31.022 32.099 31.271 

Uporaba knjižnice 45.344 42.451 44.987 

Obisk prireditev 8.450 8.694 8.602 

Skupaj 84.816 83.244 84.860 

  2016 2017 2018 

Knjižno gradivo 91.709 86.279 82.578 

Neknjižno gradivo 10.123 3.291 8.871 

Serijske publikacije 22.141 34.020 29.006 

Skupaj 123.973 123.590 120.455 

  2018 

Št. fizičnih enot 238 

Št. kopij dokumentov 0 

Skupaj 238 
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Univerza za tretje življenjsko obdobje, Planinsko društvo Hrastnik, Društvo invalidov Hrastnik, 

Društvo upokojencev Hrastnik, Turistično društvo Hrastnik in ostala hrastniška društva.  

2.4 PRIREDITVENA DEJAVNOST 

V letu 2018 smo našim uporabnikom pripravili 240 prireditev, ki jih je obiskalo 8.602 obiskovalca. 

Predstavili in izvedli smo kvaliteten program prireditev, predavanj, predstavitev knjig, literarnih 

večerov in razstav ter s tem nadaljevali kontinuiteto temeljnih vsebinskih sklopov razstavne in 

prireditvene dejavnosti.  

Tabela št. 9: Število prireditev  

 Št. prireditev 

Odrasli 62 

Mladina 178 

Skupaj 240 

 

2.4.1 PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO 

 Uganke 

Uganka meseca, Reši me! 

V knjižnici enkrat tedensko pripravljamo različne tematske uganke namenjene spodbujanju in 

razvijanju bralne kulture mladih bralcev. Knjižničarke pripravijo različne križanke, uganke, rebuse, 

piktograme, dopolnjevanke, sestavljanke. Uganka meseca je namenjena dopolnjevanju, 

raziskovanju in iskanju informacij po knjižničnem gradivu. Otroci iščejo odgovore s pomočjo 

preverjenih in dostopnih informacij iz različnih priročnikov in leposlovja. 

 Pravljične urice 

Pravljične urice so namenjene malim otrokom, da ob poslušanju bogatijo jezik, besedni zaklad, 

literarni okus in koncentracijo ter uživajo ob vživljanju v različne pravljične junake. Spoznavajo 

mimiko, intonacijo in melodijo zgodbe, ki se lahko končna srečno pa tudi s solzami. Kajti ob 

pravljičnih junakih otroci spoznavanjo dobro in zlo, lepo in grdo in jih pripravljajo na različne 

situacije, ki jih bodo doživeli in se spopadli z njimi. 

 Ustvarjalne delavnice 

Ustvarjalne delavnice so namenjene otrokom, mladini pa tudi odraslim. Prav starši so tisti, ki 

naredijo prvi stik s knjižnico in knjigo, največkrat prav s povabilom na ustvarjalno delavnico. Otroci 

ob pomoči mentorja rišejo, lepijo, strižejo in uživajo ob izdelavi različnih narejenih izdelkov. 

Ustvarjalne delavnice pripravijo knjižničarke, ki zastavijo tudi idejo zasnovo. Občasno pa k 

sodelovanju povabimo tudi Društvo sončnice in njihovo članico Jano Perpar. 
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 Bibliopedagoške ure 

Bibliopedagoške ure potekajo v sodelovanju z OŠ Hrastnik ter so namenjene povezovanju šole in 

knjižnice. Mlade usmerjajo v bolj poglobljeno spoznavanje knjižnično informacijskega sistema in 

uvajanju mladih v nujno stalno izobraževanje, preverjanje in dopolnjevanje ter nadgradnjo znanja. 

 Rastem s knjigo 

V 7. razredih osnovnih šol poteka skupni slovenski projekt pod imenom Rastem s knjigo. Knjižnice 

predstavijo knjižnico, pisatelja ali pesnika knjige, ki jo prejme vsak sodelujoči mladi obiskovalec. 

 Mega kviz 

Mega kviz je interaktivno reševanje kviza, ki je projekt Mestne knjižnice Ljubljana in k sodelovanju 

smo pristopili tudi v naši knjižnici. Otrokom knjižničarka predstavi kviz ter način in pravila 

vključevanja in reševanja. Otroci ob reševanju spoznajo Slovenijo, njene kraje, knjižnice, muzeje, 

etnologijo, zgodovino in kulturo. 

 Razstave 

Otroci in mladina radi pokažejo vse, kar so naredili pri pouku ali v popoldanskem času naših 

ustvarjalnih uric in pravljic.  

2.4.2 Utrinki z nekaterih prireditev v letu 2018 

11. 1. 2018 Predavanje o kulturi nenasilja, predavatelj Tibor Hercigonja 

Nasilje, nasprotovanje, agresija nas spremljajo na vsakem koraku. Ne znamo ločiti in ne prepoznati, 

kdaj gre za nasilje in kdaj gre za odziv samoobrambe. Prav 

tako ne prepoznamo nasilja v naravi. Vrtnica se je zavarovala s 

trnji, pes z močno čeljustjo in vse samo zato, da si rešijo 

življenje, da preživijo. Tibor Hercigonja se ukvarja predvsem z 

raziskavami vedske in sodobne misli in uredniškim delom. Je 

prevajalec dveh knjig; Zlati avatar in Ubiti kravo pomeni konec 

človeške civilizacije. Na predavanju smo slišali veliko o 

aktivizmu proti širjenju in vzreji govedoreje, ki je glavni krivec 

globalnega segrevanja.  

 

18. 1. 2018 Ustvarjalna delavnica – pingvin iz balonov  

Z dobrimi nasveti in zgledom nam je mentorica 

Simona Opresnik pokazala, kako iz balonov nastanejo 

prikupne in zanimive figure. Otroci, ki  imajo radi 

balone, so se nam pridružili na delavnici pri 

oblikovanju pingvinov.  
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7. 2. 2018 Razstava društva zasavskih klekljaric  - Srčevke 

Zasavske klekljarice so si nadele ime  zaradi veliko 

klekljarskih izdelkov z motivom srca. Društvo združuje 

klekljarice med Trbovljami, Klekom, Hrastnikom, 

Čečami, Zagorjem, Izlakami, Litijo, Savo … Pričele so s 

črko "P", ki je prva črka klekljarske abecede: prekrižaj, 

posukaj, prekrižaj. Združilo in povezalo jih  je srce, ki je 

potrebno, da iz niti, navite na lesene kleklje, ob 

pomoči drobnih bucik nastane čipka. Lepota čipke je 

tako v nitki, kot v praznini, ki jo obkroža. Zapeli so 

kleklji in nastale so čipkaste podobe, ujete v okvire slik, 

prišite na blago torbic, čevlje, kot srčaste vrečke na drevesnih vejah, svetleč nakit, poročne in dišeče 

blazinice … 

Del slik so postavile na ogled z namenom, da se »čipkasta srca« dotaknejo vseh nas. (Jana Klinc 

Češnovar) 

 

15. 2. 2018 Predstavitev knjige: Slikar: ljubiteljsko slikarstvo in portreti Jožeta Barachinija 

Mihaela Deželak je za uvod predstavila nekaj izsekov iz življenja našega največjega pesnika Franceta 

Prešerna, vmes pa smo slišali tudi nekaj popularnih pesmi v izvedbi Nike Špajzer. Potem je z 

nagovorom pričela Manja Golec, ki je z Jožetova prijateljica iz otroštva. 

V zadnjih dvajsetih letih je Jože Barachini ustvaril prek 1600 slik, ki visijo po stenah po vseh 

kontinentih. Slika pokrajine, živali, portrete, najljubša njegova tema pa je voda. 

Po opisu Jožetove življenjske poti nas je sam Jože popeljal skozi paleto svojih slik, ki so zbrane v 

njegovi knjigi. O vsaki je imel povedati zanimivo zgodbo in ob prigodah smo se večkrat tudi iz srca 

nasmejali. Še posebej se je ustavil ob vrsti portretirancev in o vsakem povedal kakšno anekdoto, pri 

srcu so mu tudi naslovnice za serijo knjig o celjskih grofih. Ponosni smo na rojaka, ki je tako izvrsten 

v svojem početju in ob koncu predstavitve smo ga pozdravili z bučnim aplavzom. (Fanči Moljk in 

Mojca Trbovc, 

Zasavski tednik) 
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8. 3. 2018 Predstavitev knjig: Stres, odjebi in Osebna izpoved policista Ivana Jurgeca  

Stres ubija. To nista samo dve besedi, kateri je Ivan uporabil, da bi nas 

prestrašil. Žal je to resnica. Stres je glavni krivec za mnoge bolezni, težave v 

odnosih. Vse pogosteje je tudi glavni krivec za samomore in alkoholizem 

med Slovenci, pravi avtor knjige in policist z mnogimi travmatičnimi 

izkušnjami. Predavanje je bilo pozitivno sprejeto in Ivan Jurgec je o svoji 

izkušnji pripovedoval kot izkušen psiholog. 

 

15. 3. 2018 Rečni promet po Savi – predavateljica Ana Savšek 

Ana Savšek je temo za diplomsko nalogo našla v 

domačem  kraju. V Mestnem muzeju Litija se nahajajo 

predmeti in podatki o rečnem prometu po Savi, ki so 

pritegnili k raziskovanju univerzitetno diplomirano 

etnologinjo in kulturno antropologinjo.  Za svoje 

diplomsko delo je v letu 2010 izbrala naslov: Rečni 

promet po Savi: pregled gospodarskih in družbenih 

dejavnosti na reki Savi od prazgodovine do danes. 

Trenutno je zaposlena na Razvojnem centru Srca 

Slovenije v Litiji. Obiskovalci, ki so poslušali predavanje, so bili predvsem iz vrst brodarskega društva 

Steklarna. In malo za šalo in malo zares, so predavateljico povabili na plovbo po Savi in Ana se je 

temu z nasmehom odzvala. (Ana Savšek, Srca Slovenije) 

 

21. 3. 2018 Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma  

Prostovoljke in prostovoljca v projektu Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma pri 

Društvu upokojencev Hrastnik vsako leto dvakrat pripravijo prireditev v Knjižnici Antona Sovreta. 

Letošnje srečanje so organizirali na prvi pomladni dan. Praznik posvečen dnevu žena in 

materinskemu dnevu, so se udeležile predvsem ženske, ki so tako kot vedno do zadnjega kotička 

napolnile prireditveni prostor. (Joži Umek, Zasavc.net) 

       

29. 3. 2018 Pogovor s Ksenijo Benedetti, šefinjo državnega protokola 

Mladinski center Hrastnik in Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik sta zadnji četrtek v marcu v knjižnici 

pripravila pogovorni večer s Ksenijo Benedetti, šefinjo državnega protokola. Z njo se je pogovarjal 

Jani Medvešek, direktor MCH in novinar, ki je s protokolom sodeloval v času predsedovanja dr. 

Danila Tϋrka. Po pozdravu je Jani nagovoril Ksenijo z vikanjem: »Jani, tu ne bomo tako formalni, saj 

smo v prijetni, sproščeni družbi in midva se že dolgo poznava…« V pogovoru se ni ognila vprašanju o 

službi. Spregovorila je o tem, da je delo res odgovorno in stresno, saj lahko že najmanjša napaka 

sproži mednarodni škandal. Pomembno je medsebojno spoštovanje in umetnost komunikacije. Pri 
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protokolu države niso manj ali bolj pomembne, ampak bolj ali manj zahtevne, še posebej, kar se 

tiče varnosti. Rusi ali Italijani so bolj pompozni, Skandinavci in Švicarji bolj zadržani. Pred obiskom 

visokih tujih državnikov je potrebno poskrbeti za kontakte, nočitve, prehrano, prevoze, vabila, 

darila, zastave in še mnogo tega. Ob koncu izvemo, da je Ksenija po izobrazbi diplomirana 

muzikologinja in njena knjiga nosi glasbeni naslov: Protokol, simfonija forme. Na več kot šesto 

straneh beremo, da protokol niso samo visoki mednarodni obiski, ampak tudi organizacije vojaških 

časti, podpisovanje pogodb in sporazumov, organizacije proslav…Ob melodijah harmonikarja Jureta 

Torija je uživala in njena glasbena želja je bila izpolnjena s takti tanga. (Jani Medvešek, Hrastov list) 

 

5. 4. 2018 Potopisno predavanje: Kitajska in njeni vrtovi, predavateljica Tatjana Nekrep Perc 

Vrtovi – ustvarjamo jih ljudje, dokončno jih oblikuje 

narava sama. Vrtove na Kitajskem je začel ustvarjati 

človek pred skoraj 3000 leti, so najstarejša ohranjena 

vrtna umetnost naše civilizacije, a komaj znana zunaj 

te dežele. V dveh tednih je Tatjana P. Nekrep obiskala 

štiri mesta – Šanghaj, Suzhou, Hangzhou in Peking ter 

seveda kitajski zid. 

Kitajci so zelo delovni ljudje z izredno bogato 

preteklostjo in zazrti v prihodnost. V mnogočem jih 

imamo lahko za vzgled, tudi pri njihovem odnosu do 

grajenega naravnega okolja in kulturne dediščine. Kljub naglemu razvoju in obširnim novogradnjam 

ohranjajo bogato kulturno zapuščino, jo množično obiskujejo in spoštujejo. Njihova vrtna umetnost, 

razvoj katere sega v davno preteklost, je osupljiva. 

 

12. 4. 2018 Temeljni postopki oživljanja: predavateljica Zdenka 

Kolar, dipl. med. sestra 

Svet se vrti in se nam kaže v svetli in temni podobi 24 ur na 

dan. In ta podoba se lahko v trenutku spremeni. Bi znali 

poklicati 112? Bi znali pravilno ukrepati in se približati 

nezavestni osebi, ki ne diha? Preveriti zavest, dihanje, nuditi 

zunanjo masažo srca …? Ali nas je strah, da ne bomo pravilno 

ukrepali in naredili še večjo škodo, ali pa bomo brezbrižno odšli naprej, kot da se to nas ne tiče, pa 
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čeprav nam je življenjska situacija namenila novo izkušnjo, da dokažemo svojo humano plat 

človeštva, ki pa je v modernem svetu izgubila svojo vrednoto in vlogo? Verjetnost, da se znajdemo v 

situaciji, ko je iz različnih razlogov ogroženo človeško življenje, ni tako majhna, kot se morda zdi. 

Zato bi bilo prav, da je vsakdo seznanjen s temeljnimi postopki oživljanja (TPO) tako odraslih kot 

otrok.  

19. 4. 2018 Pričetek Bralne značke za odrasle »Hrastničani beremo« in predstavitev pesniške zbirke: 

Kam pa tebi kompas kaže?, Jan Poglajen  

Ob svetovnem dnevu knjige  smo tudi letos za odrasle obiskovalce knjižnice pripravili priporočilni 

seznam knjig za branje z imenom Hrastničani beremo ali bralna značka za odrasle. Ob tem dogodku 

smo pripravili literarni večer s predstavitvijo pesniške zbirke: Kam pa tebi kompas kaže?. Jan 

Poglajen je pesnik sodobne lirike in odprtega  ter razigranega duha.  

  

 

 

 

 

 

 

24. 4. 2018 Večer pesmi Ivana Cankarja 

Ob 100 letnici smrti pisatelja Ivana Cankar smo v knjižnici pripravili literarni večer. Brali smo pesmi 

iz njegove pesniške zbirke Erotika. Večer je pripravila in povezovala knjižničarka Mateja Podlogar. 

Tako smo se v prijetnem vzdušju članic bralnega krožka in drugih obiskovalcev poklonili velikemu 

slovenskemu književniku. 
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10. 5. 2018 Predstavitev knjige in predavanje: Ženske tovarne v Zasavju, predavateljica Nevenka 

Hacin 

Ženske tovarne so začeli odpirati v povojni Jugoslaviji 

predvsem zato, da bi zadostili potrebam posameznega 

okolja po zaposlitvi ženske delovne sile, in tako ženskam 

zagotovili z ustavo zajamčene enake pravice z moškimi. 

Ustanavljanje tovarn je regijam, kakršno je bilo Zasavje, 

omogočilo poleg ohranjanja, pri 

nas,  predvojnega rudarstva in po vojni razvijajoče težke 

industrije, odpiranje novih, predvsem tradicionalno tipičnih 

ženskih panog, kot sta tekstilna in obutvena industrija. Predavanje je izvedla avtorica knjige Ženske 

tovarne v Zasavju, kustosinja Nevenka Hacin. Za ženske, ki so delale v tovarnah Jutranjka, Lisca, 

Iskra, Steklarna, Sijaj, Tovarna kemičnih izdelkov in drugje, je fotograf Branko Klančar na ogled 

postavil iz svoje foto zbirke. (Nevenka Hacin, Ženske tovarne v Zasavju) 

     

17. 5. 2018 Srečanje – Območnega združenja veteranov 

vojne za Slovenijo 

Ob 50. obletnici teritorialne obrambe Slovenije so imeli 

veterani vojne za Slovenijo v knjižnici predavanje na 

temo vloga občinskega štaba teritorialne obrambe 

Hrastnik v pred osamosvojitvenem času do ukinitve 

štaba. Predavala sta predsednik društva Božo Majcen in 

član društva Ivo Vučetič, takrat zaposlen v teritorialni 

obrambi. 

 

24. 5. 2018 Teden vseživljenjskega učenja in  predavanje - projekt o 

zdravju – Svit 

Program Svit je državni programa presejanja in zgodnjega odkrivanja 

predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Program se 

izvaja že vrsto let in že kaže pozitivne rezultate. Zgodnje odkrivanje bolezni 

je tako ključno, da se rak ne širi in tega se sedaj zaveda čedalje več ljudi. 

Izvajalka predavanja je bila Tamara Zemljak, diplomirana medicinska sestra 

Zdravstvenega doma Hrastnik. 

 

26. in 27. maj 2018 Rdeči revirji 

Že drugo leto se je knjižnica pridružila zasavskemu projektu Rdeči revirji. Na otroškem igrišču med 

stanovanjskimi bloki smo postavili F.U.L. K.U.L knjižnico, ki je bila zelo obiskana. Otroci so poslušali 

pravljice, ustvarjali, iskali zaklad in se igrali. 
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31. 5. 2018 Pesniška zbirka Simone Sanaren:  Ko Je Dan – Quand c’Est le Jour – When it Is Day 

Simona je otroštvo preživela v Hrastniku, v družini 

Perpar. Mladost jo je zanesla na študij v Ljubljano, 

kjer si je ustvarila družino. Njeni otroci so njen 

zaklad, ki jim kot skrbna mama odpira poti po 

svetu. Nastala je pesniška zbirka Ko Je Dan v treh 

jezikih: materinem slovenskem jeziku, angleškem 

in francoskem. Knjigo je ilustriral Bader Klidi, 

Simonin prijatelj in priznan umetnik. Pogovor z 

avtorjema je vodil Marko Planinc. (Marko Planinc, 

Savus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. do 16. junij 2018 Poletni festival Hrastniške knjižnice 

Poletni festival knjižnice je v odprl župan Občine Hrastnik Miran Jerič, nato so nadaljevali z okroglo 

mizo: Partnerstvo LAS Zasavje – sooblikujemo razvoj Zasavja. Pred knjižnico se je zbralo lepo število 

obiskovalcev, ki so podrobneje izvedeli o projektih LAS-a, ki so bili potrjeni v sklopu partnerstva. 

 

Jani Medvešek, ki je vodil pogovor, je predstavil navzoče in jih povabil k razpravi: predsednika Mirka 

Mastnaka in strokovno sodelavko  Mašo Kovač, sekretarko OOZ Hrastnik,  predsednika  društva 

Jožeta Ocepka, Branko Dolinšek in bivšo poslanko Vojko Šergan, ki je v preteklih letih predsedovala  

Društvu za razvoj podeželja Zasavja.Večer je zaključil stand-up komik Tilen Artač, ki je s svojo 

duhovitostjo in iskrivostjo navduši vse obiskovalce. 

 

V petek so predstavili primere  dobrih praks LAS-a. Goste je pozdravila Maša Kovač: «Vesela sem 

današnjega večera, saj bomo slišali dobre in uspešne zgodbe.« 

Jože Čibej, predsednik KS Tirna, je predstavil projekt: Sušilnica sadja kot etnološki muzej KS Tirna. 
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Branka Dolinšek, sekretarka OOZ Hrastnik, je v prejšnjem programskem obdobju vodila v dva 

projekta: podjetniški krožek na osnovni šoli in projekt Uvodno podjetniško usposabljanje.  

Jolanda Gobec je kot predstavnica vodilnega partnerja - podjetja Birgit svetovanje d.o.o., izvajala 

projekt Zdravilne rastline - iz tradicije v poslovno priložnost.  

Sledila je dobra zgodba Rosande Kladnik, predstavnice nosilca projekta Steklarne Hrastnik – IP, 

d.o.o., projekt se izvaja namreč s še dvema partnerjema. »Želimo sodelovati pri promociji Zasavja, 

saj smo ugotovili, da je zanimanje veliko. Prej so prihajale na ogled samo posebne skupine, zdaj je 

to urejeno za vse, ki si želijo priti v steklarno«.  

Naslednja dobra zgodba je projekt Novo rojstvo, ki je namenjen  varstvu okolja in skrbi za naravo. 

Poudarja tudi vključenost različnih ranljivih skupin v socialno življenje. Projekt je predstavila  Jelena 

Jerin, predsednica društva Tandem Zagorje, društva za enake možnosti in celostni razvoj.  

Projekt Nasmeh za vse je predstavila direktorica Varstveno delovnega-centra Zagorje ob Savi dr. 

Špela Režun, ki je nosilec tega projekta. Izvaja se še z dvema partnerjema. Projekt je namenjen 

aktivni vključenosti otrok s posebnimi potrebami. (Fanči Moljk, Zasavski tednik) 

Hrastkov festival sobota, 16. junij 2018 

V soboto, 16. junija je bilo v športnem parku na Logu v Hrastniku veselo, zanimivo, otroško in 

mladostno. Javni zavodi občine Hrastnik so pripravili prvi Hrastkov festival. Namenjen je bil 

otrokom, mladim in starejšim ter družinam, ki so se medgeneracijsko povezali v eno. 

 

  

Foto: Branko Klančar 

 

4. 9. 2018 Predvečer mednarodnega literarnega festivala Vilenica 

33. Mednarodni literarni festival Vilenica v organizaciji Društva 

slovenskih pisateljev in Kulturnega društva Vilenica iz Sežane se je 

odvijal med 4. in 9. septembrom v Celju, Hrastniku, Kočevju, Kopru, 

Lipici, Ljubljani, Lokvi, Sežani, Štanjelu in Trstu ter v jami Vilenica.  

Na literarnih branjih, ki predstavljajo stalnico vileniškega programa, sta se v knjižnici predstavila 

http://www.zasavc.net/wp-content/uploads/2017/06/afo_8706_01.png
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slovenska avtorja: David Bandelj in Primož Repar. Večer je povezovala Simona Solina.  

 

7. 9. 2018 Festival Funšterc 

210 jajc, 40 kilogramov moke in 15 litrov olja in par žaklov 

krompirja. Ter seveda kup nasmejanih kuharjev in kuharic, 

so tekmovali v pripravi najboljšega funšterca in 

krumpantoča na Športnem parku na Logu. Hrani se je 

pridružilo tudi steklo. Tudi knjižnica je s F.U.L. K.U.L 

knjižnico in z obiskovalci ves čas izdelovala, ustvarjala, 

reševala uganke, križanke, brala otroške knjige in se igrala. 

(Društvo Rast) 

 

13. 9. 2018 Oživljanje in uporaba defibrilatorja 

Pri čakanju na reševalce moramo nuditi prvo pomoč z oživljanjem, sicer bolnik lahko umre. Pri tem 

poskrbimo za umetno dihanje in zunanjo masažo srca, lahko pa uporabimo defibrilator, ki ureja 

delovanje srca in rešuje življenja. Obolelemu avtomatski defibrilator podaljša življenje do prihoda 

reševalcev in tako lahko sočloveku rešimo življenje. 

 

20. 9. 2018 Predstavitev humanitarnega gibanja 

Lions 

V četrtek, 20. septembra smo imeli v knjižnici 

predstavitev delovanja Lions kot svetovno 

humanitarno gibanje. Predaval je prejšnji 

guverner Zveze Lions klubov Slovenije Gregor 

Pajić. Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je 

ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med 

ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna 

pomoč lokalno in širše – kjerkoli se pojavi 

potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da 

pomaga. (Gregor Pajić) 

 

21. 9. 2018 Veter v laseh 

Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti je bila letos 

v Hrastniku izvedena že sedmo leto zapored. Knjižnica 

Antona Sovreta Hrastnik je pripravila različne ustvarjalne 

delavnice, otroci so izdelovali keglje iz papirja in ob 

zaključku pripravili prisrčno tekmovanje. 
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7. 9. 2018 Argentinsko tanko: ples čustev in glasbe 

Ples sta predstavila Alja Ferme in Sašo Živanović, ki že vrsto let 

poučujeta 

argentinski tango, tako v tujini kot v domači tango šoli v Celju. Sta 

tudi edina slovenska učitelja tanga s certifikatom za poučevanje  

argentinskega tanga šole Tango de Salon. Njun tango ni tango za 

odrske deske, temveč miren in spoštljiv ples za dva, ki ju navdihne 

glasba. Lep in prijeten večer smo preživeli v njuni družbi in družbi 

zvokov harmonikarja Jureta Torija. 

  

4. 10. 2018 Roman Kirn: V službi diplomacije – predstavitev 

knjige 

Roman Kirn po rodu Hrastničan, je začel svojo poklicno pot na 

zunanjem ministrstvu nekdanje Jugoslavije v Beogradu in na 

veleposlaništvu v Burmi, končal pa jo je kot slovenski 

veleposlanik v ZDA in na Nizozemskem. Slovenijo je kot diplomat 

spremljal od njenih začetkov, v času velike negotovosti, a tudi 

odločenosti; spremljal jo je na vrhuncu njenega 

zunanjepolitičnega ugleda, ko je leta 2008 predsedovala EU, vse 

do zadnje pomembnejše odločitve, razsodbe arbitražnega 

sodišča o slovensko-hrvaški meji. V knjigi opisuje svojo 

diplomatsko kariero ter kritično presoja dobre in slabe plati 

slovenske diplomacije v preteklosti, ocenjuje trenutno stanje v 

zunanji politiki in razmišlja o prihodnosti slovenske diplomacije. 

Pogovor z njim je vodil Jani Medvešek. (Roman Kirn, V službi diplomacije) 

 

6. 10. 2018 Sovretov pohod 

Letos je potekal že tradicionalni, petnajsti pohod po Sovretovi poti v Šavno Peč, rojstno vas 

prevajalca Antona Sovreta. Štartni mesti sta bili tik za hrastniško železniško postajo in ob dvorani 

Dolanka na Dolu pri Hrastniku. Knjižnica je pripravila kratek kulturni program. Slavnostna govornica 

je bila Saša Jerele, francistka in komparativistka ter prevajalka iz francoščine ter prejemnica 

Sovretove nagrade za leto 2017. Pohoda se je udeležil tudi Viktor Plestenjak, akademski kipar, ki je 

izdelal Sovretov doprsni kip, narejen iz brona. 
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11. 10. 2018 Deveti pohod veteranov Zasavja - od Kuma do Triglava 

V nedeljo, 8. julija 2018 so se  pohodniki, zasavski veterani (člani 

Območnega združenja veteranov vojne za 

Slovenijo Zasavje in Policijskega 

veteranskega društva Sever Zasavje), 

odpravili že na 9. pohod veteranov Zasavja 

(Lojzetov pohod) iz Kuma na Triglav, ki je 

trajal od 8.7.2018 do 14.7.2018. 

Z novimi vtisi s pohoda in novo nastalimi fotografijami so pohodniki, 

zasavski veterani v knjižnici pripravili, zanimivo srečanje in predavanje 

polno lepih vtisov in nepozabnega druženja. 

 

18. 10. 2018 Agenti, vohuni, tajne službe 

Tokrat je knjižnica gostila tris zanimivih dveh novinarjev in 

urednika Založbe Maks Viktor. Gost literarnega večera Roman 

Kukovič, novinar je bil tokrat tudi v vlogi povezovalca večera. 

Drugi gost je bil Črt Korl Kanoni, prav tako novinar in avtor knjige 

Osma žrtev ali rekviem za likvidatorja in tretji gost urednik 

založbe Maks Viktor. Dobro so se dopolnjevali. Črt nam je zaupal 

velik del spominov iz svojih otroških let, ki jih je preživel med 

stenami ljubljanske psihiatrije, kjer je bil zaposlen njegov oče. 

Tomaž Čeč rad lista in raziskuje po antikvarnih izdajah knjig, ki jih 

potem izda v ponatisih in na ta način ohranja pri življenju 

najstarejšo knjižno dediščino. Roman Kukovič pa nas je 

presenetil z novo nastalim romanom z naslovom Lahko noč, 

tovariš Stalin. (Roman Kukovič) 

 

25. 10. 2018 Je bilo, je in bo – predstavitev knjige avtorja Srečka Klenovška 

Je bilo, je in bo je monografija, katere izdajo je omogočil Mladinski center 

Hrastnik. Knjigo je uredil Srečko Klenovšek in zajema industrijo 

premogovništva, steklarstva, kemijske industrije, skratka zgodovinski 

pregled, ki je spremenil dolino Hrastnika in ljudi. Pogovor je vodil Jani 

Medvešek. 
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Teden slovenskih splošnih knjižnic 

V tednu splošnih knjižnic od 19. – 23. novembra 2018 smo pridružili praznovanju in pripravili 

naslednje zanimive dogodke: 

Ponedeljek – dobimo se v knjižnici 

Z namenom, da se predstavijo različni ustvarjalci na področju knjige, branja ali besede iz domačega 

okolja smo v dopoldanskem času v knjižnico povabili učence drugega razreda OŠ narodnega heroja 

Rajka Hrastnik. Poslušali so slovenske pravljice.  

Torek – dan splošnih knjižnic 

V splošnih knjižnicah Slovenije smo bodoče uporabnike in člane knjižnice razveselili z brezplačno 

članarino.  

Sreda – evropsko leto kulture dediščine 

Stare razglednice in fotografije Hrastnika smo uporabnikom knjižnice projecirali na platno in tako 

omogočili ogled diapozitivov skozi ves dan. 

Četrtek – moja knjižnica praznuje 

V septembru je nastala pesniška zbirka Hrastničanke Laure Husar. To je 

njen prvenec, ki nosi naslov Jaz. Nastala je v sodelovanju s Srednjo 

medijsko in grafično šolo v Ljubljani. Knjigo je ilustriral Jan Martinčič, 

grafično pripravo pa je pod mentorstvom Tosje Novak izvedel Mark 

Luzar.   

Petek – DAN MODRIH KNJIG 

Dan modrih knjig, ker je modrost skrita v knjigah. Obiskovalce knjižnice 

je na ta dan v knjižnici čakalo prav posebno presenečenje. Prav vsak 

obiskovalec si je lahko izposodil modro knjigo.  

 

27. 11. 2018 Večer z Mojco Širok - zaključek bralne značke za odrasle "Hrastničani beremo" 

Na zaključek bralne značke Hrastničani beremo smo 

kot gostjo večera povabili Mojco Širok, novinarko in 

avtorico kriminalnega romana Pogodba. Večer je 

povezovala Irena Senčar. Vsi, ki so uspešno zaključili 

bralni projekt Hrastničani beremo, so prejeli 

priznanje in knjižno nagrado, zbirko kratkih zgodb In 

si tu, avtorja Andreja Moroviča. K projektu se je 

prijavilo 50 članov. Bralno značko je opravilo 37 

članov od tega 2 člana ter 35 članic.  
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29. 11. 2018 Izdelovanje novoletnih voščilnic in venčkov 

 

Tradicionalno  izdelovanje božičnih in novoletnih adventnih venčkov in voščilnic, je bilo spet zelo 

dobro obiskano. Z nami so bile mentorice Jana Perpar, Metka Hočevar in Vesna Šeško.  

 

13 12. 2018 Predstavitev knjige: Zasavci na mladinskih 

delovnih akcijah 

V Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku so brigadirji pripravili 

predstavitev knjige Zasavci na mladinskih delovnih akcijah. 

Zanimiv pregled prostovoljnega dela mladih Zasavcev, ki so 

danes v zrelih letih, kaže na velik prispevek, ki so ga 

prostovoljci dali pri razvoju različnih koncev Slovenije in 

nekdanje skupne države Jugoslavije. Knjigi je priložen tudi CD 

s pesmimi, ki so se pele na akcijah. 

 

6. 12. 2018 Sovretov večer 

Gostja večera je bila Saša Jerele, francistka in komparativistka ter prevajalka iz francoščine. Prevaja 

leposlovna in strokovna besedila s področja humanistike. Za prevod romana Hadrijanovi spomini 

Marguerite Yourcenar je prejela priznanje za mladega prevajalca. Kot urednica je sodelovala pri 

Modrijanovi zbirki Euroman. Je tudi dejavna članica Društva slovenskih književnih prevajalcev ter 

članica njegovega upravnega odbora. V letu 2017 

je prejela Sovretovo nagrado za vrhunski književni 

prevod Splet večnosti Marguerite Yourcenar.   

Posebna gosta večera sta bila tudi umetnika Claudi 

Mikelj Sovre in Remi Kočica. Claudi Mikelj Sovre je 

nova generacija družine Sovre. Njegovi liki 

predstavljajo pet antičnih junakov Atlasa, 

Prometeja, Tezeja, Odiseja in Herakleja. Njegova 

samostoječa razstava silhuet naravne velikosti se 

je umestila med knjižne police in obiskovalce 
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Sovretovega večera. Umetnik steklenih figur, Remi Kočica iz Rogaške pa se je predstavil s stekleno 

skulpturo. V Sovretovo vitrino smo postavili umetnikovo posebno vazo na kateri je portret Sovreta 

in Odiseja, kar sedaj predstavlja naš stalno Sovretovo zbirko. Večer je povezovala moderatorka 

Irena Senčar. Knjižnica je ob tej priložnosti razstavila deset prevodov Antona Sovreta z njegovim 

podpisom, s katerimi je pred kratkim obogatila njegovo domoznansko zbirko. 

 

2.5 PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI ALI INSTITUCIJAMI 

 Rastem s knjigo 

Že šesto leto v knjižnici izvajamo nacionalni projekt Rastem s knjigo, oziroma vsakemu sedmošolcu 

knjigo v roke, ki ga knjižnice izvajamo skupaj z Javno agencijo za knjige v sodelovanju z delovno 

skupino, ki vključuje predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Zavoda RS za šolstvo, 

Združenja splošnih knjižnic, Sekcije šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije, 

Društva slovenskih pisateljev ter JAK kot nosilke projekta. Cilji tega projekta so: 

- spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;  

- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 

- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic. 

 Mega kviz 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega 

opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev 

Slovenije in (v letošnjem letu) z Narodnim muzejem Slovenije. Glavna cilja kviza sta spoznavanje 

kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra 

do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji.  

 Priporočamo 

Priporočamo je skupen projekt splošnih knjižničarjev Celjske regije. Vsak mesec izberemo in 

preberemo dobro in zanimivo knjigo, katero priporočamo našim uporabnikom. 

 Partnerstvo  z U3  

Univerza za tretje življenjsko obdobje – U3 s sedežem v Trbovljah se poslužuje naših knjižničnih 

prostorov, uporablja računalniško opremo in knjižnično gradivo. Tečajniki so upokojenci in člani 

društva U3. Obiskujejo tečaj računalništva, ki ga vodi Simon Medvešek. 

 Portal KAMRA 

Regijski portal Kamra (www.kamra.si) je spletno mesto, ki združuje 

digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih 

kulturnih ustanovah. Hrastniška knjižnica pri projektu sodeluje od leta 2011, 

ko je preko izobraževanj in usposabljanj v Osrednji knjižnici Celje postala 

kreatorka vsebin portala. V letu 2018 smo prispevali digitalno zbirko Rudarska 

godba Hrastnik skozi čas. 
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 Spletni biografski leksikon Celjskozasavski.si  

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja (www.celjskozasavski.si) je spletni vzajemni 

biografski leksikon znanih prebivalcev, ki živijo ali so živeli na območju upravnih enot Celje, 

Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, 

Zagorje ob Savi in Žalec. Zaživel je jeseni 2013, ko so bila vanj vnesena prva imena. V Knjižnici 

Antona Sovreta Hrastnik smo do sedaj vnesli 31 gesel, od tega v letu 2018 Denis ŠKETAKO, Sonja 

DRAKSLER (por. Radda), Ernest AČKUN, Leopold GROŠELJ. Dostopna so na povezavi: 

http://www.celjskozasavski.si/?knjiznica=Knji%C5%BEnica+Antona+Sovreta+Hrastnik 

 Portal Dobre knjige 

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, 

nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse 

slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z našimi bralkami 

in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah. 

Portal DOBREKNJIGE.SI nastaja sproti; predstaviti skuša 

dobro literaturo, vendar tako, da je težišče izbora pri sodobnem, najnovejšem romanu. Namenjen 

je vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj »res dobrega« zase. Projekt sofinancira Ministrstvo za 

kulturo Republike Slovenije. 

2.6 SAMOSTOJNI PROJEKTI KNJIŽNICE  

 Obisk knjižničarke v vrtcu Hrastnik 

Vodja projekta: Mateja Podlogar 

Že 18 leto od meseca oktobra do meseca aprila knjižničarka obiskuje otroke v vseh enotah Vrtca 

Hrastnik. Otrokom pove pravljico ter se pogovarja o dogodkih v pravljici. Ob enem pa prenese tudi 

nekaj knjig, ki jih berejo skupaj z vzgojiteljicami.  

 Bralni krožek za odrasle 

Vodja projekta: Tanja Butara 

Bralni krožek Knjižnice Antona Sovreta deluje od 8. aprila 2010. Namenjen je odraslim uporabnikom 

knjižnice (zaposleni, brezposelni, upokojenci). Srečanja potekajo okvirno enkrat mesečno, ob torkih 

ob 19 uri in so dolga približno eno uro in pol. Tema posameznega krožka je obravnavanje literarnih 

del izbranega slovenskega avtorja. Člani opišejo delo, ki so ga prebrali doma in s pomočjo 

moderatorke razpravljajo o slogu in tehniki pisanja, primerjajo svoja razmišljanja z drugimi in s tem 

razvijajo kritični odnos do literature. Skozi pogovor jim moderatorka predstavi tudi kratek 

življenjepis in zanimivosti iz življenja obravnavanega avtorja. Na vsakem srečanju so člani seznanjeni 

s kratko vsebino novih naslovov v knjižnici. 

 F.U.L. K.U.L. knjižnica  

(F. fantazija branja U. užitek L. listanje K. knjiga U. ustvarjanje L. ležalnik) 

Vodja projekta: Mateja Planko 

F.U.L. K.U.L. knjižnica je knjižnica na prostem in je zamišljena kot priročna zbirka branja. Je kotiček 

za branje, druženje, ustvarjanje in sprostitev. Med nabranimi knjigami so zastopane vse zvrsti in 

mnogi formati, predvsem pa takšni, ki najbolj prijajo v mirnem okolju narave.  

http://www.celjskozasavski.si/?knjiznica=Knji%C5%BEnica+Antona+Sovreta+Hrastnik
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 Bralna značka za odrasle Hrastničani beremo 

Vodja projekta: Mateja Planko 

Prva sezona branja se je pričela 23. aprila 2011, na svetovni dan knjige. S projektom Hrastničani 

beremo ponujamo odraslim uporabnikom seznam kvalitetnega leposlovnega gradiva slovenskih in 

tujih avtorjev. 

Z seznama morajo bralci v sedmih mesecih prebrati vsaj 7 knjig, pesniško zbirko pa si izberejo po 

svoji presoji. Bralci, ki do zaključka akcije preberejo 8 del, na zaključni prireditvi prejmejo priznanje 

in knjižno nagrado.  

Vsako leto sodeluje v bralni znački okrog 50 bralcev. V letu 2018 se je k projektu prijavilo 50 članov 

knjižnice. Bralno značko je opravilo 37 članov. Na zaključku projekta v mesecu novembru so prejeli 

priznanje in knjižno nagrado. Na zaključek bralne značke Hrastničani beremo, ki je potekal 27. 

novembra, smo v goste povabili pisateljico Mojco Širok. 

 Kufe klub 

Vodja projekta: Ana Černuta Deželak 

NAMEN:  

Projekt je namenjen uporabnikom knjižnice, ki imajo veselje do branja, pisanja, pripovedovanja, 

poslušanja, raziskovanja, so vedoželjni, ustvarjalni … Gre za druženje, krepitev medsebojnih 

odnosov in solidarnosti ter spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in prostovoljstva. 

Aktivnosti in tematike imajo poudarek na domoznanstvu. 

CILJI:  

Utrjevanje in širitev domoznanskih znanj oz. vedenj članov krožka, razvijanje branja in bralne 

kulture, urjenje spomina, sprostitev in druženje. 

V letu 2018 je bilo izvedenih 8 srečanj. Klub je bil žensko obarvan, povprečno se jih je na srečanje 

zbralo 6. Enkrat so se udeležile dneva odprtih vrat prenovljene podružnične šole na Dolu pri 

Hrastniku, drugače so srečanja ob kavi potekala v prostorih knjižnice. Za vsako tematiko je 

moderatorka pripravila projekcijo v programu PowerPoint, ki jo je popestrilo in dopolnilo različno 

gradivo iz knjižničnih domoznanskih zbirk (fotografije, razglednice, kopije časopisov, knjige, dvd-ji, 

spletni viri). Udeleženke so večkrat dobile nalogo, da tudi same prinesejo gradivo iz domačega 

arhiva. Dvakrat smo povabili tudi gostji - Nevenko Hacin iz Zasavskega muzeja Trbovlje, ki je 

članicam predstavila delo v ženskih tovarnah v Zasavju (poudarek na Jutranjki) in Janjo Jedlovčnik iz 

Osrednje knjižnice Celje, ki je predstavila domoznansko dejavnost na območju celjskega območja in 

Zasavja (domoznanski spletni viri).  

 Poletni festival hrastniške knjižnice 

Vodja projekta: Mateja Planko 

Projekt Poletni festival hrastniške knjižnice je potekal že deveto leto. Festival traja tri dni. V letu 

2018 se je vsebina tretjega dne (Tržnica hrastniških društev, organizacij, malih podjetij ter 

predstavitev policije, gasilcev in reševalcev s spremljevalnim programom premaknila na Hrastkov 

festival, na katerem se sodelovali tudi drugi hrastniški javni zavodi. Otvoritev je bila v četrtek 14. 

junija ob 18.00 uri v prostorih knjižnice.  
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 Bralni krožek za oskrbovance Doma starejših Hrastnik 

Vodja projekta: Tanja Butara 

V letu 2018 smo uvedli nov projekt Bralni krožek za oskrbovance Doma starejših Hrastnik. Skupina 

bralnega krožka se dobiva enkrat mesečno, ob predhodni najavi.  V večnamenskih prostorih  Doma 

starejših Hrastnik knjižničarka bere kratko prozo, novele ali krajše zgodbe. Skupina tvori starostnike, 

ki sami ne zmorejo brati, a radi poslušajo. 

 Izposoja na dom 

Vodja projekta: Irena Mustač 

»Izposoja na domu« je storitev, ki smo jo ponovno začeli izvajati v letu 2018. To je storitev, ki 

omogoča članom naše knjižnice, da jim knjižnično gradivo dostavimo na dom brezplačno. Z izposojo 

na domu želimo vsem občanom, ki bi želeli brati oziroma obiskovati knjižnico, vendar zaradi bolezni 

ali starosti ne morejo priti do knjižnice, omogočiti dostavo gradiva na dom. 
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3 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Povzetek v številkah 
   

Plan : 
realizacija 2017:2018 

  2017 Plan 2018 
Realizacija 
2018 Index Index 

Finančna sredstva za nakup 
gradiva 29.349,08 € 27.017,00 € 29.836,93 € 110,44 101,66 

Nakup (inventarne enote) 1.643 1.442 1.612 113,94 98,11 

Aktivni člani knjižnice 2.119 2.140 2.465 99,02 116,33 

Število obiskov 83.244 84.000 84.860 99,10 101,94 

Izposoja 123.590 124.000 120.455 102,94 97,46 

Število prireditev 268 250 240 107,20 89,55 

Novo vpisani člani 145 125 139 116,00 95,86 

 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je v letu 2018 poslovala finančno pozitivno in oblikovala 

vsebinsko bogat nabor dejavnosti. S sredstvi, ki smo jih imeli na razpolago, smo ravnali s skrbnostjo 

dobrega gospodarja.  

V knjižnici smo se trudili dobro delati na vseh področjih delovanja in trudili se bomo še naprej, saj 

smo zelo motivirani za delo, kajti v največje veselje nam je, da so naši uporabniki zadovoljni. 

Finančna sredstva za nakup gradiva so bila v letu 2018 so bila za malenkost višja kot leto poprej. 

Kupili smo 1.612 enot knjižničnega gradiva. Glede na to, da 8% od celotnih namenskih sredstev za 

nakup knjižničnega gradiva (2.500 EUR) namenjeno Biblosu, smo spodbujali tudi izposojo e-knjig v 

slovenščini, ki jih ponuja ta servis. Poleg e-knjig iz osnovnega paketa, smo uporabnikom ponudili še 

84 novih naslovov. Rezultat je osemkrat večja izposoja v primerjavi z lanskim letom. E-knjige smo 

ponudili tudi kot alternativo tiskanim knjigam v projektu bralne značke za odrasle »Hrastničani 

beremo«. Dokupili smo še gradivo, s katerim smo povečali zbirko za uporabnike s posebnimi 

potrebami.  

V knjižnici Hrastnik je bilo v letu 2018 2.465 aktivnih članov, kar znaša 27% glede na število 

prebivalcev. V letu 2018 se je v Knjižnico Hrastnik na novo vpisalo 139 članov. 

Zadovoljni smo z izposojo knjižničnega gradiva. Žal ne moremo pričakovati porasta pri izposoji, saj 

našim bralcem zaradi nizkih finančnih sredstev težko zagotavljamo vso aktualno in novo gradivo, ki 

je na voljo na tržišču. Kljub temu se na vso moč trudimo, da so bralci zadovoljni z našim izborom 

nakupa knjižničnega gradiva. Obisk knjižnice je ostal na isti ravni kot v letu 2017.  

Knjižnica Hrastnik je razvila vrsto storitev, s katerimi se odzivamo na konkretne potrebe različnih 

ciljnih skupin. Uspešni smo pri spodbujanju branja in razvoju kreativnosti med otroki, pozorni smo 

do potreb ranljivih skupin prebivalcev, brezposelnih in starejših občanov. Smo knjižnica za vse 

generacije. 
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Že nekaj let samostojno izvajamo zelo uspešne in dobro obiskane projekte, kot je Poletni festival 

hrastniške knjižnice, F.U.L. K.U.L. knjižnica, Hrastničani beremo, Bralni krožek za odrasle, Obisk 

knjižničarke v Vrtcu Hrastnik, dopolnili pa smo jih še z tremi novimi projekti in sicer, Kufe klubom, 

Bralnim krožkom za oskrbovance Doma starejših Hrastnik in Izposojo na dom. 

 

 

 

Poslovno poročilo pripravila: 

          mag. Mateja Planko 

          direktorica 

Februar 2018 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 

 

(POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM) 

 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

 

Knjižnica Antona Sovreta je javni zavod, določeni uporabnik, ki pridobiva svoje prihodke kot 

posredni uporabnik iz proračunskih sredstev občine Hrastnik, iz proračunskih sredstev Ministrstva 

za kulturo, del prihodkov pa pridobiva  z opravljanjem ostalih dejavnosti, ki izhajajo iz dejavnosti 

javne službe. Zavod ni zavezanec za davek na dodano vrednost. 

 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo 

Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti, navodilo o načinih in 

stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava, Slovenski računovodski standardi 2016 in Pravila skrbnega računovodenja 1 (2016). 

 

 

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi. 
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4.1 POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Prilogi k bilanci 

stanja sta pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev ter pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 

 SREDSTVA 

                               V € (brez centov) 

Konto Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

A. DOLG. SRED. IN SRED. V UPRAVLJ. 570.088 598.379 0,95 

00 Neopredmetena dolg. sred. 839 1.231 0,68 

01 Pop.vrednosti neop.sred. 63 1.231 0,05 

02 Nepremičnine 764.253 764.253 1,00 

03 Pop.vred. nepremičnin 198.706 175.778 1,13 

04 Oprema in druga opredm.sred 775.995 761.967 1,01 

05 Popravek vred. opreme 772.230 752.063 1,03 

     

     

B KRATKOROČNA SREDSTVA 25.285 24.051 1,05 

10 Denarna sredstva v blagajni 2 727  

11 Dobroimetje pri banki (podr.) 10.228 8.908 1,15 

12 Kratkoročne terj. do kupcev 13 2 6,50 

13 Dani predujmi 398 0  

14 Kratk.terj. do upor. EKN 13.967 13.959 1,00 

17 Druge kratkoročne terjatve 0 0 0 

19 Aktivne časovne razmejitve 677 455 1,49 

     

 AKTIVA SKUPAJ 595.373 622.430 0,96 

 

 

a)  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Dolgoročna sredstva  zavoda sestavljajo: 

      LICENCE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME 

  

Stanje          

01.01.2018 Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31.12.2018 

Nabavna vrednost 0,00  838,82  838,82 

Popravek vrednosti 0,00 

 

 63,36 

Sedanja vrednost 0,00    775,46 
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      DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 

  

Stanje          

01.01.2018 Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31.12.2018 

Nabavna vrednost 1.230,84    1.230,84 0,00 

Popravek vrednosti 1.230,84 

 

 1.230,84 0,00 

Sedanja vrednost 0,00   0,00  0,00 

 

     NEPREMIČNINE – ZGRADBE 

 

  

Stanje          

01.01.2018 Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31.12.2018 

Nabavna vrednost 764.253,45     764.253,45 

Popravek vrednosti 175.777,96 22.927,56   198.705,52 

sedanja vrednost 588.475,49     565.547,93 

                         

      OPREMA     

 

  

Stanje          

01.01.2018 Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31.12.2018 

Nabavna vrednost 177.206,64 2.997,55  180.204,19 

Popravek vrednosti 167.302,74 

 

 176.439,01 

sedanja vrednost 9.903,90    3.765,18 

 

Povečanje popravkov vrednosti predstavlja obračunana amortizacija za tekoče leto. Popravki 

vrednosti so bili oblikovani v skladu s  Pravilnikom o spremembi pravilnika o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in so bili knjiženi v breme 

sredstev v upravljanju.  

 

V letu 2018 so bila nabavljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 2.997,55 € (računalniki), za kar 

smo od ustanovitelja prejeli investicijski transfer. Na predlog popisne komisije, pa so se ob koncu 

leta izločile iz uporabe in evidenc licence (druga neopredmetena sredstva v skupni vrednosti 

1.230,84 €.  
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DROBNI INVENTAR V OSNOVNIH SREDSTVIH 

 

  

Stanje          

01.01.2018 Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31.12.2018 

Nabavna vrednost 33.567,07 1.072,19 543,74 34.095,52 

Popravek vrednosti 33.567,07 1.072,19 543,74 34.095,52 

 

 

Iz sredstev tekočega poslovanja pa je bilo v letu 2018 nabavljenega drobnega inventarja v skupni 

vrednosti 1.072,19, Na predlog popisne komisije se je ob koncu leta izločilo iz uporabe in evidenc 

dotrajan inventar v skupni vrednosti  543,74 €. 

 

     DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA-KNJIŽNO GRADIVO 

 

  

Stanje          

01.01.2018 Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31.12.2018 

Nabavna vrednost 551.193,54 28.017,00 17.514,77 561.695,77 

Popravek vrednosti 551.193,54 28.017,00 17.514,77 561.695,77 

 

 

V letu 2018 je bilo v  zavodu iz javnofinančnih sredstev nabavljenega knjižničnega gradiva v 

vrednosti 28.017,00 €. Za to vrednost je bila povečana nabavna vrednost in hkrati tudi popravek 

vrednosti knjižnega gradiva. Na predlog popisne komisije pa smo ob koncu leta iz evidence izločili za 

17.514,77 € knjižnega in neknjižnega gradiva. 

 

Po pogodbi  št. 3340-18-126010, sklenjeno med  zavodom in Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport o financiranju in izvedbi projekta nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 

knjižnicah,  je v letu 2018 znašala vrednost sofinanciranja 11.017,00 €. Iz sredstev občinskega 

proračuna je bilo v letu 2018 za nakup knjižničnega gradiva namenjenih sredstev v višini 15.000,00 

€, iz tekočega poslovanja zavoda pa je bilo za te namene porabljenih še  1.819,93 € sredstev. V letu 

2018 pa smo iz nerazporejenega dobička preteklih let kupili knjige v višini 2.000,00 € (Sklep št. 610-

1/2018, z dne 10.05.2018). 

 

Skladno z viri financiranja so bili knjiženi tudi popravki vrednosti, v dobro in v breme sredstev v 

upravljanju.  
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b) KRATKOROČNA SREDSTVA     

 

Kratkoročna sredstva  zavoda  v skupni vrednosti  25.285,62 €  predstavljajo: 

 denarna sredstva v blagajni 2,10 €, 

 sredstva  zavoda na podračunu pri UJP Ljubljana v višini 10.228,31 €,  

 kratkoročne terjatve do kupcev  v višini 13,00 €, 

 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  predstavljajo terjatve do 

ustanovitelja v višini 13.967,48 €  (decembrske plače, prispevki delodajalca, dodatno 

pokojninsko zavarovanje, terjatve do posrednih uporabnikov proračuna), 

 dani predujmi v višini 397,68 €, 

 aktivne časovne razmejitve v višini 677,05 € (predstavljajo kratkoročno odložene odhodke iz 

naslova naročnin za revije, iz naslova zavarovalnih premij, ki se nanašajo na obdobje od 

01.01. do 31.08.2019. Zavod ima namreč  sklenjeno pogodbo o zavarovanju premoženja za 

obdobje od 01.09.2018 do 31.08.2019). 

 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

DOLGOROČNA SREDSTVA 570.089 598.379 0,95 

KRATKOROČNA SREDSTVA 25.285 24.052 1,05 

    

AKTIVA SKUPAJ 595.374 622.431 0,96 

 

V letu 2018 so se sredstva aktive, v primerjavi z letom prej, znižala. Dolgoročna sredstva so nižja 

glede na popravke vrednosti sredstev v upravljanju. Kratkoročna sredstva pa so višja zaradi višjega 

stanja na podračunu (plačila dobaviteljem), manjše so tudi časovne razmejitve (vse več naročnin se 

nanaša na koledarsko leto). 

 

Obračunana amortizacija je znižala vrednost dolgoročnih sredstev. 

 

OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV 

1. Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na: 

 kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve in  

 lastne vire in dolgoročne obveznosti.  

V € (brez centov) 

Konto Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 25.473 23.283 1,09 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 11.523 11.492 1,00 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 11.437 9.201 1,24 
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23 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 2.411 2.467 0,98 

24 Kratk. obveznosti do uporabnikov EKN 102 123 0,83 

     

E LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZNOSTI 569.901 599.147 0,95 

970 Druge dolgoročne obveznosti 0 0  

980 Obv. za opredmetena in neopredm.OS 567.688 596.818 0,95 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 2.213 2.329 0,95 

     

 PASIVA SKUPAJ 595.374 622.430 0,96 

 

c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Kratkoročne obveznosti  zavoda na dan 31.12.2018 predstavljajo kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih za decembrske plače, prispevke delavcev iz plač, dohodnino, prevoz na delo, prehrano 

med delom in dodatno pokojninsko zavarovanje. 

 

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti  zavoda za knjižnično gradivo, ogrevanje, 

poštne storitve, komunalne storitve in druge storitve, ki so bile opravljene v mesecu decembru in 

zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2019. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznost za prispevke delodajalca za decembrske 

plače in obveznost za odtegljaje delavcev pri plači, ki pa so se v primerjavi z letom poprej ostale na 

enaki ravni. 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznost za 

decembrsko provizijo in obveznosti do ostalih proračunskih uporabnikov, ki zapadejo v plačilo v 

januarju 2019.  

 

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2018 zvišale, predvsem na strani dobaviteljev, 

katere obveznosti smo poplačali v začetku leta 2019. 

 

d)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

Dolgoročne obveznosti  zavoda za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki 

jih ima v upravljanju, znašajo na dan 31.12.2018 567.688,00 € in so bila ob koncu leta usklajena z 

ustanoviteljem. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki ob koncu poslovnega leta je 1.889,74 

€, z upoštevanjem obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6,48 € ostane 1.883,26 € 

(presežek prihodkov iz preteklega leta znaša 2.329,27 od česar je bilo porabljenega 2.000,00 € za 

nakup knjig, tako je presežek prihodkov v skupni vrednosti 2.212,53 €. 
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Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 25.473 23.283 1,09 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 569.900 599.147 0,95 

    

AKTIVA SKUPAJ 595.373 622.430 0,96 

 

 

2. Kratkoročne obveznosti so se v letu 2018 za 9% zvišale v primerjavi z letom poprej, največji 

delež so obveznosti do dobaviteljev. Znižale pa so se dolgoročne obveznosti iz naslova sredstev 

v upravljanju. 

 

 

Priloga obrazca bilance stanja Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev zajema podatke, ki so pojasnjeni v bilanci stanja v poglavju 

dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.  

 

 

Priloga Stanje in gibanje  dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil ne vsebujejo podatkov, saj  

zavod nima dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 
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4.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Pri ugotavljanju  prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so 

razčlenjeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za 

proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni 

dogodki v času od 1. januarja  2018 do 31. decembra 2018.      

 V € (brez stotinov) 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

PRIHODKI POSLOVANJA    

Prihodki od prodaje storitev 202.154 191.677 1,05 

Finančni prihodki 249 42 5,93 

Drugi prihodki 100 550 0,18 

Prevrednotovalni posl. prihodki    

    

CELOTNI PRIHODKI 202.503 192.269 1,05 

 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 30.122 31.085 0,97 

Nabavna vrednost prodanega mat. in blaga    

Stroški materiala 11.866 11.649 1,02 

Stroški storitev 18.256 19.436 0,94 

    

STROŠKI DELA 168.369 157.668 1,07 

Plače in nadomestila plač 129.594 122.350 1,06 

Prispevki delodajalcev 20.902 19.723 1,06 

Drugi stroški dela 17.873 15.594 1,15 

    

AMORTIZACIJA 1.165 925 1,26 

    

DRUGI STROŠKI 958 958 1,00 

    

FINANČNI ODHODKI 0 0 0 

    

DRUGI ODHODKI 0 1  
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OSTALI PREVRED. POSL. ODHODKI 0 0 0 

    

CELOTNI ODHODKI 200.613 190.636 1,05 

    

PRESEŽEK PRIHODKOV 1.890 1.633 1,16 

PRESEŽEK ODHODKOV     

Presežek obrač. obdobja z upošt. davka od 

dohodka 

   

    

CELOTNI PRIHODKI 202.503 192.269 1,05 

    

Povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur (celo leto) 

6 6  

Število mesecev poslovanja 12 12  

PRIHODKI 

 

V letu 2018 je imel zavod 202.502,67 € ustvarjenih  prihodkov. 

 

Zaračunani prihodki iz opravljanja javne službe zavoda so znašali 12.930,08 €: 

 prihodki od prodaje storitev 12.581,53 €, 

 drugi finančni prihodki (prihodki od plačanih zamudnin uporabnikov) 248,55 €, 

 nenamenske donacije pa  100,00 €. 

 

Proračunska sredstva v prihodkih tekočega leta  so znašala  189.572,59 €: 

 sredstva občinskega proračuna za plače     127.836,07 € 

 sredstva občinskega proračuna za prispevke delodajalca     19.215,35 € 

 sredstva občinskega proračuna za materialne stroške      20.400,00 € 

 sredstva občinskega proračuna za regres zaposlenih        5.056,74 € 

 sredstva za javna dela           13.647,11 € 

 sredstva občinskega proračuna za dodatno pokojninsko zavarovanje      2.617,32 € 

 sredstva občinskega proračuna  po pogodbah            800,00 € 

 

V celotnih prihodkih je delež namenskih proračunskih sredstev znašal 94 %, 6 % pa znašajo sredstva 

ustvarjena z opravljanjem dejavnosti iz naslova javne službe. V primerjavi s preteklim letom je imel 

zavod za skoraj enake prihodke, kot v letu 2017. 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 

ODHODKI 

 

V preteklem letu je imel zavod 200.612,93 € odhodkov iz poslovanja. 

                   V € brez centov 

 Realizirano Planirano Indeks Struktura 

Besedilo 2018 2017 2018 2018/2017 real./plan 

2018 

2018 2017 

STR. MATERIALA 11.866 11.649 12.300 1,02 0,96 0,05 0,05 

STR. STORITEV 18.256 19.436 21.402 0,94 0,85 0,08 0,09 

STR. DELA 168.369 157.668    156.268 1,07 1,07 0,74 0,72 

AMORTIZACIJA 1.165 925  1,26    

OSTALI DRUGI 

STR. 

958 958  1,00    

SKUPAJ 200.614 190.636  1,05    

KNJIŽ. GRADIVO 28.017 27.170 28.017 1,03 1,03 0,12 0,12 

SKUPAJ 228.631 217.806  1,05    

 

Stroški materiala so se v letu 2018 za 2% zvišali in so v planiranih okvirih (med stroške materiala so 

zajeti tudi stroški ogrevanja, električne energije in komunalne storitve). V strukturi vseh stroškov 

zavoda predstavljajo 5%, njihovo povečanje pa je posledica višje porabe energentov v zimskih 

mesecih.  

 

Stroški storitev so v poslovnem letu 2018 za 6 % nižji kot v preteklem letu in prav tako nižji od 

planiranih, v strukturi stroškov pa znašajo 8 % glede na celoto. 

 

Stroški dela so bili v letu 2018, v primerjavi z letom prej, višji za 7%. Pri primerjavi tega podatka je 

potrebno poudariti, da je zavod preko celega leta 2018 dalje izvajal javna dela, v podatkih pa so le 

ta vključena v stroške dela. Javna dela niso bila zajeta v plan 2018, ker ob predložitvi program 

javnega dela za Knjižnico Antona Sovreta še ni bil potrjen. Prav tako pa se čuti vpliv napredovanj, ki 

so izplačani pri decembrski plači.  

 

Povprečna bruto plača v letu 2018 je v zavodu znašala 1.664,75 € kar je za 4% višja kot leto poprej; 

posledica napredovanj. V letošnjem letu je 6 zaposlenih opravilo 12.528 ur, od tega je bilo 

izplačanih 284 ur boleznin v breme delodajalca. Boleznine skupaj predstavljajo 2% obračunanih 

delovnih ur. 
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Strošek amortizacije v višini 1.164,80 € predstavlja nabavno vrednost drobnega inventarja, ki ga je 

zavod nabavil v višini 1.072,19 € iz sredstev tekočega poslovanja.   

 

Ostale druge stroške predstavljajo stroški članarin. 

 

Razliko med prihodki in stroški poslovanja za leto 2018 predstavlja presežek prihodkov nad odhodki 

v višini 1.883,26 € z upoštevano obveznostjo za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6,48 €. 

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 je znašal 2.329,27 €, od katerega smo s 

sklepom ustanovitelja porabili 2.000,00 € za nakup knjig. Novo stanje z upoštevanjem fiskalnega 

pravila je neporabljenih prihodkov v skupni vrednosti 2.212,53 €. 

 

V letu 2018 je razmerje med planiranimi in realiziranimi prihodki in odhodki naslednje: 

 

Besedilo Realizirano Planirano Indeks 

real./plan 

Proračunska sredstva za plače 147.467 134.481 1,09 

Proračunska sredstva za prispevke 20.901 19.290 1,08 

Proračunska sredstva za mat.stroške 31.287 33.702 0,93 

Proračunska sredstva za knjiž. gradivo 15.000 15.000 1,00 

Proračunska sredstva po pogodbah 800 0 0 

Investicijski transfer 2.998 3.000 1,00 

    

Proračunska sred. Min. za knj. gradivo 11.017 11.017 1,00 

    

Lastni prihodki od izvajanja javne službe 12.582 13.302 0,95 

 

Prihodki ustanovitelja za plače so bili manjši od predvidenih in sicer za sredstva za plače delavke 

preko javnih del, ker jih po planu nismo predvideli. Program je bil odobren kasneje. Razliko je zavod 

prejel od Zavoda za zaposlovanje republike  Slovenije. 

 

Lastni prihodki iz izvajanja javne službe pa so bili 9,5 % nižji od planiranih. 

 

Besedilo            ODHODKI Realizirano 2018 Planirano 2018 Indeks 

real./plan 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 156.668 156.268 1,00 

Materialni stroški  31.085 33.702 0,92 

Nakup knjižničnega gradiva 28.017 28.017 1,00 

Investicijski transfer 2.998 3.000 1,00 
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Med odhodki, so bili odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim v planiranih okvirih, odstopanja 

so le za sredstva javnih del, ki so bila v letu 2018, prvotno pa niso bila planirana. Strošek javnih del 

za plače, regres in prehrano je bil financiran s strani Zavoda za zaposlovanje in ustanovitelja.  

 

Materialni stroški so bili za 8% nižji od planiranih. Nakup knjižničnega gradiva se je v letu 2018 

financiral iz sredstev javnih financ, lastnih prihodkov za te namene je zavod zagotovil v višini 

1.818,93 €, porabil pa je tudi 2.000,00 € nerazporejenega dobička iz preteklih let (s soglasjem 

ustanovitelja). 

 

4.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

Iz prikaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka lahko primerjamo prihodke in odhodke 

po namenu. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila oziroma določila odredbe o 

razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, ki opredeljujejo, da se prihodek oziroma 

odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoje: 

 

1. poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in 

2. denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 

 

Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z Enotnim kontnim načrtom za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki so 

izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018. 

 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

SKUPAJ PRIHODKI 230.672 221.455 1,04 

    

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 217.803 208.029 1,05 

Prej. sred iz drž. proračuna za tekočo porabo 19.970 18.269 1,09 

Prej. sred. iz drž- proračuna za investicije    

Prejeta sred. občinskega prorač. za tekočo 

por- 

197.833 189.760 1,04 

Prej. sred. občin. prorač. za investicije    

    

DRUGI PRIH. ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  12.870 13.426 0,96 

Prihodki od prodaje stor. In izvajanje javne 12.770 12.876 0,99 
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službe 

Prejete obresti 0 0  

Drugi tekoči prihodki 0 0  

Prejete donacije 100 550 0,18 

    

SKUPAJ ODHODKI 231.206 227.582 1,02 

    

ODHODKI ZA IZVAJANJE DE. JAVNE SLUŽBE 231.206 227.582 1,02 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 145.570 139.027 1,05 

Prispevki delodajalca za plače 23.520 21.245 1,11 

Izdatki za blago in storitve 57.778 62.651 0,92 

Investicijski odhodki 4.338 4.659 0,93 

    

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI    

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 534 6.127 0,09 

 

 

V letu 2018 je imel zavod po načelu denarnega toka  230.672 € prihodkov. 

 

Prihodki  so v primerjavi z letom 2017 višji za 4 %. Zvišali so se prihodki iz proračuna, kar je 

posledica napredovanj in sredstev za javna dela. V primerjavi z letom 2017 so prihodki zavoda iz 

naslova izvajanja javne službe višji za 5%.  

Večje odstopanje je le na postavki prejetih donacij, ki so za 18% nižje kot leto poprej. 

  

V preteklem letu je imel  zavod 231.206 € odhodkov po načelu denarnega toka. 

 

Odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 2%. Odhodki za plače in druge izdatke 

zaposlenim so se zvišali za 5%, prispevki delodajalca pa za 11 %, izdatki za blago in storitve so se 

znižali za 8%, investicijski odhodki pa so letos nižji za 7%. 

 

Ob koncu poslovnega leta 2018 izkazuje zavod, po načelu denarnega toka, presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 534 € (v preteklem letu je imel zavod ob zaključku leta 6.127 € presežka prihodkov 

nad odhodki). Presežek odhodkov je predvsem iz naslova plačanih obveznosti obračunskega leta 

2017, ki so bile plačane v koledarskem letu 2018; zapadlost obveznosti za nabavo knjig je bil v letu 

2018. 
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4.4 POJASNILA IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Knjižnica Antona Sovreta v poslovnem letu ni imela nobenih prejetih posojil in jih tudi ni dajala. 

 

4.5 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Zavod se v letu 2018 ni zadolževal, niti ni odplačeval dolgov, zato je v obrazcu naveden le podatek o 

stanju sredstev na računih iz obrazca izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka, v višini 534 € - presežek odhodkov nad prihodki. 

 

4.6 POJASNILO PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 

DEJAVNOSTI 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  po vrstah dejavnosti je sestavljen v skladu z 

računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje  zavoda po vrstah prihodkov. 

 

V Knjižnici Antona Sovreta so bili v letu 2018 vsi prihodki in odhodki ustvarjeni z opravljanjem in 

izvajanjem nalog javne službe. Podatki v tem obrazcu so vrednostno enaki podatkom v izkazu 

prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 

 

4.7 PREGLED RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA PRIHODKOV 

NAD ODHODKI  

 

Sredstva poslovnega izida, presežek prihodkov nad odhodki  za poslovno leto 2018 so oblikovana v 

višini 1.883,26 €, z upoštevano obveznostjo za davek od dohodka pravnih oseb v višini 6,48 €. Iz 

preteklega leta je ostalo 2.329,27 € nerazporejenega in neporabljenega dela presežka prihodkov 

nad odhodki, od katerega smo s soglasjem ustanoviteljice porabili 2.000,00 € za nakup knjig. Tako 

da znaša ob koncu letošnjega leta presežek 2.212,53 €. 

 

Presežek je ugotovljen z upoštevanjem fiskalnega pravila; ker ima zavod presežek odhodkov nad 

prihodki po načelu denarnega toka, ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu. 

 

Po določilih  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, mora biti 

presežek prihodkov nad odhodki uporabljen za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. 
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4.8 PREGLED   OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  

Notranjo kontrolo smo izvajali na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS 72/02, 5., 6., in 7. člen).  

Prav tako smo upoštevali naloge in opravila Računovodskega pravilnika zavoda, sprejet 01.01.2016.  

Za popis sredstev smo upoštevali Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 

sprejeta 01.01.2016. Prav tako je potekalo blagajniško poslovanje po Pravilniku o blagajniškem 

poslovanju, sprejetem 01.01.2016.  

Notranje kontrole na področju javnih naročil oz. naročil male vrednosti, smo upoštevali Pravilnik o 

izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti v skladu z ZJN-3. 

 

4.9 PREGLED   OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB  

Knjižnica Antona Sovreta je javni zavod ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti.  Po 

določilih Zakona o davku od dohodka pravnih oseb pa moramo sestaviti davčni obračun.  Pravilnik o 

opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti pa določa, kaj  se davčno šteje za pridobitno in kaj 

za nepridobitno dejavnost. Po določilih  tega pravilnika predstavljajo sredstva pridobljena iz 

opravljanja javne službe, ki ne izvirajo iz javnofinančnih (proračunskih) virov, dohodke iz pridobitne 

dejavnosti. 

V letu 2018 je imel zavod ugotovljenih prihodkov po računovodskih predpisih 202.502,62 €, od tega 

je bilo prihodkov od nepridobitne dejavnosti 189.672,59 €. Izračunan količnik med pridobitnimi in 

nepridobitnimi prihodki tako znaša 0,936643. Razlika 12.830,03 € predstavlja davčno priznane 

prihodke za leto 2018. 

Po računovodskih predpisih je bilo v zavodu v istem obdobju ugotovljenih  200.612,93 € odhodkov. 

Na osnovi ugotovljenega količnika med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki, so bili izračunani 

davčno priznani odhodki, ki znašajo 187.902,69 €, razlika 12.710,24 €  predstavlja davčno priznane 

odhodke. 

Razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki za leto 2018 predstavlja 

davčno osnovo v višini 119,79 €. Znižanje davčne osnove predstavlja olajšava za investiranje 

(ostanek iz leta 2016) po 55. a členu v višini 85,69 €. Zavodu je po koriščenju davčne olajšave iz 

preteklih let in nove nabave ostalo še 85,69 € za koriščenje v naslednjih letih. 

Zavod ima tako v letu  2018 obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v višini 6,48 € od 

osnove 34,10 € za določitev akontacije. Višina akontacije za leto 2019 je 1,62 € v trimesečnih 

obrokih. 

 

Hrastnik, 16. februarja 2019 

 

Pripravila:  

Ksenija Felicijan 


