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1
1.1

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE IN CILJEV DELOVANJA
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 733540/2003, 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, 2013),
Strategija razvoja splošnih knjižnic Slovenije 2013-2020,
Drugo.
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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
1.4.1

ORGANIZACIJA IN ORGANI KNJIŽNICE
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 31.12.2019:
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: /
Finančno-računovodsko službo za knjižnico opravlja Kulturno-rekreacijski center Hrastnik.
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V skupnem so bile v letu 2019 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.
Najmanj 1 administrativo-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na 10.000 preb.
Za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona še vsaj po 0,32 strok. delavca
Direktor
Skupaj:

2,92
0,91
1,6
1
6,43

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
2.1

DEJAVNOSTI KNJIŽNICE
NABAVA IN PRIDOBIVANJE GRADIVA

Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 33.781,33 EUR, od tega je občina ustanoviteljica
zagotovila 15.000 EUR (44%), Ministrstvo za kulturo na podlagi javnega projektnega razpisa za nakup
knjižničnega gradiva 8.655 EUR (26%) ter za nakup elektronskih knjig preko spletnega mesta Biblos
4.500 EUR (13%), del sredstev, 5.626,33 EUR (17%), pa je zagotovila knjižnica.

Tabela št. 2:

Viri financiranja nakupa knjižničnega gradiva
2017

2018

2019

Ministrstvo za kulturo

11.170,00 €

11.017,00 €

13.155,00 €

Občina Hrastnik

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Knjižnica

3.179,08 €

3.819,93 €

5.626,33 €

Skupaj:

29.349,08 €

29.836,93 €

33.781,33 €
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Tabela št. 3:

Prirast vsega gradiva ( inventarne enote)
2017

2018

2019

2.726

2.602

2.045

Serijske publikacije

142

143

133

Neknjižno gradivo

192

68

49

3.060

2.813

2.227

Monografske publikacije

Skupaj:

Celotni prirast knjižničnega gradiva v letu 2019 je znašal 2.227 enot oz. 2.133 naslovov.

Tabela št. 4:

Nakup gradiva (inventarne enote)
2017

2018

2019

Monografske publikacije

1.375

1.460

1.451

Serijske publikacije

84

88

91

Neknjižno gradivo

184

64

33

Skupaj:

1.643

1.612

1.575

E-knjige

263

304

285 naslovov

V letu 2019 je Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik kupila 1.575 enot knjižničnega gradiva. Kupili smo
1.451 enot monografskih publikacij in 33 enot neknjižnega gradiva. Število informativnega
periodičnega tiska je bilo 91.
Povprečna cena na enoto knjižničnega gradiva je znašala 18,59 eur.
Pri nakupu smo upoštevali zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij. Nabavljeno je
bilo 1537 novih naslovov, pri čemer je bilo razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 56,6
% proti 43,4 %. Delež gradiva za otroke in mladino znaša 35,6 % naslovov letnega prirasta.
Število naslovov publikacij, katerih izdajo je v letih 2018 in 2019 finančno podprla Javna agencija za
knjigo v okviru založniških programov in projektov je bilo 141, kar predstavlja 9,2 % 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 in nabavljenih e-knjig iz preteklih let, smo uporabnikom ponudili še 64 novih
naslovov.

2.1

ODPIS IN ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

V letu 2019 smo izpeljali za knjižnico zahteven strokovni projekt, pri katerem so sodelovali vsi
strokovni delavci knjižnice – inventuro knjižničnega gradiva. Inventuro smo v knjižnici opravljali
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tretjič. Inventura je v knjižnici potrebna, saj je le tako mogoče uskladiti katalog z dejanskim stanjem
knjižnične zaloge. Poleg tega se s postopkom inventure odkrije tudi kakšno založeno gradivo, napačno
opremljeno gradivo, najdejo se lahko napake pri vnašanju v katalog, napake pri izločanju gradiva in
podobno. Priporočljivo je, da se v knjižnici vsakih 5 let opravi inventuro knjižničnega gradiva. Popis
knjižničnega gradiva se je izvajal s tremi posebnimi čitalci, ki smo si ju izposodili na Inštitutu
informacijskih znanosti Maribor (IZUM-u). Inventura je potekala 2 dni in sicer od 22. do 23. oktobra
2019. V letu 2019 smo odpisali 3.510 enot knjižničnega gradiva.

Tabela št. 5:

Zaloga na dan 31.12.2019

Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Skupaj:

2017

2018

2019

46.672

48.321

47.272

517

555

377

3.102

2.856

2.808

50.291

51.732

50.457

Temeljna knjižnična zbirka šteje 50.457 enot gradiva, kar znaša 5,5 enot knjižničnega gradiva na
občana.

2.2
2.2.1

DELO Z UPORABNIKI
Novo vpisani in aktivni člani

Novo vpisani člani
Aktivni člani

2017

2018

2019

145

139

157

2.119

2.465

2.026

V knjižnici Hrastnik je bilo v letu 2019 2.026 aktivnih članov, kar znaša 22% 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.
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2.2.2

Obisk

Tabela št. 6:

Število obiskov knjižnice glede na vzrok

Izposoja na dom
Uporaba knjižnice
Obisk prireditev
Skupaj

2017

2018

2019

32.099
42.451
8.694
83.244

31.271
44.987
8.602
84.860

32.138
43.377
8.264
83.779

Obisk knjižnice je v primerjavi z letom 2018 padel za 1%.
2.2.3

Izposoja knjižničnega gradiva

Tabela št. 7:

Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v knjižnici
2017
123.590
17

Izposoja knj.gradiva
Izposoja e-knjig Biblos

2018
120.455
138

2019
123.229
152

Izposoja se je v primerjavi z letom 2018 zvišala za 2%.
Zabeležili smo 10 % porast izposoje e-knjig v primerjavi z lanskim letom, vendar je izposoja e-knjig v
primerjavi z izposojo tiskanih zelo majhna. E-knjige kot nadomestilo tiskanim, so bile tudi na seznamu
za 9. sezono branja »Hrastničani beremo«.
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

Št. fizičnih enot
Št. kopij dokumentov
Skupaj

2019
194
3
197

Za naše člane smo v druge slovenske knjižnice poslali 197 naročil za monografske publikacije.
Medknjižnična izposoja, ki je izvedena med knjižnicami na celjskem območju, je brezplačna.
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2.3

SODELOVANJE Z DRUGIMI ZAVODI IN DRUŠTVI

V letu 2019 smo dobro sodelovali z zunanjimi partnerji kot so: Osnovna šola narodnega heroja Rajka,
Glasbena šola Hrastnik, Vrtec Hrastnik, Osrednja knjižnica Celje, Zasavska ljudska univerza, 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 2019 smo našim uporabnikom pripravili 239 prireditev. 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:

Odrasli
Mladina
Skupaj

2.4.1

Število prireditev
Št. prireditev
93
146
239

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 in druge hrastniške ustvarjalke (Vesna šeško,
Metka Hočevar, Saša Šeško, Klara Šlenc)
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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 jih
uvajajo 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 2019

10. 1. 2019 Klekljarice – predavanje in otvoritev razstave
Predsednica Društva zasavskih klekljaric Srčevke Jana Češnovar je hkrati z razstavo klekljarskih
izdelkov članic pripravila srečanje in predavanje na temo klekljanja in klekljarskih tehnik. S prikazom
diapozitivov so si obiskovalci veliko lažje
predstavljali, kakšno orodje uporabljajo klekljarice.
Spoznali so prve začetke in zgodovino klekljanja; v
Zasavju se je zelo lepo ohranila čipka, ki so jo našli na
Valvazorjem gradu. Obstaja tudi veliko različnih vrst
klekljev: leseni, medeninasti, stekleni, za posebne
priložnosti; različne bule - od okroglih do ploščatih;
veliko različnih niti - od bombažnih, volnenih in tudi
pozlatenih. Obiskovalci so si še dolgo po predavanju
ogledovali skrbno pripravljeno razstavo z različnimi
vzorci in tehnikami izdelanih čipk.
15. 1. 2019 Marko Kavzar - Tečem
Ultramaratonec Marko Kavzar, upokojenec RTH, je pritegnil pozornost z objavo slike svojih fenov na
Facebooku, ki ga spremljajo na vseh večjih tekmovanjih. »Veliko mi pomenijo,« je dejal Kavzar. »Se
je že zgodilo, da bi sredi napornega teka najraje odstopil, potem sem pa zagledal njihove nasmejane
obraze in sem misel takoj opustil …« In kdaj je postal ultramaratonec? »Teči sem začel pred desetimi
leti, bolj za rekreacijo, leta 2008 pa bolj zares. Tisto leto sem šel na primer 170-krat na Mrzlico, v
naslednjih letih pa vsako leto več kot 200-krat. Poleg tega tečem 20 kilometrov po dvakrat tedensko,
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obiskujem tudi fitnes pri brodarskem društvu, kjer
uspešno trenira sin Klemen. Od 2009 se udeležujem
ljubljanskega maratona.« Njegov zadnji podvig je bil Ultra
Trail du Mont Blanc, ki poteka preko treh držav, Italije,
Francije in Švice, in kjer je bilo potrebno premagati 10.000
višinskih metrov, prečkati ledenike, doline in se povzpeti
na razne vrhove. Dosegel je 321. mesto, v svoji kategoriji
pa 13. Pogovor z ultramaratoncem je vodil Bojan Skočir,
Kavzarjev prijatelj.
24. 1. 2019 Potopis od Indije do Japonske – Niko
Lorber
Hrastničan Niko Lorber je imel pri skorajšnjih
enaintridesetih dovolj sistemiziranega življenja, zato
se je odločil da pusti službo in kupil enosmerno karto
za Indijo. Za načrtovanje poti je bilo potrebno precej
priprav, prilagajanja in iznajdljivosti. Ljudje so bili
večinoma prijazni, le pri prodajalcih je moral biti
previden, da ga niso opeharili. Spal je večkrat kar pod
milim nebom ali na vlakih in avtobusih, saj je bilo to
najceneje. Po enajstih državah je kot zadnjo obiskal
Japonsko. Tja se bo zagotovo še vrnil, saj mu je bila dežela tehnološkega razvoja še posebej zanimiva.
1. 2. 2019 Pogovor z evropskim poslancem Igorjem
Šoltesom
Kaj je zdrava prehrana? Kakšen je pomen lokalno
pridelane hrane? Kako smernice o zdravem
prehranjevanju prenesti v vrtce, šole, bolnišnice? To
so bila vprašanja o katerih je v knjižnici spregovoril
evropski poslanec dr. Igor Šoltes. Primer dobre prakse
Zadruge Dobrina, zadruge za razvoj trajnostne lokalne
preskrbe, je predstavila Ksenija Kožar, moderator
pogovora je bil Gregor Pajić.
7. 2. 2019 Viki Grošelj – Najvišji vrhovi celin
Viki Grošelj je slovenski alpinist, planinski vodnik, gorski reševalec, športni pedagog in pisatelj.
Alpinizem te drži pokonci. Ne potrebuješ ekstremne moči in ekstremne gibljivosti, ampak si lahko z
močjo in vztrajnostjo, ki se ju da natrenirati v pozna leta, aktiven še dalj časa, je življenjsko vodilo
Vikija. Najvišji vrhovi celin je njegova zadnja knjiga, ki nam je bila predstavljena skozi ogled projekcije.
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Viki Grošelj je odločen govornik in pripovedovalec,
kar je pritegnilo k poslušanju predavanja
precejšnje število Hrastničanov.
21. 2. 2019 Moja pesem ni le moja – literarni
večer Slavko Stošicki
Slavko Stošicki, Trboveljčan, ki živi in dela na Bledu,
je predstavil pesniško zbirko »Moja pesem ni le
moja«. Pesmi je posvetil svoji ljubljeni ženi.
Njegovo življenje je vseskozi povezano z
umetniškimi izzivi. Že kot otrok je bil vajen odrskih
desk, bil uspešen klarinetist in si v študentskih letih
kupil svoj prvi fotoaparat. V mladih letih se je
preizkusil kot pesnik, bil dolga leta radijski
napovedovalec, scenarist javnih oddaj, novinar in
urednik ter direktor Radia Trbovlje. Z upokojitvijo
se je njegovo zanimanje za umetniško izražanje še
stopnjevalo. Trenutno se posveča pisanju poezije
in fotografiranju predvsem Bleda in okolice. Rad
ima jutra, ko je narava še sveža in spočita, ko vlada
mir in spokojnost - takrat nastanejo najlepše
fotografije. Nekaj od teh so si obiskovalci lahko
pogledali tudi v naši knjižnici. Večer je povezoval Marko Planinc.
28. 2. 2019 Predavanje o psoriazi in pravljica Jurček
Društvo psoriatikov Slovenije je humanitarna organizacija, ki deluje od leta 1979. Z informiranjem,
ozaveščanjem in izobraževanjem si prizadeva za boljše poznavanje, razumevanje in sprejemanje
bolezni ter izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s psoriazo (luskavico). Predstavnica društva je za
uvod prebrala pravljico Jurček, ki govori o dečku, ki je imel nenavadno kožno bolezen. Po pravljici je
obiskovalcem predstavila bolezen in tegobe, ki so s tem povezane, predvsem stigmo in nepoznavanje.
O svoji izkušnji je spregovorila tudi Hrastničanka Jolanda Kunstič. Na koncu je bilo veliko smeha in
zabave, ko so obiskovalci odgovarjali na različna vprašanja npr. koliko kilogramov tehta naša koža,
katere so znane osebnosti z luskavico …
7. 3. 2019 Ustvarjalna delavnica klekljanja ob dnevu žena s Srčevkami
Osnovna tehnika na začetku učenja klekljanja je kitica. Za to tehniko se rabi le dva para klekljev.
Mentorice so budno spremljale začetnike in poskrbele za klekljarsko orodje in nitke. Tudi tisti, ki še
nikoli niso poprijeli za kleklje, so iz osnovne kitice izdelali rožico in jo pritrdili na voščilnico.
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14. 3. 2019 Predstavitev knjige: Od talenta do uspeha
V knjigi avtor Nenad Vladić predstavi zgodbe
desetih uspešnih Slovencev in Slovenk. Pri tem so
mu z veliko mero iskrenosti in uvidom v njihov svet
pomagali Katarina Venturini, Ivo Boscarol, Dejan
Zavec, Alen Kobilica, Uroš Perić, Bernarda Marovt,
Peter Florjančič, Lara Bohinc, Robert Lešnik in
Alenka Kraigher. Namen knjige je ljudem približati
miselnost, da vsakdo izmed nas poseduje različne
in raznovrstne talente. Namreč ko enkrat
ugotovimo, v čem blestimo in ko se aktiviramo v
smeri uresničitve, smo že na poti do bolj
izpopolnjenega življenja. Avtor se je izkazal kot dober motivacijski predavatelj, kar so nam zaupali
tudi obiskovalci.
21. 3. 2019 Predavanje in predstavitev oljčnega olja
Oljčno olje, tudi olivno olje, se uporablja pri
kuhi, v kozmetiki in za izdelavo mil. Zaradi
visoke vsebnosti mononenasičenih maščob
velja za zdravo in dietno olje. Gre za eno izmed
redkih živil, ki ni škropljeno in zato popolnoma
naravno pridelano. Predavala sta mag. Viljanka
Vesel univ. dipl. ing. agr. in mag. turizma Danilo
Markočič, predsednik Društva oljarjev
slovenske Istre. Na predavanju so obiskovalci
spoznali osnovne značilnosti oljk in nekaj
statističnih podatkov o pridelavi olivnega olja v
Istri. Najbolj pa jih je navdušil nasvet, kako
prepoznati kvalitetno olivno olje.
4. 4. 2019 Kjer oljke cveto - literarni večer:
Pisateljica Valerija Skrinjar Tvrz v njenem najnovejšem romanu Kjer oljke cveto opisuje zgodovinske
dogodke, ki jih je spremljala kot novinarka Tanjuga v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja po drugi
svetovni vojni. V knjigi ne opisuje le reportažnih dogodkov, ampak naslika širšo podobo
zgodovinskega dogajanja, ki je spremenila Tržaški zaliv in Istro. Tako zaživijo usode in življenjske
zgodbe istrskih ljudi. Pisateljica se je rodila v Zagorju, dolga leta delala in živela v Sarajevu, po vojni
leta 1992 pa se je preselila v Ljubljano. Literarni večer smo pripravili v sodelovanju z Združenjem
borcev za vrednote NOB Hrastnik. Večer je povezovala Irena Urbič iz Založbe Libris.
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11. 4. 2019 Hrastničana igrala nogomet na svetovnem prvenstvu v Mehiki 2018
Na svetovno prvenstvo brezdomcev v nogometu se je v Mehiko odpravila ekipa desetih Slovencev,
od tega dva Hrastničana. V ekipo jih je povabil zavod Socio iz Celja, kot nagrado za trud v programu
socialne aktivacije ranljivih skupin. Zavod je uradni partner svetovne organizacije Homeless World
Cup. Predstavniki nogometne ekipe Slovenije na koncu niso bili zmagovalci prvenstva, so pa dobili
medaljo za pošteno igro (fair play). Potopisni večer v knjižnici so pripravili tekmovalci in predstavniki
zavoda Socio. Udeleženci prvenstva bi izkušnjo takoj ponovili. Kot zanimivost so izpostavili dejstvo,
da kategorija brezdomec obsega veliko širšo skupino in ne le ljudi, ki živijo na ulici.
25. 4. 2019 Rodoslovje – Matej Hohkraut
Matej Hohkraut je član Slovenskega rodoslovnega društva (SRD) in aktivno sodeluje v različnih
rodoslovnih projektih. Je administrator spletne strani Slovenskega rodoslovnega društva, član
uredniškega odbora facebook strani SRD in avtor zbirke domačih imen za župniji Šmiklavž nad Laškim
in Marije Širje v projektu Leksikon priimkov. V zadnjih letih je izdelal in izdal nekaj rodbinskih knjig,
najobsežnejši med njimi sta knjigi rodbin Slanšek in Hochkraut. Na vsa vprašanja o tem kako
načrtovati, iskati, organizirati in postaviti družinsko drevo, so obiskovalci na predavanju tudi dobili
odgovor.
9. 5. 2019 Mama in hči po Indoneziji – potopis
Anita Napret in njena odrasla hči sta odpotovali proti Indoneziji. Indonezija ponuja čudovito tropsko
naravo, umirjenost njenih prebivalcev, izjemno bogastvo starih kultur, tropsko morje in koralne plaže.
Na poti jima je čas bil naklonjen in tako sta imeli veliko priložnosti za pogovor in tkanje medsebojnih
novih vezi. Dolga potovanja torej niso samo spoznavanje novih dežel, temveč so lahko tudi bolj
osebna, je dejala Anita.
14. 5. 2019 Varna raba mobilnih naprav – predavanje
Premalo se zavedamo, da naj bi bila uporaba raznih mobilnih naprav, telefonov, tablic in drugih
internetnih povezav odgovorna, predvsem pa varna. Preveliko zaupanje navideznim prijateljem je
lahko lahkomiselno in nas lahko veliko stane, pa naj bo to denarja, osebnih podatkov ali zgolj osebnih
izjav, ki ranijo našo samopodobo. Predavatelj Dušan Malić je podal veliko načinov, kako se obvarovati
pred vsiljivci in sledilci, ki nam lahko škodijo. Predavanje je bilo organizirano v sodelovanju z Zasavsko
ljudsko univerzo.
16. 5. 2019 Kožne bolezni - predavanje
Koža pokriva večino našega telesa. Njen videz nam pokaže naše zdravje. Vsaka sprememba je za nas
pomembna. Glede na površino ima večina ljudi tudi veliko različnih znamenj, ki so lahko različnih
oblik, velikosti ali barve. Seveda niso vsa znamenja nevarna, pa kljub temu je smiselno opazovati prav
vsakega, saj vsaka sprememba ni vedno dobra, lahko je tudi nevarna. V sodelovanju z Društvom
invalidov Hrastnik ja na vprašanja obiskovalcev odgovarjal dr. med. Ladislav Golouh.
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21. 5. 2019 Z Jernejo do zdravega vrta - predavanje
Vrt, ki je urejen tako, da na njem zraste vse tisto, kar potrebujemo in imamo radi od solate do
krompirja, nam je v veliko veselje. Da pa imamo lahko tudi vrt, kjer raste zdravje, pa je že domača
lekarna v malem. Vse bolj se zavedamo, da ima hrana iz domačega vrta bolj slasten okus kot nekaj,
kar pripeljejo iz daljnih dežel. Saj je tisto veliko prej pobrano in odpeljano, še predno pride čas
zorenja, ki da hrani prav poseben okus in vonj. Kako uredimo zdrav vrt, nam je povedala Jerneja Jošar.
Predavanje je bilo organizirano v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo.
25. 5. 2019 Rdeči revirji
Sedemnajsti festival Rdeči Revirji je v Hrastniku potekal od 23. do 26. maja. Knjižnica je pripravila
ustvarjalno-družabno sobivanje v parku v okviru projekta F.U.L. K.U.L. knjižnica.
Poletni festival hrastniške knjižnice
6. – 8. junij 2019
Četrtek, 6. junij 2019
Tokrat se je odvijal že 10. poletni festival hrastniške knjižnice, in sicer pod sloganom »naj odmeva
glasba.« Pričeli smo z otroškimi starimi
igrami, branjem pravljic, reševanjem
ugank, iskanjem skritega zaklada na
otroškem igrišču na Logu pod imenom
projekta F.U.L.K.U.L. knjižnica.
Na dvorišču pred knjižnico so se
popoldne odvile Knjižnične igre brez
meja. Ekipe, sestavljene iz štirih oseb, so
tekmovale v različnih igrah (Stolp iz knjig
- podajanje knjig iz rok v roke, Modna
pista - s knjigo na glavi, Berem – znam,
Slepe miši, kviz Kako poznamo Hrastnik
in Zasavje? … ). Najbolj uspešna ekipa je
prijela priznanje in nagrado.
Nadaljevali smo z glasbenim večerom in nagovorom podžupana Boža Majcna. Sledil je koncert
zasedbe DIMEK & Davor Klarić. Jernej Dirnbek - Dimek je ob igranju na kitaro prepeval o vinu in
ljubezni, na klaviaturah ga je spremljal Davor Klarić. Seveda ob zaključku ni šlo brez dobre hrane, ki
jo je pripravil Funšterc Boben-Čeče team.
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Petek, 7. junij 2019
V petek so se pred knjižnico zbrali otroci iz vseh enot
hrastniškega vrtca. Z velikimi radovednimi očmi so si
ogledali igro Miškinega gledališča Kako je zebra posodila
svoje črte. Predstavo smo pripravili v sodelovanju
s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
občine Hrastnik in Policijsko postajo Hrastnik.
Ustvarjalno popoldne se je nadaljevalo s Klaro
Šlenc, študentko Akademije za likovno umetnost
in oblikovanje. Zadnji dogodek dneva je bil pogovorni
večer ob 40-letnici delovanja Ženskega pevskega zbora Kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku.
Povezoval ga je moderator Marko Planinc, na vprašanja je odgovarjala vodja zbora Simona Jeraj.
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Hrastkov festival
Sobota, 8. junij 2019
Poletni festival hrastniške knjižnice se je na
sobotno popoldne že drugo leto zapored, v
tretjem dnevu dogajanja, združil v Hrastkov
festival. Športni park na Logu je privabil
kopico obiskovalcev in sodelujočih - tržnico
hrastniških društev, organizacij, malih
podjetij, javnih zavodov, predstavitev
policije, gasilcev in reševalcev. Za pester
program so poskrbeli Rudarska godba
Hrastnik, Mažoretke, Ples
za
stres, Prosvetno društvo Čeče, Migetalčki, pevka Alenka Kolman, ŠKD Feniks, Gaja Prestor, Glasbena
šola Hrastnik, navijaško-plesni skupini S.O.S in Tarče, raper in izvajalec hip hop glasbe Nipke.
12. 9. 2019 Aleš Juvanc: Od Izraela do Kenije s kolesom
Aleš Juvanc aktivno kolesari že od otroških let, vse skupaj je za njim približno 250.000 km in 80 držav.
Njegov osebni rekord je 402 km v enem dnevu. Najraje se udeležuje raznih športnih dogodkov v tujini
in teh se je nabralo kakšnih 40, pri tem je gotovo slovenski rekorder. Med najbolj pomembnimi sta
kolesarjenje v Peking na olimpijske igre in do Južnoafriške republike na svetovno prvenstvo v
nogometu. Kolesaril je skozi milijonska velemesta ob čemer se mu je v glavi porodil rek: “Veliko je
velikih mest, a nobeno ni tako veliko, da bi se izgubil v njem.” Na potopisnem predavanju je predstavil
3.900 kilometrov dolgo pot iz mesta Tel Aviv v Izraelu do Nairobija v Keniji, ki jo je prekolesaril v 59
dneh.

14. 9. 2019 Funšterc - Festival stekla in zasavske kulinarike
Že deveto leto zapored je festival Funšterc privabil številne ekipe v tekmovanju peke »funšterca« in
»krumpantoča«. Naša knjižnica je postala redna spremljevalka Funšterca s svojo knjižnično ponudbo
in projektom F.U.L. K.U.L. knjižnica.
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19. 9. 2019 Pohod Kum Triglav 2019
Jubilejni, letos že deseti pohod, je simbolno dejanje
zasavskih veteranov (članov Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Zasavje in Policijskega
veteranskega društva Sever Zasavje). Vsako leto je
trasa drugačna, le začetek in cilj ostajata enaka,
pohod pa se konča na osrednji vseslovenski proslavi
na Rudnem polju. Obiskovalci so izvedeli kako
poteka sedem dnevna pot, kjer je bilo potrebno
prehoditi več kot dvesto kilometrov ob dejstvu, da je
večina veteranov starih že krepko čez šestdeset let.
Potopisna reportaža je bila podprta z obilico
fotografij.
26. 9. 2019 Pravljica z Elo Ramšak – Oblaček in njegovo obzorje
Ela Ramšak je deklica, ki obiskuje osnovno šolo v Hrastniku, pa je že
izdala in napisala čisto svojo pravljico z naslovom Oblaček in njegovo
obzorje. Pravljica govori o oblačku Pakiju, ki je zelo radoveden. Elo
so prišli poslušati njeni sošolci in prijatelji.

3. oktober 2019 Stoja na krogih – Predstavitev knjige
Knjiga “Stoja na krogih” govori o življenju enega največjih slovenskih športnikov, nosilca zlatih
olimpijskih medalj, neverjetnega Leona Štuklja. Imel sem ta privilegij, da sem se z njim srečal v živo
in v pogovorih z njim kot velik športni navdušenec izvlekel iz njega marsikaj, pove avtor knjige Boris
Karlovšek. V začetku je šlo za opise in njegov pogled na njegove največje športne uspehe na
olimpijskih igrah v Parizu, Amsterdamu in v Berlinu. Kasneje se mi je Štukelj odprl tudi kot navaden
človek in izvedel sem marsikaj o njegovem otroštvu, mladosti, o operah, katere je tako ljubil, o Dunaju
in njegovem življenju po drugi svetovni vojni, ko je bil pozabljen, še pove Karlovšek.
Sobota, 5. oktober 2019 16. Sovretov pohod
Pohodniki so se prvo soboto v oktobru odpravili na pohod po Sovretovi poti do Šavne Peči, rojstne
vasi klasičnega filologa in prevajalca Antona Sovreta. Knjižnica je na cilju pri spomeniku pripravila
krajši kulturni program. Slavnostna govornica je bila Jelena Isak Kres, prevajalka iz grščine in
latinščine. Nastopil je MPZ Svoboda Hrastnik, zaigrali pa so tudi učenci Glasbene šole Hrastnik.
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10. oktober 2019 Pater Karel Gržan o ironiji in smehu, ki osvobaja
Na predavanju so se obiskovalci srečali s patrom
Karlom Gržanom, velikim človekom, ki poudarja
človekove vrednote. Ni običajen duhovnik, saj živi
odprto med ljudmi. Živi na videz sam sredi gorske
doline, a ne osamljen. Sam pravi, da je bilo zanj
najuspešnejše tisto leto, ki ga je preživel na cesti - v
breznu trpljenja. Takrat je doživel stisko ljudi, ki so
živeli v nedopustnih razmerah, za katere sami niso
bili krivi. V tem času se je seznanil tudi s problemom
zasvojenosti in z odvisniki od drog delal kar 10 let.
Pater Gržan nenehno išče odgovore in poti zase in za ljudi v stiski. Loteva se aktualnih družbenih tem,
medčloveških odnosov, včasih na poljuden, drugič na filozofski način. S pridihom humorja in
samoironije. »Smeh osvobaja, prežene ne le notranje tegobe, temveč krepi tudi telo.« Predavanje
smo pripravili v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo.
17. oktober 2019 Predstavitev knjig: Simona Sanaren - Ko je Dan za pisma srca: oda materi in
Jernej Zorec - Pot moje duše
Hrastničanka Simona Sanaren je po pesniški zbirki Ko je Dan = Quand c'est le Jour = When it is Day
izdala knjigo trinajstih pisem, ki jih slovenska mati piše 19-letnemu sinu. Pisma, ki sežejo v globino, je
predstavila skupaj s prijateljem Jernejem Zorcem. Ta je predstavil knjigo Pot moje duše, v kateri je
zbral 36 kratkih zgodb iz svojega življenja kot 36 poglavij poglobljenega dela na sebi. Zdi se, kot bi
brali roman, v katerem je skrit tudi delček življenja vsakogar izmed nas. Večer je povezovala Milena
Matko.
24. oktober 2019 Podelitev Sovretove nagrade
Društvo slovenskih književnih prevajalcev je v sodelovanju s Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik in
Občino Hrastnik pripravilo slavnostno podelitev Sovretove nagrade za leto 2019 v Knjižnici Antona
Sovreta Hrastnik. Sovretovo nagrado za leto 2019 sta prejeli: Breda Biščak za prevod dela John
Williams: Avgust (Mladinska knjiga, 2018) in Tatjana Jamnik za prevod dela Jan Němec: Zgodovina
svetlobe - roman o fotografu Františku Drtikolu (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017).
V ožji izbor za Sovretovo nagrado 2019 se je poleg nagrajenk uvrstila še prevajalka Marjanca Mihelič
s prevodom dela Péter Nádas: Vzporedne zgodbe (Beletrina, 2018). Sovretova nagrada je bila tako
tretjič podeljena v hrastniški občini. Pogovor z nagrajenkama sta vodili Alenka Jovanovski in Simona
Solina. Sledilo je družabno srečanje, na katerem so si obiskovalci ogledali tudi priložnostno razstavo
nagrajenih prevodov. V tem letu smo v knjižnici namreč vzpostavili posebno zbirko Sovretovih nagrad,
kjer
so
zbrani
vsi
nagrajeni
prevodi,
ki
jih
hrani
hrastniška
knjižnica.
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14. november 2019 Zdravilne rastline v čipkah
Društvo za zdravilne rastline Zasavje je pripravilo
predavanje o zdravilnih rastlinah in zeliščih,
njihovih pripravkih, čajih, mazilih, raznih tinkturah.
V času jeseni se nas že lotevajo različni prehladi,
zato je predavateljica Nuška Krautberger svetovala,
katere rastline uporabiti in kako jih pripraviti in
uživati. Po dogodku so si za obiskovalci ogledali
razstavo čipk zdravilnih zelišč Društva zasavskih
klekljaric Srčevke. Društvi vzajemno sodelujeta in
se povezujeta in tako je nastal koledar klekljanih
zdravilnih rastlin.
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18. november do 22. november 2019 Teden slovenskih splošnih knjižnic 2019
Letošnja tematika praznovanja je bila skrb za okolje, naravo, ohranitev zelenega planeta in
usmerjanje v ekološko naravnanost. Ob tednu slovenskih splošnih knjižnic smo pripravili različne
dogodke:
Ponedeljek, 18.11.2019:
Zelena knjižnica – eko dan
Na mladinskem oddelku smo pripravili razstavo aktualnih knjig na temo ekologije, zdrave prehrane
in varovanja okolja. Tudi v Mladinskem centru Hrastnik smo na ogled pripravili enako razstavo v
sklopu dogodka Misli eko … Izmenjaj obleko … Odstrani miselno prepreko …
Torek, 19.11.2019:
Rastem z lokalno skupnostjo
Obiskovalci so si ogledali razstavo in projekcijo Maistrovih borcev Hrastnika.
Sreda, 20.11.2019:
Dan splošnih knjižnic
Brezplačen vpis za vse na novo vpisane člane knjižnice.
Četrtek, 21.11.2019:
Pravica vedeti
Potopisno predavanje Najina Namibija z zakoncema Zore iz Hrastnika - zaradi bolezni odpadlo.
Petek, 22.11.2019:
Dan zelenih knjig
Obiskovalci so si izposodili knjige z zeleno tematiko, kot simbol
zelenega planeta.
20.november 2019 Svetovni dan otrok
Na svetovni dan otrok, 20. novembra, je za en dan prevzela
vodenje knjižnice enajstletna Neža Abram. Otroci so prevzeli tudi
vodenje Občine Hrastnik in vodenje Mladinskega centra Hrastnik.
Miha Orožen je postal direktor Mladinskega centra Hrastnik,
županja pa sedmošolka Alina Tržan.
Dan se je zaključil s skupnim srečanjem mlade županje in mladih
direktorjev na Občini Hrastnik. Spregovorili so o idejah in
predlogih, ki so jih tekom dneva pripravili.
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28. november 2019 Zaključek Bralne značke Hrastničani beremo in Feri Lainšček
S projektom bralna značka za odrasle Hrastničani beremo knjižnica ponuja odraslim uporabnikom
seznam kvalitetnega leposlovnega gradiva slovenskih in tujih avtorjev. Z njega morajo v sedmih
mesecih prebrati vsaj 7 knjig, pesniško zbirko pa si izberejo po svoji presoji.
Gost večera je bil pesnik in pisatelj Feri Lainšček. Ne bodi kot drugi je pesem v isto imenski pesniški
zbirki, ki si jo po malem mrmra že vsak. Po romanu Petelinji zajtrk je bil posnet celovečerni film in je
eden od najbolj gledanih slovenskih filmov. Ferijeva pogovorna prekmurščina pa nam pove, da ima
rad kraje in ljudi kjer živi in dela. Večer je povezoval direktor Založbe Litera Orlando Uršič.

5. december 2019 Sovretov večer
Ob obletnici rojstva Antona Sovreta se v hrastniški knjižnici z literarnim večerom spomnimo na rojaka,
klasičnega filologa in prevajalca Antona Sovreta, po katerem nosi ime naša knjižnica. Gostja večera je
bila Jelena Isak Kres, ki je v letu 2018 prišla v izbor za Sovretovo nagrado za prevod dela: Homer, Iliada
(izbor; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017). S prevodom Iliade je dokazala, da je pogumna, vztrajna,
strastna in vajena naporov. Devet spevov svetega pisma antične kulture ji je namreč vzelo več kot tri
leta raziskovanja, primerjanja, prevajanja in piljenja.
Hkrati smo obiskovalcem ponudili ogled razstave Anton Sovre in Ptuj (življenje in delo na Ptuju),
avtorice Mire Petrovič iz Domoznanskega oddelka Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.
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12. december 2019 Izdelava voščilnic in aranžmajev
Že tradicionalno izdelavo voščilnic in pripravo božično-novoletnih aranžmajev so pripravile mentorice
delavnice Jana Perpar, Saša Šeško, Vesna Šeško, Metka Hočevar. Tudi letos je bilo na delavnici veselo
in delovno. Sneženi možje so bili okrašeni praznikom primerno in se ponosno razkazovali na lesenem
podstavku. Vsak je naredil svojega moža po svojem okusu in ga odnesel domov skupaj z voščilnico.
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2.5

PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI ALI INSTITUCIJAMI

Rastem s knjigo
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
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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. Do sedaj smo prispevali digitalno zbirko Anton Sovre in Šavna
Peč, digitalno zbirko Rokopisi Filipa Orožna iz Hrastnika, digitalno zbirko
Rudarska godba Hrastnik skozi čas.
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 33 gesel, od tega v letu 2019 Brane MILINOVIČ in
Jožica HAFNER. 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.
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2.6

SAMOSTOJNI PROJEKTI KNJIŽNICE

Obisk knjižničarke v vrtcu Hrastnik
Že 19 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.
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.
Bralno značko je v letu 2019 zaključilo rekordno število članov, in sicer 45. Skupaj je bilo k projektu
vključenih 49 članov. Prejeli so priznanje in knjižno nagrado.
Kufe klub
Vodja projekta: Ana Černuta Deželak
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.
V letu 2019 je bilo izvedenih 9 srečanj. Klub je bil žensko obarvan, povprečno se jih je na srečanje
zbralo 7. Aprila je srečanje potekalo v hrastniškem muzeju (predstavitev Društva marionetno
gledališče Jurček z Mojco Bovhan) in maja v galeriji Delavskega doma (razstava En glažek mi daj z
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Jožetom Tomažičem), 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, udeleženke so dvakrat dobile nalogo, da tudi same
prinesejo gradivo iz domačega arhiva. Dvakrat smo povabili tudi gosta: Hrastničana Pavleta Goleta,
zbiratelja starih knjig in časopisov, ki je predstavil svojo časopisno zbirko in zgodovinarko Ireno Ivančič
Lebar, ki je pripravila predavanje Sava: od Argonavtov do Južne železnice.
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.
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.
Novost v letu 2019
Rojstvo otroka je najlepši dogodek v vsaki družini, zato smo se v letu 2019 v hrastniški knjižnici
odločili, da k brezplačnemu članstvu povabimo tudi dojenčke. Tako starši malih Hrastničanov ob
občinskem obvestilu o nakazilu denarne pomoči za novorojenčka, prejmejo povabilo za vpis. Poleg
brezplačnega članstva prejmejo še darilo.
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3

POVZETEK V ŠTEVILKAH

Povzetek v številkah
2018 Plan 2019
Finančna sredstva za nakup
gradiva

Realizacija 2019

Plan :
realizacija

2018:2019

Index

Index

29.836,93 €

26.017,00 €

33.781,33 €

129,84

113,22

Nakup (inventarne enote)

1.612

1.442

1.575

111,79

97,70

Aktivni člani knjižnice

2.465

2.500

2.026

98,60

82,19

Število obiskov

84.860

85.000

83.779

99,84

98,73

120.455

121.000

123.229

98,19

102,30

Število prireditev

240

240

239

100,00

99,58

Novo vpisani člani

139

140

157

99,29

112,95

Izposoja

Poslovno poročilo pripravila:
mag. Mateja Planko
direktorica
Februar 2020
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4

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

(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 2019

Leto 2018

Indeks
2019/2018

A.

DOLG. SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.

545.122

570.088

0,96

00

Neopredmetena dolg. sred.

838

839

1,00

01

Pop.vrednosti neop.sred.

148

63

2.35

02

Nepremičnine

764.253

764.253

1,00

03

Pop.vred. nepremičnin

221.633

198.706

1,12

04

Oprema in druga opredm.sred

793.153

775.995

1,02

05

Popravek vred. opreme

791.341

772.230

1,02

B

KRATKOROČNA SREDSTVA

24.557

25.285

0,97

10

Denarna sredstva v blagajni

210

2

105,00

11

Dobroimetje pri banki (podr.)

7.958

10.228

0,78

12

Kratkoročne terj. do kupcev

10

13

0,77

13

Dani predujmi

14

Kratk.terj. do upor. EKN

17

Druge kratkoročne terjatve

19

Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ

398
15.967

13.967

1,14

0

0

412

677

0,61

569.679

595.373

0,96

a) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Dolgoročna sredstva zavoda sestavljajo:
LICENCE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME
Stanje
01.01.2019

Povečanje

Nabavna vrednost

0,00

838,82

Popravek vrednosti

0,00

147,84

Sedanja vrednost

0,00

690,98
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Zmanjšanje

Stanje
31.12.2019
838,82

NEPREMIČNINE – ZGRADBE
Stanje
01.01.2019

Povečanje

Zmanjšanje

Stanje
31.12.2019

Nabavna vrednost

764.253,45

764.253,45

Popravek vrednosti

198.705,52

sedanja vrednost

565.547,93

542.620,37

Stanje
01.01.2019

Povečanje

Zmanjšanje

Stanje
31.12.2019

Nabavna vrednost

180.204,19

1.310.44

6.679,11

174.835,52

Popravek vrednosti

176.439,01

173.024,01

sedanja vrednost

3.765,18

1.811,51

22.927,56

221.633,08

OPREMA

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 2019 so bila nabavljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 1.310,44 € (računalniki), za kar
smo od ustanovitelja prejeli investicijski transfer. Na predlog popisne komisije, pa so se ob koncu leta
izločile iz uporabe in evidenc dotrajano in neuporabno opremo v višini 6.679,11 €.
DROBNI INVENTAR V OSNOVNIH SREDSTVIH

Stanje
01.01.2019

Povečanje

Zmanjšanje

Stanje
31.12.2019

Nabavna vrednost

34.095,52

408,00

312,00

34.191,52

Popravek vrednosti

34.095,52

408,00

312,00

34.191,52

Iz sredstev tekočega poslovanja pa je bilo v letu 2019 nabavljenega drobnega inventarja v skupni
vrednosti 408,00 €. Na predlog popisne komisije se je ob koncu leta izločilo iz uporabe in evidenc
dotrajan inventar v skupni vrednosti 312,00 €.

32

DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA-KNJIŽNO GRADIVO

Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

Stanje
01.01.2019
561.695,77
561.695,77

Povečanje
30.155,00
30.155,00

Zmanjšanje
7.724,98
7.724,98

Stanje
31.12.2019
584.125,79
584.125,79

V letu 2019 je bilo v zavodu iz javnofinančnih sredstev nabavljenega knjižničnega gradiva v vrednosti
30.155 €. 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 7.724,98
€ knjižnega in neknjižnega gradiva.
Po pogodbi št. 3340-19-126010, 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 2019 znašala vrednost sofinanciranja 13.155,00 €. Iz sredstev občinskega proračuna je bilo v
letu 2019 za nakup knjižničnega gradiva namenjenih sredstev v višini 15.000,00 €, iz tekočega
poslovanja zavoda pa je bilo za te namene porabljenih še 3.626,33 € sredstev. V letu 2019 pa smo iz
nerazporejenega dobička preteklih let kupili knjige v višini 2.000,00 € (Sklep št. 410-2/2017, z dne
17.05.2019).
Skladno z viri financiranja so bili knjiženi tudi popravki vrednosti, v dobro in v breme sredstev v
upravljanju.
b) KRATKOROČNA SREDSTVA
Kratkoročna sredstva zavoda v skupni vrednosti 24.556,47 € predstavljajo:
➢ denarna sredstva v blagajni 210,00 €,
➢ sredstva zavoda na podračunu pri UJP Ljubljana v višini 7.958,00 €,
➢ kratkoročne terjatve do kupcev v višini 9,90 €,
➢ kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do
ustanovitelja v višini 12.429,30 € (decembrske plače, prispevki delodajalca, dodatno
pokojninsko zavarovanje, terjatve do posrednih uporabnikov proračuna),
➢ kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 131,26 €,
➢ kratkoročne terjatve do ZZZS (refundacija boleznin) v višini 3.405,94 €,
➢ aktivne časovne razmejitve v višini 412,07 € (predstavljajo kratkoročno odložene odhodke iz
naslova naročnin za revije, iz naslova zavarovalnih premij, ki se nanašajo na obdobje od
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01.01. do 31.08.2020. Zavod ima namreč sklenjeno pogodbo o zavarovanju premoženja za
obdobje od 01.09.2018 do 31.08.2020).
Besedilo

Leto 2019

Leto 2018

Indeks
2019/2018

DOLGOROČNA SREDSTVA

545.122

570.089

0,96

KRATKOROČNA SREDSTVA

24.557

25.285

0,97

AKTIVA SKUPAJ

569.679

595.374

0,96

V letu 2019 so se sredstva aktive, v primerjavi z letom prej, še dodatno znižala. Dolgoročna sredstva
so nižja glede na popravke vrednosti sredstev v upravljanju. Kratkoročna sredstva so prav tako nižja
zaradi poplačila dobaviteljem do konca izteka koledarskega leta, manjše so tudi časovne razmejitve
(vse več naročnin se nanaša na koledarsko leto).
Obračunana amortizacija je znižala vrednost dolgoročnih sredstev.
OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV
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 2019

Leto 2018

Indeks
2019/2018

D.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

26.246

25.473

1,03

21

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

11.786

11.523

1,02

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

12.054

11.437

1,05

23

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

2.348

2.411

0,97

24

Kratk. obveznosti do uporabnikov EKN

58

102

0,57

E

LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZNOSTI

543.433

569.901

0,95

970

Druge dolgoročne obveznosti

980

Obv. za opredmetena in neopredm.OS

542.723

567.688

0,96

985

Presežek prihodkov nad odhodki

710

2.213

0,32

PASIVA SKUPAJ

569.679

595.374

0,96

0
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c) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti zavoda na dan 31.12.2019 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 2020.
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 2020 in so se z letom poprej precej znižale.
Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2019 minimalno zvišale, predvsem na strani
dobaviteljev, katere obveznosti smo poplačali v začetku leta 2020.
d) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne obveznosti zavoda za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih
ima v upravljanju, znašajo na dan 31.12.2019 542.722,82 € in so bila ob koncu leta usklajena z
ustanoviteljem. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki ob koncu poslovnega leta je 504,21 €,
z upoštevanjem obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb v višini 7,02 € ostane 497,19 €
(presežek prihodkov iz preteklega leta znaša 2.212,53 od česar je bilo porabljenega 2.000,00 € za
nakup knjig, tako je presežek prihodkov v skupni vrednosti 709,72 €.
Besedilo

Leto 2019

Leto 2018

Indeks
2019/2018

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

26.246

25.473

1,03

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

543.433

569.900

0,95

AKTIVA SKUPAJ

569.679

595.373

0,96

Kratkoročne obveznosti so se v letu 2019 za 3% zvišale v primerjavi z letom poprej, največji delež so
obveznosti do dobaviteljev. Znižale pa so se dolgoročne obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju.
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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.

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 2019 do 31. decembra 2019.
V € (brez stotinov)
Indeks
2019/2018

Besedilo

Leto 2019

Leto 2018

PRIHODKI POSLOVANJA
Prihodki od prodaje storitev
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni posl. prihodki

192.496
135
100

202.154
249
100

0,95
0,54
1,00

CELOTNI PRIHODKI

192.731

202.503

0,95

Besedilo

Leto 2019

Leto 2018

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Nabavna vrednost prodanega mat. in blaga
Stroški materiala
Stroški storitev

34.129

30.122

Indeks
2019/2018
1,13

14.252
19.877

11.866
18.256

1,20
1,09

STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki delodajalcev
Drugi stroški dela

156.716
123.505
19.181
14.030

168.369
129.594
20.902
17.873

0,93
0,95
0,92
0,78

AMORTIZACIJA

408

1.165

0,35

DRUGI STROŠKI

973

958

1,02

FINANČNI ODHODKI

0

0

0
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DRUGI ODHODKI

0

0

OSTALI PREVRED. POSL. ODHODKI

0

0

0

CELOTNI ODHODKI

192.226

200.613

0,96

PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV
Presežek obrač. obdobja z upošt. davka od
dohodka

505

1.890

0,27

CELOTNI PRIHODKI

192.731

202.503

0,95

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih
ur (celo leto)
Število mesecev poslovanja

6

6

12

12

PRIHODKI
V letu 2019 je imel zavod 192.730,30 € ustvarjenih prihodkov.
Zaračunani prihodki iz opravljanja javne službe zavoda so znašali 13.686,82 €:
➢ prihodki od prodaje storitev 13.452,32 €,
➢ drugi finančni prihodki (prihodki od plačanih zamudnin uporabnikov) 134,50 €,
➢ nenamenske donacije pa 100,00 €.
Proračunska sredstva v prihodkih tekočega leta so znašala 179.043,48 €:
➢ sredstva občinskega proračuna za plače
➢ sredstva občinskega proračuna za prispevke delodajalca
➢ sredstva občinskega proračuna za materialne stroške
➢ sredstva občinskega proračuna za regres zaposlenih
➢ sredstva občinskega proračuna za dodatno pokojninsko zavarovanje
➢ sredstva občinskega proračuna za jubilejne nagrade
➢ sredstva občinskega proračuna po pogodbah
➢ sredstva občinskega proračuna za investicijsko vzdrževanje

128.472,49 €
19.184,02 €
20.800,00 €
5.873,96 €
2.922,45 €
346,51 €
1.300,00 €
144,05 €

V celotnih prihodkih je delež namenskih proračunskih sredstev znašal 93 %, 4 % 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 2018.
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ODHODKI
V preteklem letu je imel zavod 192.226,09 € odhodkov iz poslovanja.
V € brez centov
Besedilo
STR. MATERIALA
STR. STORITEV
STR. DELA
AMORTIZACIJA
OSTALI
DRUGI
STR.
SKUPAJ
KNJIŽ. GRADIVO
SKUPAJ

Realizirano
2019
2018

Planirano
2019

Indeks
2019/2018

14.252
19.877
156.717
408
972

11.866
18.256
168.369
1.165
958

15.300
19.500
166.120

1,20
1,09
0,93
0,35
1,01

192.226
30.155
222.381

200.614
28.017
228.631

0,96
1,08
0,97

30.155

real./plan
2019
0,93
1,01
0,94

1,00

Struktura
2019

2018

0,06
0,09
0,70

0,05
0,08
0,74

0,14

0,12

Stroški materiala so se v letu 2019 zvišali vendar so v planiranih okvirih (med stroške materiala so
zajeti tudi stroški ogrevanja, električne energije in komunalne storitve). V strukturi vseh stroškov
zavoda predstavljajo 6%, njihovo povečanje pa je posledica višje porabe energentov v zimskih
mesecih.
Stroški storitev so v poslovnem letu 2019 za 9 % višji kot v preteklem letu in prav tako višji od
planiranih, v strukturi stroškov pa znašajo 8 % glede na celoto.
Stroški dela so bili v letu 2019, v primerjavi z letom prej, precej nižji in sicer za 7%. Pri primerjavi tega
podatka je potrebno poudariti, da je zavod beležil dolgotrajno bolniško, kar skozi celo leto. Zato letos
ni čutiti vpliva napredovanj, ki so bila izplačana pri decembrski plači.
Povprečna bruto plača v letu 2019 je v zavodu znašala 1.736,30 € kar je za 4% višja kot leto poprej;
posledica napredovanj. V letošnjem letu je 6 zaposlenih opravilo 12.260 ur, od tega je bilo izplačanih
344 ur boleznin v breme delodajalca. Boleznine skupaj predstavljajo 2% obračunanih delovnih ur. V
letu 2019 pa je zaradi dolgotrajne bolniške bilo tudi 1.700 ur v breme ZZZS.
Strošek amortizacije v višini 408,00 € predstavlja nabavno vrednost drobnega inventarja, ki ga je
zavod nabavil v letu 2019.
Ostale druge stroške predstavljajo stroški članarin.
Razliko med prihodki in stroški poslovanja za leto 2019 predstavlja presežek prihodkov nad odhodki
v višini 497,19 € z upoštevano obveznostjo za davek od dohodka pravnih oseb v višini 7,02 €.
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Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 je znašal 2.212,53 €, 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 709,72 €.
V letu 2019 je razmerje med planiranimi in realiziranimi prihodki in odhodki naslednje:
Besedilo

Realizirano

Planirano

Indeks
real./plan

Proračunska sredstva za plače

137.535

145.489

0,95

Proračunska sredstva za prispevke

19.181

20.631

0,93

Proračunska sredstva za mat.stroške

34.537

34.800

0,99

Proračunska sredstva za knjiž. gradivo

15.000

15.000

1,00

Proračunska sredstva po pogodbah

1.300

0

0

Investicijski transfer

1.455

1.500

0,97

Proračunska sred. Min. za knj. gradivo

13.155

13.155

1,00

Lastni prihodki od izvajanja javne službe

13.452

12.500

1,08

Nekaj večje odstopanje je le pri stroških dela, kot posledica refundiranih plač skozi celo leto.
Lastni prihodki iz izvajanja javne službe pa so bili za 8 % višji od planiranih.
Materialni stroški so bili za 1% višji od planiranih. Nakup knjižničnega gradiva se je v letu 2019
financiral iz sredstev javnih financ, lastnih prihodkov za te namene je zavod zagotovil v višini 3.626,33
€, porabil pa je tudi 2.000,00 € nerazporejenega dobička iz preteklih let (s soglasjem ustanovitelja).
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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 2019 do 31. decembra 2019.
Besedilo

Leto 2019

Leto 2018

SKUPAJ PRIHODKI

223.737

230.672

Indeks
2019/2018
0,97

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC
Prej. sred iz drž. proračuna za tekočo porabo
Prej. sred. iz drž- proračuna za investicije
Prejeta sred. občinskega prorač. za tekočo porPrej. sred. občin. prorač. za investicije

209.997
13.951

217.803
19.970

0,96
0,70

196.046
1.310

197.833
2.998

0,99
0,44

DRUGI PRIH. ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Prihodki od prodaje stor. In izvajanje javne službe
Prejete obresti
Drugi tekoči prihodki
Prejete donacije

13.740
13.640
0
0
100

12.870
12.770
0
0
100

1,07
1,07

SKUPAJ ODHODKI

228.830

231.206

0,99

ODHODKI ZA IZVAJANJE DE. JAVNE SLUŽBE
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalca za plače
Izdatki za blago in storitve
Investicijski odhodki

228.830
139.768
22.916
63.323
2.823

231.206
145.570
23.520
57.778
4.338

0,99
0,96
0,97
1,10
0,65

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

5.093

534

9,54
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1,00

V letu 2019 je imel zavod po načelu denarnega toka 223.737 € prihodkov.
Prihodki so v primerjavi z letom 2018 nižji za 3 %. Znižali so se vsi prihodki, tako iz proračuna kot tudi
prihodki zavoda iz naslova izvajanja javne službe.
V preteklem letu je imel zavod 228.830 € odhodkov po načelu denarnega toka.
Odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 1%. Odhodki za plače in druge izdatke
zaposlenim so se znižali za 4% predvsem zaradi dolgotrajnih bolniških staležev, prispevki delodajalca
pa za 3 %, izdatki za blago in storitve so se zvišali za 10%, investicijski odhodki pa so letos skoraj za
polovico nižji.
Ob koncu poslovnega leta 2019 izkazuje zavod, po načelu denarnega toka, presežek odhodkov nad
prihodki v višini 5.093 €. Presežek odhodkov je predvsem iz naslova plačanih obveznosti
obračunskega leta 2018, ki so bile plačane v koledarskem letu 2019; zapadlost obveznosti za nabavo
knjig je bila v letu 2019.
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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 2019 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 5.093 € - 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 2019 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

RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI

Sredstva poslovnega izida, presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2019 so oblikovana v
višini 497,19 €, z upoštevano obveznostjo za davek od dohodka pravnih oseb v višini 7,02 €. Iz
preteklega leta je ostalo 2.212,53 € 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 709,72 €.
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

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 2019 je imel zavod ugotovljenih prihodkov po računovodskih predpisih 192.730,30 €, od tega
je bilo prihodkov od nepridobitne dejavnosti 179.143,48 €. Izračunan količnik med pridobitnimi in
nepridobitnimi prihodki tako znaša 0,929503. Razlika 13.586,82 € predstavlja davčno priznane
prihodke za leto 2019.
Po računovodskih predpisih je bilo v zavodu v istem obdobju ugotovljenih 192.226,09 € odhodkov.
Na osnovi ugotovljenega količnika med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki, so bili izračunani
davčno priznani odhodki, ki znašajo 178.674,82 €, razlika 13.551,27 € predstavlja davčno priznane
odhodke.
Razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki za leto 2019 predstavlja
davčno osnovo v višini 35,55 €.
Zavod ima tako v letu 2019 obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v višini 6,75 € od
osnove 35,55 € za določitev akontacije. Za leto 2019 so bile premalo plačane akontacije v višini 0,27,
tako obveznost znaša 7,02 €. Višina akontacije za leto 2019 je 1,69 € v trimesečnih obrokih.
Hrastnik, 17. februarja 2020
Pripravila:
Ksenija Felicijan
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