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Uvod 

Tudi leto 2021 je bilo posebno leto, saj se je kriza koronavirusa, ki je ohromil vsa 

področja našega življenja, nadaljevala tudi v letu 2021. Tak način življenja nam je veliko 

vzel in marsikaj spremenil. Zaradi prepovedi druženja smo morali prekiniti prireditveno 

dejavnost, kot smo je bili vajeni, korona situacije so nas postavljale pred nove izzive, ki 

pa smo jim uspešno kljubovali. Ker je zdravje na prvem mestu, smo dosledno 

spoštovali priporočila pristojnih ustanov. Če smo se nekoč na dogodkih družili v 

knjižnici, smo se lani večinoma na spletu. Iskali in našli smo nove poti, kako do 

uporabnikov spraviti knjige, ki jih želijo.  

Kazalci, ki naj bi govorili o uspešnosti poslovanja, ne rastejo v nebo, ampak so realni 

glede na situacijo, v kateri smo se znašli. Sicer pa se držimo načela, da številke v taki 

obliki ne povedo kaj dosti, saj za nas člani oz. uporabniki niso številke. Vsak član in 

uporabnik je posameznik, vreden individualne obravnave, sploh v teh težkih časih. 

Ponosni in veseli smo, ko ljudje povejo, da nas pogrešajo. Ko povedo, da v knjigah 

najdejo tisti svoj mir, ki jim ga je virus na svoj način vzel. In še nekaj je zelo 

pomembno: naučili smo se marsikaj, česar se ne bi, če bi življenje teklo po ustaljenih 

poteh. Kljub vsemu pa ocenjujemo, da smo v letu 2021 delali dobro, saj smo uspešno 

krmarili in se prilagajali situaciji ter spremembam. 

Zakonske osnove za delovanje zavoda 

Delovno področje Knjižnice Rogaška Slatina določajo in pojasnjujejo zakonske in druge 

pravne podlage: 

 Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list RS 57/2003, 

105/03, 116/08, 12/09 in 51/09) 

 Zakon o knjižničarstvu – ZKnj-1 (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 

92/15) 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3612
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 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 

77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 

in 21/18 – ZNOrg), 3/22 - ZDeb. 

 Zakon o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP),  

 Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 

11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 61/20 - ZIUZEOP-A/ in 80/20 - ZIUOOPE  

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) 

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19)  

 Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07), 

177/20 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – 

uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 

ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 

95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 204/21     

 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 

ZKolP, 60/08, , 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18), 

106/20 in 88/21. 

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Rogaška Slatina, sprejetim na 

seji Sveta zavoda 26. 2. 2020  

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 

in 30/18), 116/21, 180/21  

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni 

list RS 73/2003, 70/08, 80/12) 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) 

 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018–2028  

 Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2358
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2683
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4122
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2580
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3256
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0156
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1362
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Področje delovanja 

Knjižnica Rogaška Slatina opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za 

14.480 prebivalcev (Vir: http://www.stat.si – zadnji razpoložljivi 31. 12. 2021) na 

območju občin Rogaška Slatina in Rogatec. Svojo podobo gradi na strokovnosti, 

profesionalnosti ter prijaznosti do uporabnikov in okolja.  

Število prebivalcev na območju občin ustanoviteljic, ki hkrati predstavljajo potencialne 

uporabnike knjižnice, je predstavljeno v spodnji tabeli. 

Občina Število prebivalcev 

Rogaška Slatina 11.396 

Rogatec 3.084 

Skupaj 14.480 

Tabela 1: Število prebivalcev v občinah ustanoviteljicah 

Vse naše enote delujejo kot informacijsko, kulturno, sprostitveno, izobraževalno, 

komunikacijsko in socialno središče lokalne skupnosti. Mreža knjižnic je zasnovana 

celovito, povezana je z ostalimi knjižnicami, predvsem pa z ostalimi organizacijami v 

lokalni skupnosti, še zlasti s šolami, kulturnimi ustanovami, JSKD in društvi. Na tak 

način je vzpostavljena povezava za izmenjavo informacij, idej, storitev in strokovnega 

znanja.  

Knjižnica Rogaška Slatina je osrednja knjižnica za območje obeh občin. Skrbi za 

usklajevanje nabavne politike gradiva na svojem območju, spremlja in usmerja 

strokovno delo na podlagi dogovorjene knjižničarske politike, organizira delo v krajevni 

knjižnici, skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjižničarskih delavcev, svetuje, zbira 

podatke o delovanju knjižnic na svojem območju in vodi njihov razvid. 

V obeh enotah nudimo obiskovalcem podobne storitve: 

 izposojo knjižničnega gradiva na dom in/ali v čitalnico, 

 medknjižnično izposojo,  

 prireditve za otroke in odrasle,  

 uporabo interneta,  

 uporabo elektronskih baz in še mnoge druge.  

http://www.stat.si/
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V osrednji knjižnici imamo še domoznanski oddelek, kjer hranimo domoznansko 

gradivo s področja občin Rogaška Slatina in Rogatec. 

Vodstvo in organi JZ Knjižnica Rogaška Slatina 

Svet zavoda  

Svet zavoda je v letu 2021 deloval v naslednji sestavi: 

Sestav sveta zavoda Člani 

4 predstavnice ustanoviteljic Leonida Došler, mag. (predsednica) 

 Terezija Tomić 

 Rozalija Šket 

 Maja Kampoš Čuček  

1 predstavnica zaposlenih Maja Kovač (namestnica predsednice) 

1 predstavnica uporabnikov Zlatka Polajžer 

Tabela 2: Sestav Sveta zavoda 2019‒2023 

Svet zavoda je imel v letu 2021 eno redno sejo. Opravljal je tekoče naloge, ki jih 

določajo ustanovitveni akt knjižnice, zakon in podzakonski akti. 

Javni zavod sem vodila direktorica mag. Nataša Koražija, ki je predstavljala in zastopala 

zavod in odgovarjala za zakonitost dela zavoda. Direktorica je opravljala poslovodno 

funkcijo in funkcijo strokovnega vodenja. Kot vodja knjižnice in strokovna delavka 

sem: 

 pripravila poslovni del Letnega poročila knjižnice za leto 2020, 

 pripravila Program dela in s pomočjo računovodstva finančni načrt za leto 2021, 

usklajena s proračunskimi sredstvi, 

 pripravila Letni načrta nakupa knjižničnega gradiva in prijavo na razpis 

Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva za leto 2021, 

 pripravila zaključno poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za leto 2020 za 

potrebe Ministrstva za kulturo, 

 pripravila statistične podatke za potrebe NUK-a, 

 izvajala vse naloge na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu s sprejeto 

izjavo o varnosti z oceno tveganja,  
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 organizirala in delno izvedla sodelovanje z drugimi kulturnimi in 

izobraževalnimi zavodi v občini,  

 preko medijev obveščala javnost o delovanju knjižnice in dogodkih v knjižnici,  

 se izobraževala,  

 se udeleževala javnih prireditev,  

 sodelovala pri pripravi promocijskih materialov,  

 koordinirala delo v zavodu (nadomeščanja staležev in drugih odsotnosti, kot sta 

izolacija in karantena, nenehna spreminjanja obratovalnega časa knjižnice),  

 skrbela za izvajanje Odlokov Vlade RS in navodil NIJZ v zvezi z epidemijo,  

 zaposlenim in uporabnikom omogočala pogoje za varno delo in preprečevanje 

širjenja virusa COVID-19,  

 obveščala javnost in ustanovitelje glede sprememb poslovanja osrednje in 

krajevnih knjižnic,  

 skrbela za motivacijo zaposlenih. 

Knjižnica Rogaška Slatina je bila v letu 2021 včlanjena v Združenje splošnih knjižnic 

Slovenije, strokovne delavke knjižnice pa so bile včlanjene v Društvo bibliotekarjev 

Celje. 

 

Dolgoročni cilji JZ Knjižnica Rogaška Slatina 

Vodstvo 

 Zagotavljati vse potrebne kadrovske, finančne, prostorske in druge pogoje za 

izvajanje poslanstva knjižnice. 

 Motivirati osebje tako, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe knjižničnih 

storitev, ki se bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov. 

 Razviti knjižničarsko dejavnost za območje občin Rogaška Slatina in Rogatec v 

skladu s strokovnimi smernicami razvoja knjižničarske stroke v Sloveniji. 



Str. 06 
 

Uvod  
    

Knjižnične storitve 

 Dosledno skrbeti za kakovostno in ažurno nabavo knjižničnih gradiv na vseh 

nosilcih zapisa. 

 Temeljno knjižnično zbirko graditi tako, da bodo lahko skupine prebivalcev s 

posebnimi potrebami uporabljali oz. koristili čim več knjižničnega gradiva in 

ostalih informacijskih virov. 

 Omogočati enostaven, brezplačen in učinkovit dostop do informacijskih virov, 

oblikovati baze lokalnega pomena.  

 Vzdrževati članstvo na trenutni ravni in vpisati čim več mladih bralcev. 

 Zagotavljati individualno pomoč in svetovanje uporabnikom pri zadovoljevanju 

informacijskih potreb. 

 Slediti razvoju računalniške, programske in komunikacijske tehnologije, ki 

omogoča nemoteno funkcioniranje knjižnice, in jo uvajati v knjižnico. 

 Skrbeti za pestro prireditveno dejavnost, vključno s projekti, ki jih knjižnica 

izvaja samostojno ali v sodelovanju z drugimi deležniki. 

 

Knjižnično osebje 

 Skrbeti za pridobivanje dodatnih znanj, stalno strokovno izpopolnjevanje in 

usposabljanje strokovnih delavcev v skladu s finančnimi zmožnostmi in 

potrebami.  

 Razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov. 

 Zagotavljati ugodno delovno okolje. 

 Uveljaviti vlogo knjižničarja kot strokovnjaka. 

Letni cilji 

Glede na 2. člen Zakona o knjižničarstvu je Knjižnica Rogaška Slatina v letu 2021: 

 zbirala, obdelovala, hranila in posredovala knjižnično gradivo, 

 zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
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 oblikovala podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

 sodelovala v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobivala nove uporabnike, jih izobraževala in informacijsko opismenjevala. 

Glede na 16. člen Zakona o knjižničarstvu je Knjižnica Rogaška Slatina v letu 2021, 

kolikor so to razmere zaradi ukrepov v povezavi z epidemijo to dopuščale: 

 sodelovala v vseživljenjskem učenju, 

 zbirala, obdelovala, varovala in posredovala domoznansko gradivo, 

 zagotavljala dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna 

na elektronskih medijih, 

 organizirala posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture, 

 organizirala kulturne prireditve (tudi na daljavo, če jih ni bilo mogoče izvesti v 

živo). 

Poleg tega so letni cilji knjižnice v letu 2021 bili še: 

 izbira in nakup opreme, ki ni zajeta v opisu celotne opreme prostorov,  

 na razpisu Ministrstva za kulturo pridobiti sredstva za nakup knjižničnega 

gradiva, 

 pri nabavi knjižničnega gradiva upoštevati strokovne smernice knjižničarske 

stroke,  

 kakovostno in odgovorno delo v izposoji, 

 razvijati in izvajati dejavnosti za dvig bralne kulture.  
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Pridobivanje gradiva 

Gradivo v naši knjižnici je urejeno po sistemu UDK – univerzalna decimalna 

klasifikacija, ki razvršča znanje v deset glavnih skupin, označenih s števili od 0 do 9 

(razen 4, ki je nezaseden). Znotraj UDK je gradivo urejeno po abecedi avtorjev. Večina 

gradiva je v prostem pristopu, v skladišču so zgolj duplikati ali manj iskano, a 

kakovostno gradivo, gradivo za otroke in mladino je postavljeno ločeno od gradiva za 

odrasle in je urejeno po starostnih stopnjah.  

Pri nakupu knjižničnega gradiva upoštevamo vse vidike potreb in zahtevnostnih stopenj 

naših uporabnikov. Zavedamo se, da pri iskanju informacij za vse uporabnike ne 

moremo upoštevati istih kriterijev. Informacije in gradivo morajo biti zastopani po 

različnih stopnjah zahtevnosti, od poljudnoznanstvenih do strokovnih. Pri nabavi 

gradiva upoštevamo tudi visok obisk šolajoče se mladine (od osnovne šole do fakultete), 

vedno večje število priseljencev iz drugih jezikovnih območij ter njihove potrebe po 

gradivu in informacijah. 

Seveda z veseljem prisluhnemo željam in potrebam naših uporabnikov ter tudi s 

pomočjo analiz posameznega okolja in uporabnikov, kjer knjižnica deluje, ustvarjamo 

ustrezno knjižnično zbirko. Dosledno upoštevamo kriterije ugotovljenih potreb okolja 

in zahtevnosti uporabnikov ter cilje lokalne skupnosti. Uporabniki ne povprašujejo le po 

novostih, veliko gradiva potrebujejo tudi za izobraževanje in študij, zato se v tem 

primeru povežemo z ustreznimi institucijami in uporabimo možnost medknjižnične 

izposoje. 

Prirast knjižničnega gradiva 

Za uspešno delovanje knjižnice je pogoj zagotavljati čim višjo kakovost knjižničnih 

zbirk, njihovo aktualnost ter prilagojenost potrebam uporabnikov in ciljem kulturne 

politike. Pri nakupu gradiva smo pozorni tudi na neknjižno gradivo na različnih medijih. 

Uporabnikom zagotavljamo dostop do elektronskih podatkovnih baz, do spletnih 

gradiv države in lokalne skupnosti ter dostop do digitalizirane kulturne dediščine. 
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Temeljni dokument za izgradnjo knjižnične zbirke je bil Letni načrt nakupa knjižnega 

gradiva v letu 2020, tudi za uporabnike s posebnimi potrebami. 

Knjižnica pridobiva gradivo tudi z darovi, zamenjavo in t.im. starim fondom. Takoj za 

nakupom je največji delež darov. Darovi prihajajo v knjižnico od organizacij, avtorjev, 

založb, predvsem pa od zasebnikov. Z zameno se nadomesti gradivo, ki ga bralci 

izgubijo, poškodujejo ali uničijo. 

Pri nakupu smo skušali slediti strokovnim priporočilom, ki pravijo, da je pri nabavi 

knjižničnega gradiva treba nabaviti 50 % stroke in 50 % leposlovja, znotraj tega 30 % za 

mladino in otroke. Dosegli smo razmerje 52 % stroke in 48 % leposlovja ter 31 % za 

otroke in mladino. Ves čas smo upoštevali tudi potrebe in želje uporabnikov. 

Knjižnica je imela lani za nabavo knjižničnega gradiva na voljo 52.927,33 eur; z 

ministrstva je pridobila 18.484 eur, z Občine Rogaška Slatina 20.000 (4.000 eur je bilo 

prerazporejenih na postavke »plače«) in 5833,33 eur z Občine Rogatec, porabilo pa se je 

tudi 8610 eur od ostanka iz leta 2020. 

FINANCER ZNESEK/EUR ODSTOTEK 

Občini ustanoviteljici 
Rogaška Slatina 
Rogatec 

25.833,33 
20.000,00 
 5.833,33 

49 

Ministrstvo za kulturo 18.484,00 35 

Ostanek iz 2020 8.610,00 16 

Skupaj 52.927,33 100 

Tabela 3: Sredstva za nakup knjižničnega gradiva, vključno z e- in zvočnimi 
knjigami 
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Graf 1: Sredstva za nakup po financerjih 

Celotni prirast knjižničnega gradiva v letu 2021 je znašal 2.283 enot konvencionalnega 

gradiva (z nakupom smo pridobili 2.214 enot, 69 enot gradiva je bilo podarjenega), kar 

pomeni 159 enot na 1000 prebivalcev. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS 73/2003) določa minimalni prirast 200 enot na 

1000 prebivalcev, Standardi za splošne knjižnice pa predpisujejo letni prirast najmanj 

250 enot na 1000 prebivalcev. Žal tudi letos predpisov nismo dosegli. Kupili pa smo 

tudi 85 licenc e-knjig in paket s 100 licencami zvočnih knjig (leposlovno gradivo), skupaj 

smo torej zbirko obogatili s 185 licencami e-gradiva. Skupni prirast je torej znašal 2.468 

enot.  

Prirast po naslovih in izvodih ter tipu gradiva 

VRSTA GRADIVA Naslovi Izvodi 

Knjige 1594 2.125 

Neknjižno gradivo 10 23 

Serijske publikacije 33 135 

Skupaj 1.637 2.283 

E-knjige 85 85 

Zvočne knjige 100 100 

SKUPAJ 1.822 2.468 

Tabela 4: Prirast knjižničnega gradiva 

49 

35 

16 

ODSTOTEK 

Občini ustanoviteljici Ministrstvo za kulturo Ostanek iz 2020 
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Prirast izvodov gradiva po enotah knjižnice  

V letu 2021 smo z nakupom in darovi pridobili 2.283 enot konvencionalnega gradiva. V 

razpredelnici je prikazan prirast knjižničnega gradiva v obeh enotah v letih od 2017 do 

2021. 

Enota 2017 2018 2019 2020 2021 

Rogaška Slatina 1.604 1.643 1.652 1.253 1.673 

Rogatec 528 544 435 402 610 

Skupaj  2.132 2.187 2.087 1.655 2.283 

Tabela 5: Prirast izvodov konvencionalnega gradiva po enotah knjižnice med 
letoma 2017-2021 

 

Graf 2: Prirast gradiva - primerjalno 

Prirast neknjižnega gradiva 

V Knjižnici Rogaška Slatina smo v letu 2021 nabavili manj neknjižnega gradiva v 

primerjavi z letom poprej. Razlog je zmanjšana produkcija kakovostnega neknjižnega 

gradiva in dejstvo, da izposoja tovrstnega gradiva zelo pojenja, zato se raje 

osredotočimo v nakup gradiva, ki ga uporabniki želijo oz. potrebujejo.  
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Tabela 6: Prirast enot neknjižnega gradiva med letoma 2017-2021 

 

Graf 3: Prirast neknjižnega gradiva - primerjalno 

Vrednost gradiv in povprečna cena 

V Knjižnici Rogaška Slatina v letu 2021 z nakupom konvencionalnega gradiva (tj. 

tiskano gradivo ali neknjižni gradivo na fizičnih nosilcih) zbirko povečali za 2.214 enot 

in 185 licenc e- in zvočnih knjig. Porabili smo sredstva, pridobljena od naslednjih 

financerjev, in sicer po naslednjih postavkah:   

Financer Znesek EUR Število enot Povprečna 

Cena/EUR 

Ministrstvo za kulturo 

(konvencionalno gradivo) 

13.933 436 31,90 

Občina Rogaška Slatina in 

Občina Rogatec  

30.600 1.678 18,20 

SKUPAJ 44.533 2.114 21,06 

Ministrstvo za kulturo 

(nekonvencionalno gradivo) 

 od tega za Biblos 

 - od tega za Audibook 
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SKUPAJ 49.084 2.299 21,35 

Tabela 7: Povprečna cena gradiva glede na znesek po financerjih 

Skupna vrednost gradiva, kupljenega v letu 2021, je 49.084 EUR; 4551 EUR smo 

porabili za nakup e- in zvočnih knjig, in sicer 1096 EUR za paket s 100 zvočnimi 

knjigami in 3455 EUR za 85 licenc, skupaj z uporabnino in DRM zaščito za posamezno 

licenco. E-knjige imajo eno odlično lastnost: vsaka licenca se lahko uporabi 52-krat, 

torej se jo lahko 52-krat izposodi. Povprečna cena nakupljenega gradiva tako znaša 

21,35 EUR; povprečna cena samo konvencionalnega gradiva znaša 21,06 EUR.  
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Knjižnična zaloga 

Knjižnično gradivo je v obeh knjižnicah postavljeno v prostem pristopu in po sistemu 

Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Gradivo za otroke in mladino je postavljeno 

ločeno od gradiva za odrasle. Leposlovje je v mladinskem oddelku urejeno po starostnih 

stopnjah, strokovna literatura pa po UDK-sistemu. Gradivo, ki je manj iskano, starejše 

in ga kot takega imamo v več izvodih, je postavljeno v skladišču. 

Knjižnično gradivo na dan 31. 12. 2021 po enotah 

Zaloga knjižničnega gradiva po enotah (pregled 2017‒2021) 

Enota 2017 2018 2019 2020 2021 

Rogaška Slatina 57.725 53.624 53.800 51.968 53.276 

Rogatec 21.370 21.223 20.891 19.412 19.794 

Skupaj  79.095 74.847 74.691 71.380 73.070 

Tabela 8: Zaloga knjižničnega gradiva po enotah med letoma 2017‒2021 

 

Graf 4: Zaloga knjižničnega gradiva ‒ primerjalno 
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Zaloga knjižničnega gradiva po vrsti gradiva in enotah 

Vrsta gradiva Rogaška Slatina Rogatec Skupaj 

Knjige in revije 48.484 18.886 67.370 

Neknjižno gradivo 4.792 908 5.700 

SKUPAJ 53.276 19.794 73.070 

Tabela 9: Zaloga knjižničnega gradiva po vrsti gradiva in enotah 

Odpis knjižničnega gradiva 

Knjižnica izloča in odpisuje: poškodovano, umazano, nepopolno gradivo, katerega deli 

so uničeni, odvečne izvode, po katerih ni več povpraševanja, zastarelo gradivo in 

starejše izdaje, ki se lahko nadomestijo z novejšimi. Tako smo lani z rednim odpisom 

izločili 369 enot gradiva v vrednosti 3.694,30 EUR, kar je prikazano v spodnji tabeli: 

Vrsta gradiva Št. enot 

Knjige 257 

Neknjižno gradivo 6 

Serijske publikacije 106 

Skupaj 369 

Tabela 10: Skupni odpis gradiva – redni 

V Knjižnici Rogatec pa smo opravili tudi inventuro knjižničnega gradiva in ob tem 

skupaj odpisali 224 enot gradiva. Spodnja tabela prikazuje podrobnejši odpis: 

Vrsta gradiva Št. enot 

Knjige 218 

Neknjižno gradivo 6 

Serijske publikacije 0 

Skupaj 224 

Tabela 11: Odpis gradiva v enoti Rogatec – po inventuri 

Šlo je predvsem za zelo zastarelo gradivo, ki ga na policah ni bilo več mogoče najti, zato 

je tudi vrednost odpisanega gradiva temu ustrezno nizka, in sicer znaša 98,80 EUR.  
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Skupno smo torej odpisali 593 enot ali 0,8 % zbirke v vrednosti 3.793,10 EUR. 

Metodologija izračuna vrednosti odpisanega gradiva za leto 2021 (povzeta po 

priporočilu slovenskih splošnih knjižnic: 

 povprečna cena knjižnega gradiva je znašala 19,90 EUR, serijskih publikacij 

46,70 EUR in neknjižnega gradiva 10,30 EUR):  

 odpisano gradivo, ki je staro od 1 do 3 leta, vrednotimo z 80 % povprečne 

vrednosti za posamezno vrsto gradiva v letu 2021 EUR (knjižno gradivo 15,90 

EUR, serijske publikacije 37,30 EUR in neknjižno gradivo 8,20 EUR); 

 odpisano gradivo, ki je staro od 4 do 9 let, vrednotimo z 10 % povprečne 

vrednosti za posamezno vrsto gradiva v letu 2021 (knjižno gradivo 1,99 EUR, 

serijske publikacije 4,67 EUR in neknjižno gradivo 1,03 EUR); 

 odpisano gradivo, ki je staro več kot 10 let, vrednotimo 0,20 EUR za 

posamezno vrsto gradiva v letu 2021.  
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Članstvo, obisk in izposoja 

V knjižnici smo si kljub delni zaprtosti oziroma dlje časa trajajoči brezkontaktni izposoji 

skozi vse leto na različne načine prizadevali privabiti čim več uporabnikov in ostati blizu 

ljudem. Nekaj prireditev, kot smo jih bili vajeni, je bilo, a ne veliko. Glavne smo 

prestavili na splet (več o tem v poglavju o dogodkih). Da bi občanom omogočili dostop 

do gradiva, smo poskrbeli za možnost spletnega vpisa, kar je bila novost v letu 2020. 

Prav tako smo jim bili kljub kadrovski ohromljenosti na voljo za dostop do gradiva z 

brezstično izposojo.  

Članstvo 

V Knjižnici Rogaška Slatina je bilo v letu 2021 2.535 aktivnih članov (to so tisti, ki so 

knjižnico obiskali vsaj enkrat v obeh enotah), vseh članov pa je 3192. V lanskem letu se 

je v knjižnico na novo vpisalo 211 članov.  

 

Graf 5: Aktivni člani ‒ primerjalno 
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Graf 6: Novovpisani člani – primerjalno 

Glede na status članov v obeh knjižnicah izstopajo osnovnošolski otroci (38 %). Visoko 

število vpisanih osnovnošolcev lahko povežemo tudi z uspešnostjo projekta Rastem s 

knjigo, v katerega je naša knjižnica vključena že več let, z dobro razvito bibliopedagoško 

dejavnostjo knjižnice v osnovnih šolah obeh občin ustanoviteljic ter z odmevnimi in 

dobro obiskanimi dogodki za otroke. Tako visok odstotek je dobra popotnica za 

povečanje članstva v prihodnjih letih. 

Obisk v knjižnici 

Storitev 2017 2018 2019 2020 2021 

Izposoja na dom in v 

čitalnico 

45.940 42.789 41.596 37.918 34.254 

Obisk prireditev 4.798 5.016 4.876 863 1.296 

Skupaj 50.738 47.805 46.472 38.781 35.550 

Tabela 12: Obiski v knjižnici med letoma 2017‒2021 
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Graf 7: Obisk v knjižnici ‒ primerjalno 

Knjižnico je fizično ali brezstično za prevzem gradiva obiskalo 35.550 ljudi.  

Izposoja gradiva 
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Graf 8: Izposoja gradiva ‒ primerjalno 
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konca leta je bilo 36 izposoj gradiva. Številka je zaenkrat precej nizka, ampak 

verjamemo, da bodo bralci sčasoma tudi to platformo pogosteje obiskali, kot kaže 

praksa pri portalu Biblos. 
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Medknjižnična izposoja 

Medknjižnično izposojo vodimo v programu COBISS3/Medknjižnična izposoja, ki 

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

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

druge slovenske knjižnice.  

V letu 2021 smo prejeli 93 naročil za medknjižnično izposojo iz drugih knjižnic, 

realizacija je bila 100 %. Za naše člane smo v druge knjižnice poslali 58 naročil in  prav 

vsa naročila smo prejeli. 

Treba je omeniti, da imamo knjižnice znotraj celjskega območja podpisan sporazum o 

brezplačni MKI za naše uporabnike, saj so stroški pokriti z naslova območnosti 

(sredstva zagotavlja Osrednja knjižnica Celje). 
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Obratovalni čas knjižnice 

Redni obratovalni čas 

Knjižnica Rogaška Slatina je imela za leto 2021 potrjen delovni čas, ki je usklajen z 

Uredbo o osnovnih storitvah (Ur. l. RS 29/2003). Ta uredba določa, da mora biti 

osrednja knjižnica odprta 5 dni v tednu po osem ur in ob sobotah pet ur. 

Knjižnica v Rogaški Slatini je bila odprta 45 ur na teden, in sicer: 

Ponedeljek, sreda in petek:  10.00 do 18.00  

Torek in četrtek:   7.00 do 15.00  

Sobota:    8.00 do 13.00  

Krajevna Knjižnica Rogatec je bila odprta 15 ur na teden, in sicer: 

Torek:     12.00 do 17.00  

Sreda:     12.00 do 17.00  

Četrtek:    10.00 do 15.00  

Poletni obratovalni čas (1. 7.–31. 8. 2021) 

Knjižnica Rogaška Slatina 

Ponedeljek in sreda:  10.00 do 18.00 

Torek, četrtek in petek: 8.00 do 15.00 

Knjižnica Rogatec 

Torek:     10.00 do 18.00 

Petek:     9.00 do 15.00  
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Koronavirus je posegel tudi v čas odprtosti enot. Skladno z uredbami vlade smo 

knjižnice zapirali in odpirali. Od 3. do 10. januarja smo delovali po poletnem delovnem 

času, od 13. do 24. januarja je potekala samo brezstična izposoja, od 27. januarja do 20. 

marca smo spet poslovali po poletnem delovnem času, od 23. do 31. marca smo bili 

odprti po običajnem delovnem času, 1. aprila pa smo knjižnico do 10. aprila glede na 

odlok Vlade zaprli. Od takrat je knjižica delovala po običajnem delovnem času (julija in 

avgusta po poletnem). Knjižnico v Rogatcu smo zaradi inventure knjižničnega gradiva 

zaprli še 21. decembra 2021. 

Sicer pa je naša knjižnica z določenimi storitvami uporabnikom na voljo 24 ur na dan. 

Preko spletne strani si lahko gradivo podaljšajo, naročijo ali rezervirajo, od doma pa 

lahko uporabljajo tudi nekatere elektronske podatkovne zbirke ter e- in zvočne knjige. 
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Podatki o prireditveni dejavnosti 

V Knjižnici Rogaška Slatina so bile v letu 2021 vse dejavnosti zaradi epidemije, ukrepov 

za preprečevanje le-te in posledično pravic zaposlenih glede varstva in šolanja otrok na 

daljavo zelo okrnjene.  

Skladno z ukrepi smo izvedli vse načrtovane poletne aktivnosti in aktivnosti v času 

preostalih šolskih počitnic (pravljice, ustvarjalnice, igralne in športne igre ipd.), nekaj 

online potopisnih predavanj za otroke in dogodke ob tednu otroka.   
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K branju smo vabili tudi s poletnimi »Zmenki na slepo«, in sicer tako, da smo pripravili 

gradivo različnih žanrov in ga zapakirali v vrečke, tako da bralci niso vedeli, kaj so si 

izposodili. Odziv je bil odličen, bralci pa navdušeni. 
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Z veseljem smo se vključili v vseslovenski projekt Beremo skupaj, ki poteka v 

nacionalnem mesecu skupnega branja, tj. v mesecu septembru. Pripravili smo dogodke 

za vse starostne skupine uporabnikov (igrana predstava za otroke Mojca Pokrajculja, 

glasbeni kabaret in predstavitev knjige Tramp Jerneja Dirnbeka in Davorja Klariča). 

 

Izpeljali smo Festival Pranger – ELA. Omenjeni del festivala se je leta 2008 razširil 

tudi na posebno festivalsko dogajanje, namenjeno najmlajšim. Poimenovali so ga 

ELA – po pisateljici Eli Peroci, ki je bila rojena v Rogaški Slatini. Podobno kot je 

nekoč dejala pisateljica, da namreč »ne piše za otroke, temveč otrokom, in se tako 

z njimi pogovarja«, skušamo tudi ustvarjalci Prangerja osrednjo festivalsko rdečo 

nit, to je poezijo, na različne načine približati otrokom v njim ljubi govorici, torej 

igri in ustvarjalnosti. Eno izmed priložnosti za ustvarjalno zorenje in izražanje 

nudimo v razpisih, ki jih vsako leto pošljemo v osnovne šole. Tema lanskega 

»malega prangerja« je bila SVOBODA. Kljub šolanju na daljavo smo prejeli 104 

izvirne prispevke osnovnošolcev. Spletno predstavitev nagrajenih del so pripravili kar 
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osnovnošolci sami, saj so posneli predstavitveni filmček s svojo pesmijo. Vodja festivala 

sem Nataša Koražija. 

 

Prav tako sem jaz, Nataša Koražija, dijakom 1. letnikov Šolskega centra Rogaška Slatina 

(ŠCRS) predavala na temo Citiranje in navajanje virov, trikrat pa sem obiskala 

stanovalce Pegazovega doma in jim pripravila dve domoznanski in eno potopisno 

predavanje. 

 

Kljub vsemu pa smo začeli, zaključili oz. nadaljevali vse tri bralne projekte, 

dogodki v ta namen so bili vnaprej posneti in predvajani na spletu (FB-profil in YT-

kanal knjižnice), to so npr. bralna značka za odrasle Branje brez meja/Čitanje bez 
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granica (gostja Manca Izmajlova), mini bralna značka Ježkov nahrbtnik (igrana 

predstava Pika in Cene v knjižnici) in najstniška ŠOK (gost Nik Škrlec).  

  

 

Na poseben način smo obeležili tudi teden slovenskih splošnih knjižnic, v katerem 

knjižnice še posebej opozorimo nase. Knjižničarji smo dokazali, da smo se na izzive 
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epidemije covida-19 odzivali z veliko mero fleksibilnosti in inovativnosti – nadgrajevali 

smo obstoječe storitve, uvajali nove, jih prestavljali v digitalno okolje ter s tem ostajali 

dostopni vsem in vsakomur. V tednu splošnih knjižnic od 15. do 20. novembra so se po 

vsej Sloveniji v živo in po spletu zvrstili številni dogodki za vse generacije. Z njimi smo 

želeli nagovoriti tako zveste obiskovalce knjižnic kakor tiste, ki v knjižnice ne zahajajo. 

Osrednja tema tedna knjižnic je bila branje. V naši knjižnici smo v tem tednu 

obiskovalcem ponujali skrivnostne modre misli o branju, začeli smo novo sezono bralne 

značke za odrasle, omogočili brezplačni vpis novih članov, predstavili knjigo Boč pod 

svinčeno točo avtorja dr. Jožeta Lipnika in zbornik Literarnega društva Sončnica ter na 

splošno promovirali branje in pomen knjižnic v življenju posameznika, tudi preko 

uvodnika direktorice v Rogaških novicah. 

  

Vsi dogodki, ki smo jih organizirali v letu 2021, so predstavljeni v spodnji tabeli. 

MESEC DOGODEK 

JANUAR Promocija e- in zvočnih knjig 

FEBRUAR 

Nagovor ob kulturnem prazniku 

O kulturi in prazniku … 

Natečaj za festival Mali Pranger – Ela 

Predavanje dijakom ŠCRS: Citiranje in navajanje virov 

MAREC 

Potopis (online): Zoran Furman: Južna Amerika 

Priporočamo v branje (nova rubrika) 

Promocija spletnega biografskega leksikona 

Edita Mlakar: Tiha knjiga (online predstavitev) 

Svetovni dan poezija: poezija skozi ves dan 

APRIL 

Zaključek Ježkovega nahrbtnika (online): Pika in Cene v knjižnici 

Zaključek ŠOK-a (online): gost Nik Škrlec 

Zaključek Branje brez meja (online): gostja Manca Izmajlova 

Pogovorni večer (online Aljoša Bagola) 

MAJ 
Zaključek natečaja Mali Pranger – Ela 

Obisk varovancev Pegazovega doma (ogled domoznanske zbirke) 
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JUNIJ 

Domoznansko predavanje stanovalcem Pegazovega doma: Na hribčku 
cerkvica stoji 

Rastem s knjigo OŠ 

Rastem s knjigo SŠ 

JULIJ 

Poslikava dežnikov z umetnico Eres Mart 

Športna urica s slatinskimi balinarji 

Ustvarjalnice delavnice: Morsko dno 

AVGUST 

Ustvarjalna delavnica: Hišica iz kock 

Spoznajmo poklic: gasilec 

Domoznansko predavanje za stanovalce Pegazovega doma: knjige dr. 
Jožeta Lipnika  

Potopisno predavanje za stanovalce Pegazovega doma: Prelepa 
Gorenjska  

V konjušnico s turističnim vlakcem 

SEPTEMBER 

Mesec skupnega branja 

Predstava za najmlajše: Mojca Pokrajculja 

Literarni večer in glasbeni kabaret: Jernej Dinbek in Davor Klarič 

OKTOBER 

Sam Sebastian: Supertalenti (začetek ježkovega nahrbtnika) 

Športne igre v Bobrovem centru 

Hiše eksperimentov na obisku 

Spoznajmo poklic: policist 

Pogovor s Petro Grainer (v sodelovanju z Zavodom Uvid) 

Potopisno predavanje: Camino (online) 

Ustvarjalna delavnica (jesenske počitnice) 

Igrana predstava Buča Debeluča 

NOVEMBER 

Ura pravljic v živo: Zajčkov bralni kotiček 

Literarno društvo Sončnica: Predstavitev zbornika 

Otvoritev nove sezone brane značke za odrasle 

Tematsko predavanje: Pretočnost za zdravje (online)  

Pogovor v obliki intervjuja z dr. Jožetom Lipnikom o njegovi knjigi Boč 
pod svinčeno točo 

DECEMBER Pravljična ura z ustvarjalnicami: Kam skriti leva za božič 

Tabela 13: Prireditve po mesecih 
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Graf 9: Število prireditev ‒ primerjalno  

Na pobudo direktorice se je v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi in društvi oblikoval 

plan dogodkov za čas poletnih počitnic, in sicer vseh akterjev, ki tovrstne dogodke 

organizirajo. Posebej veseli dejstvo, da smo se s sodelujočimi v večini dogovorili o 

delitvi stroškov tiska plakatov. V nadaljevanju je prikazan le del obsežnega zbira 

dogodkov v sodelovanju naslednjih akterjev: Knjižnica Rogaška Slatina, JZTK, JSKD, 

LU Rogaška Slatina, OI Rogaška Slatina, Rosla teater, Športna zveza Rogaška Slatina, 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in več manjših ustanov ali društev. 
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Redno smo pripravljali tudi razstave, ki imajo med bralci precejšen odziv. Poleg 

leposlovja, ki ga iščejo za razvijanje bralne kulture, splošno razgledanost ali kakovostno 

preživljanje prostega časa, ali strokovnega gradiva si mnogokrat izposodijo tudi 

razstavljeno gradivo, s katerim opozarjamo na pomembnejše dogodke, ki so povezani s 

knjigo in knjižnimi nagradami ali pa z aktualno temo v določenem časovnem obdobju. 

V letu 2021 smo sami ali v sodelovanju na ogled postavili naslednje razstave. 

MESEC TEMA 

JANUAR 
Razstrupimo se … 

Aktivni tudi pozimi … 

FEBRUAR 

Prešernov dan 

Pust 

Valentinovo 

Ustvarjalne počitnice 

Razstava o Eli Peroci – 99 let 

MAREC 

Dan žena – Ženske 

Materinski dan --- Mama 

140 let smrti Josipa Jurčiča  

APRIL 

Vrtnarimo 

Velika noč 

Dnevi slovenske knjige 

Svetovne dan zemlje – razstava učencev II. OŠ Rogaška Slatina 

MAJ 

Izleti, potepanja … 

Kolesarjenje 

Svetovni dan čebel – 20. maj 

JUNIJ Normiranci za knjižno nagrado KRESNIK 

JULIJ IN 
AVGUST 

Kam na dopust? 

Ustvarjalne počitnice (miselne igre, aktivno razgibano poletje …) 

SEPTEMBER Gremo v šolo … 

OKTOBER 

Teden otroka (razigran uživaj dan) 

Barvita jesen (družinski izleti, spravilo ozimnice …) 

Ustvarjalne krompirjeve počitnice 

NOVEMBER 
Martinovo 

20. november – dan splošnih knjižnic 

DECEMBER 
Praznični december (dekoracija, voščila, praznične jedi in sladice) 

Razstava celotne zbirke uradnih znamk Pošte Slovenije ob 30-letnici 
njenega obstoja (Avtor: Vlado Kučan, predsednik ZDRS) 

Tabela 14: Tematske razstave 
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Zaposleni na dan 31. 12. 2021 

V knjižnici je bilo zaposlenih 6 ½ delavk, in sicer direktorica, 3 bibliotekarke, 1 višja 

knjižničarka, 1 knjižničarka in čistilka za polovični delovni čas. 

Naziv  delovnega 

mesta 

Šifra delovnega 

mesta 

Stopnja  

izobr. 

zasedena 

mesta 

Število 

delavcev v letu 

2021 

Bibliotekar G027004 VII. 3  5 

strokovna 

služba 

Višji knjižničar G026023 VI. 1 

Knjižničar G025011 V. 1 

Direktor B017841 VII. 1 1  

Upravno- 

strokovni vodja 

Čistilka II J032001 II. 1/2 ½ tehnično 

osebje 

SKUPAJ B017841  6 1/2 6 1/2 

Tabela 15: Zaposlitvena struktura 

Zunanji sodelavci 

Računovodska dela za Knjižnico Rogaška Slatina je v letu 2021 po pogodbi opravljal 

računovodski servis Revidera računovodstvo, d. o. o., prav tako imamo sklenjeno 

pogodbo za čiščenje prostorov v Knjižnici Rogatec s podjetjem Slikopleskarstvo in 

čistilni servis, Bojan Polajžer, s. p. Za storitve varstva pri delu imamo sklenjeno 

pogodbo s podjetjem Justin, d. o. o., za upravljanje pa s podjetjem Gic gradnje, d. o. o. 

  

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

Zaposleni moramo ves čas slediti spremembam in novostim v stroki kot tudi 

spremembam predpisov na različnih področjih. Posebej pa se zavedamo pomembnosti 
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poznavanja področja komuniciranja, čustvene inteligence in novih e-medijev. 

Tehnološki napredek je vedno večji, sorazmerno temu pa rastejo tudi potrebe 

uporabnikov po znanju, informiranju, izobraževanju in kulturi. Izobraževale smo se na 

organiziranih seminarjih, delavnicah, pa tudi interno. Permanentno izobraževanje je 

bistveno za prilagajanje spreminjajoči se vlogi knjižnic v družbi. Žal je bilo v letu 

izobraževanj manj, pa še ta so se večinoma selila na splet. Izobraževanja, ki smo se jih 

udeležile, so predstavljena v spodnji tabeli. 

NAZIV IZOBRAŽEVANJA 
ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

Z motiviranimi zaposlenimi do zadovoljnih uporabnikov v knjižnici 6 

Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju 1 

Cobiss3/katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in novosti 1 

Delavnica za vnašalce biografij na portal Obrazi slovenskih pokrajin 1 

Dopolnilno izobraževanje za zaposlene pri ustvarjalcih arhivskega 
gradiva 

1 

Tabela 16: Izobraževanje zaposlenih 
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Investicije 

V letu 2021 smo kupili: 

 Vračalnik, ki se je izkazal za odlično rešitev pri vračilu gradiva računalnikov. Na 

voljo je 24 ur na dan, vse dni v letu in se nahaja pod arkadami pri vhodu v 

trgovino KIK in knjižnico. Uporabniku tako za vračilo gradiva ni treba čakati 

pri izposojevalnem pultu ali celo na odprtje knjižnice. Glede na količino 

vrnjenega gradiva v knjigomat lahko trdimo o upravičenosti investicije.  

 

 Ležalnike za poletno knjižnico na prostem. Ob ležalnikih smo uporabnikom 

nastavili še nekaj gradiva, večinoma revije, ki so jih sploh v dopoldanskem času 

radi prebirali. V hladnejših mesecih leta ležalnike uporabimo v prostorih 

knjižnice, še bolj pa bodo do izraza prišli po koncu epidemije, ko jih bomo 

uporabili pri raznih dogodkih. Na prošnjo lastnice Centra Viva smo jih posodili 

za njihov dan odprtih vrat, ki se je zgodil avgusta na zelenici pred bivšim 

Hotelom Trst. 
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 Igralni poligon za otroški oddelek je namenjen najmlajšim obiskovalcem 

knjižnice. Tudi to smo posodili Centru Viva. 

 

 Fotelje za mladinski oddelek, ki so zamenjali uničeno sedežno garnituro. 

 Knjigobežnice, ki jih bomo postavili po zaselkih občin Rogaška Slatina in 

Rogatec. Knjižnice so hiške na najrazličnejših lokacijah, v katerih lahko pustite 

knjigo, ki niso vezane na knjižnično zalogo. Nekdo drug lahko potem to knjigo 

brezplačno vzame, jo odnese domov in uživa v njeni družbi. Ta lahko prinese 

drugo knjigo ali pa čez čas vrne vzeto. Knjigo lahko odda ali vzame vsakdo. 

Veljalo naj bi načelo ‘oddaj eno, vzemi eno’, a nekih strogo določenih pravil ni. 

Če nekdo vzame knjigo, pa nima nobene, ki bi jo oddal, ga ne bo nihče grdo 

gledal. Knjigobežnice uporabljajo namreč ljudje, ki jim je skupna ljubezen do 

knjig in si prizadevajo, da knjige ne bi romale na smetišča ali v peči. Torej 
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knjigobežnice niso le za stare, odpisane in odvečne knjige, ampak je zaželeno, da 

se v njih znajdejo tudi takšne knjige, ki so nam všeč in bi si želeli, da jih 

preberejo tudi drugi. 
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Prostor in oprema 

Prostor 

Osrednja Knjižnica Rogaška Slatina razpolaga s prostorom, velikim 921 m2, ki zadostuje 

za vse dejavnosti, ki jih knjižnica po zakonu mora opravljati. Prostori so veliki in svetli 

ter udobno opremljeni, otroški oddelek ponuja več različnih didaktičnih igrač, kar 

pripomore k temu, da se uporabniki v njih radi zadržujejo (v časi epidemije žal ti deli 

knjižnice samevajo).  

Krajevna Knjižnica Rogatec razpolaga s prostorom, velikim 90 m2, ki pa ne zadostuje za 

primerno postavitev gradiva. Že nekaj let potekajo pogovori in se iščejo rešitve za večje 

prostore.  

Oprema 

Računalniška oprema: v knjižnici je skupaj 16 računalniških mest za uporabnike. Na 

vseh računalnikih je zagotovljen dostop do interneta, elektronske pošte, elektronskih 

virov in urejanja besedila. Uporabnikom sta v obeh knjižnicah na voljo tiskalnik in 

skener. 

Enota Površina 

m2 

Računalniki 

za 

uporabnike 

Število/1000 

prebivalcev 

Doseganje Pravilnika 1 

računalniško mesto 

na 1000 prebivalcev 

Rogaška 

Slatina 

921 13 1.09  

+5% 

Rogatec 90 3 0.92 

Skupaj 1.011 16 1.05 

Tabela 17: Površina in oprema 
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Javno predstavljanje knjižnice 

Knjižnica o delu, prireditvah in ostalih dejavnostih redno obvešča svoje uporabnike 

preko medijev, občinskih glasil, informativnih biltenov, s plakati na oglasnih deskah in 

osebno pri izposojnem pultu. O svojih aktivnostih (malce slabše zaradi težav s stranjo) 

obveščamo na spletni strani (http://www.r-sl.sik.si/) in na socialnem omrežju 

Facebook, ki je odlično obiskan.  

Celostno podobo knjižnice oblikujemo z izdajanjem zloženk, s katerimi obveščamo o 

koledarju dogodkov, oblikujemo in tiskamo plakate, pripravljamo zloženke, s katerimi 

uporabnike seznanjamo z uporabo podatkovnih baz, ki jih ponuja knjižnica, izdelujemo 

pa tudi priporočilne sezname za odrasle in mladino. Še vedno precej pozornosti 

namenjamo promociji Biblosa, ki je med bralci sicer že precej zaživel, sploh se je to 

pokazalo v času zaprtja knjižnic, in zvočnih knjig, katerih promocijo moramo še 

okrepiti.  

Za obveščanje o prireditvah, ki jih organizira knjižnica, tiskamo vabila in plakate, ki jih 

oblikujemo v knjižnici, so cenovno ugodni, a vseeno estetski in zelo prepoznavni. O 

naših aktivnostih obveščamo tudi medije, ki o dogajanju v knjižnici redno ali občasno 

poročajo (Rogaške novice, Radio Rogla, Kozjansko.info, Štajerski val, Novi tednik in 

Radio Celje, VTV). Direktorica je večkrat gostovala v oddaji Dobro jutro na VTV. 
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Omeniti je treba tudi dva domoznanska portala, pri katerih sodeluje Knjižnica Rogaška 

Slatina:  in biografski leksikon

, ki je nadgradnja leksikona 

Celjskozasavski.si. Kamra je prepoznavna po zgodbah, vezanih na posamezna lokalna 

okolja. Poudariti je treba, je portal naravnan na državni nivo, tako da s tem 

promoviramo tudi občini Rogaška Slatina in Rogatec. V spletni biografski leksikon pa 

vnašamo znane, pomembne oz. za naše kraje zaslužne ljudi.  
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Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Epidemija koronavirusa je praktično zaustavila javno življenje; tudi knjižnice nismo bile 

pri tem nobena izjema, zato letnih ciljev ni bilo možno realizirati, pravzaprav o tem niti 

ni smotrno razpravljati. Kljub vsemu pa menimo, da smo v dani situaciji poslovali 

dobro in da smo bili maksimalno na voljo našim uporabnikom. 

Uspešni smo bili pri prijavi na razpis Ministrstva za kulturo RS za nakup knjižničnega 

gradiva v višini 18.484 EUR.  

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa 

Ker so bile zaposlene v času zaprtja države zaradi varstva in izobraževanja otrok 

odsotne, je direktorica poleg svojega dela zaradi odsotnosti zaposlenih sama opravljala 

tudi dela v izposoji (brezstična izposoja), saj so bile knjižnice po odloku lahko odprte, 

prav tako je pomagala v izposoji, ko se je del kolektiva vrnil na delo.  

Ocena uspeha v primerjavi s preteklim letom oz. preteklim večletnim 

obdobjem 

Letno poročilo 2021 je narejeno tako, da lahko delo zavoda primerjamo z delom 

preteklih let, a zaradi epidemije ne odraža realnega stanja.  

Leto Knjižnična 

zaloga 

Prirast 

gradiva 

Aktivni 

člani 

Obiskovalci Št. izposojenih 

enot gradiva 

Število 

prireditev 

2017 79.095 2.132 2.644 50.738 191.029 232 

2018 74.847 2.187 2.509 47.805 174.652 211 

2019 74.691 2.087 2.635 46.472 176.197 214 

2020 71.380 1.655 2.527 38.781 149.204 56 

2021 73.070 2.283 2.535 35.500 127.942 61 



Str. 45 
 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih  
    

Tabela 18: Nekateri kazalci uporabe knjižnice za obdobje 2017-2021 

Primerjava s preteklimi leti ni relevantna zaradi korona situacije, saj so letošnji rezultati 

povsem podrejeni le-tej, kar velja za vse javne zavode s področja kulture. Tudi leto 2021 

je bilo polno presenečenj in negotovosti, morali smo se znajti vsak po svoje. Lahko pa s 

ponosom zagotovimo, da smo glede na situacijo in ovire uporabnikom knjižnice 

ponudili maksimalno, kar smo v danem trenutku lahko. 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Knjižnica je v vseh elementih finančnega poslovanja delovala v skladu z dogovori in 

pogodbami s financerji. Sredstva so bila porabljena namensko, del sredstev pa se je iz 

postavk materialni stroški in knjige prenesel na postavko plače, kot pa je že bilo 

povedano, se je ostanek sredstev za nabavo knjižničnega gradiva iz leta 2020 prenesel v 

leto 2021. 

Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja 

Knjižnica Rogaška Slatina je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki zbira, hrani, 

obdeluje in daje v uporabo knjižnično gradivo. S tem širi znanje, izobrazbo in kulturo 

ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, 

izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. 

Knjižnica nudi brezplačen dostop do gradiva in informacij, brezplačen dostop do 

interneta in z geslom, ki ga uporabniki dobijo v knjižnici, dostop do sicer plačljivih 

elektronskih baz podatkov ter e- in avdioknjig. 

S knjižničnim gradivom se trudimo podpirati formalno izobraževanje na vseh nivojih 

izobraževanja, od osnovne in srednje šole do deloma fakultete.  

Zbiramo gradivo iz različnih obdobij lokalne zgodovine in s tem ohranjamo kulturno 

dediščino. 

Javnosti nudimo informacije, ki so nastale oz. nastajajo v lokalni skupnosti ali so 

pomembne zanjo.   
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Uporabnikom s posebnimi potrebami ponujamo različne možnosti izposoje gradiva, 

tudi dostavo na dom. 

Z različnimi prireditvami, tudi v sodelovanju z drugimi zavodi ali društvi, aktivno 

soustvarjamo kulturno ponudbo v občinah Rogaška Slatina in Rogatec. 

Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Strokovni delavci so bili razporejeni na delovna mesta v skladu s posameznimi 

pogodbami o delu, vendar pa v zavodu s samo petimi zaposlenimi vsak strokovni 

delavec opravlja različna strokovna dela, ne glede na razporeditev po delovnih mestih.  
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Zaključek 

Knjižnica že dogo časa ni več stereotipno samo izposojevalnica oz. »izmenjevalnica« 

knjig. Postala je prostor druženja, medgeneracijskega srečevanja, izobraževanja, 

organizacije kulturnih dogodkov, je prostor, kjer se odpira okno v svet in kjer se 

sklepajo nova poznanstva. Ravno ta povezovalna vloga daje knjižnici zelo velik pomen. 

Splošno znano je, da s(m)o v svojih okoljih ene izmed najbolj obiskanih ustanov. 

Knjižnica je dnevna soba lokalne skupnosti. Na voljo je vsem, ne glede na raso, starost, 

spol ali ekonomski položaj. 

Ampak danes je podoba knjižnice spremenjena: srečevanja in pogovori so le bežni, 

sklepanja novih poznanstev v knjižnici skoraj ni. Na obeh straneh izposojnega pulta so 

na obrazih maske, nasmehe knjižničarjev izdajajo nasmejane oči. Čeprav so storitve 

omejene in se prireditve ne izvajajo, pa bralci in uporabniki radi prihajajo v knjižnico. 

Bralci kljub vsemu vedno najdejo poti do knjige, branja in informacij, vsi skupaj pa 

upamo in si želimo, da bo knjižnica kmalu spet postala center kulturnega dogajanja z 

enim jasnim ciljem: biti tu za vse, ki si želijo dobrih knjig, se vseživljenjsko izobraževati, 

kakovostno preživeti prosti čas, se družiti ali si svoje življenje popestriti, ga izpopolniti. 

Dokaz je ena izmed javnih pohval, ki jo je zadovoljna uporabnica napisala na naš FB-

profil: 
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Veselijo naš takšni odzivi, ampak v knjižnici ne spimo na lovorikah. Zavedamo se, da 

nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši. S to mislijo pogumno korakamo v 

prihodnost, pa čeprav je še tako negotova. 

Poslovno poročilo pripravila: 

mag. Nataša Koražija, 

direktorica 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 

Pripravila:  

 Evgenija Javornik, Revidera računovodstvo, d. o. o., Tomažičeva 4, 

2310 Slovenska Bistrica 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 
 

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi: 

• Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),  

• Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),  

• Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),  

• Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 

124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21). 

Pri obravnavanju računovodskih postavk smo uporabili tudi določbe slovenskih računovodskih 

standardov za postavke, ki niso določene z zakonom o računovodstvu.  

Podzakonski predpisi pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk so: 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 

120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),  

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 

108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21), 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 

108/13 in 100/15). 
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Računovodska izkaza JZ Knjižnice Rogaška Slatina sta: 

1. BILANCA STANJA s prilogama: 

 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

  STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 

POSOJIL 

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

s prilogami: 

  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENI UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

  IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM KNJIŽNICE 

ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2021 

 

Računovodske izkaze predložimo na predpisanih obrazcih preko uradnih spletnih strani 

pooblaščene organizacije Ajpes. Namen teh pojasnil je, da podrobno obrazložimo postavke, ki 

jih iz samih računovodskih izkazov ni možno  razbrati, so pa pomembne za razkritja in  

analiziranje ter načrtovanje bodočega poslovanja. 

 

1. BILANCA STANJA 

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov po Zakonu o računovodstvu in 

SRS. 

Bilanca stanja na dan 31.12.2021 

    v EUR (brez centov) 

Členitev skupine 

kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 

SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 325.119 368.468 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

002 0 0 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 

SREDSTEV 

003 0 0 

02 NEPREMIČNINE 004 780.337 780.337 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 487.710 448.693 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 

006 1.515.137 1.461.878 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 

DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 

007 1.482.645 1.425.054 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 

DEPOZITI 

009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 

UPRAVLJANJE 

011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN 

ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 30.651 44.723 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 

TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 1.550 115 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 

FINANČNIH USTANOVAH 

014 828 8.950 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 

UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

017 25.112 28.646 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
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16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 

FINANCIRANJA 

019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.774 7.012 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.387 0 

  C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 

026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 

STORITVE 

027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 

032 355.770 413.191 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 

033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 46.125 52.583 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 

PREDUJME IN VARŠČINE 

035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

ZAPOSLENIH 

036 14.536 20.864 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

DOBAVITELJEV 

037 15.274 13.947 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

POSLOVANJA 

038 2.405 2.265 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

039 164 80 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

FINANCERJEV 

040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

FINANCIRANJA 

041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 13.746 15.427 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 

(045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 

044 309.645 360.608 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 

JAVNIH SKLADIH 

049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

056 308.649 353.171 
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981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 

NALOŽBE 

057   0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 996 7.437 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 

060 355.770 413.191 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 

061 0 0 

 

STANJE SREDSTEV 

   v EUR 

  2021 2020 
indeks 

2021/2020 

  1 2 3=1/2*100 

Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih OS 325.119 368.468 88,24 

Denarna sredstva v blagajni 1.550 115 1.347,48 

Denarna sredstva na podračunu 828 8.950 9,25 

Dani predujmi in varščine 0 0 0,00 

Ostale kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 25.112 28.646 87,66 

Druge kratkoročne terjatve 1.774 7.012 0,00 

Aktivne časovne razmejitve 1.387 0 0,00 

AKTIVA SKUPAJ 355.770 413.191 86,10 

Aktivni konti za bilančne evidence 0 0 0 

V tabeli je prikazano stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter kratkoročnih 

sredstev in aktivnih časovnih razmejitev primerjalno za tekoče in predhodno leto.  

Stanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je pojasnjeno ločeno v nadaljevanju. 

Stanje sredstev na transakcijskem računu je po zadnjem bančnem izpisku enako 

knjigovodskemu stanju in znaša skupaj  828 EUR - stanje na dan 31.12.2021. 

Konec leta 2021 je stanje v blagajni 1.550 EUR, od tega 345 EUR v Rogatcu in 1.205 EUR v 

Rogaški Slatini.  

V primerjavi z začetnim stanjem 01.01.2021 so se sredstva na transakcijskem računu zmanjšala 

za 8.122 EUR. V končnem stanju so vključeni predvsem prejemki za nabavo knjig od 

ustanoviteljic, ki še niso bili porabljeni. 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 25.112 EUR, to je 

zahtevek do Občine Rogaška Slatina za stroške dela in materiala za mesec december, plačilo v 

januarju 2022 v višini 20.733 EUR ter zahtevek do Občine Rogatec za stroške dela in materiala 

za mesec december, nakazane  v januarju 2022 v višini 4.379 EUR.  

Druge kratkoročne terjatve v višini 1.774 EUR so terjatve iz naslova bruto nadomestil plač 

zaradi epidemije COVID – 19 ter kratkoročne terjatve do FURS iz naslova DDPO. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

   v EUR 

 2021 2020 indeks 

2021/2020 

 1 2 3=1/2*100 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 15.274 13.947 109,51 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - plače za december, 

izplačilo januar  
14.536 20.864 

69,67 

Druge obveznosti iz poslovanja - davki od plač in prisp. 

delodajalca 
2.405 2.265 

106,17 

Kratk. obveznosti do uporabnikov enotnega načrta 164 80 205,00 

Pasivne časovne razmejitve 13.746 15.427 89,10 

Obveznosti za neopr. in opredm. dolg. sredstva in rezervacije 308.649 353.171 87,39 

Nerazporejen presežek prihodkov - kumulativno 996 7.437 13,38 

PASIVA SKUPAJ  355.769 413.191 86,10 

Pasivni konti izvenbilančne evidence 0 0 0,00 

V tabeli je prikazano stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev ter 

obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje primerjalno za tekoče in predhodno leto. 

Obveznosti do dobaviteljev so razvidne iz stanja odprtih postavk in znašajo na dan 31.12.2021 

skupaj 15.274 EUR.  Obveznosti se poravnavajo ob zapadlosti. Med odprtimi obveznostmi so 

v glavnem takšne, ki zapadejo v plačilo v letu 2022. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so neizplačane plače na dan 31.12.2021, izplačilo 

januar 2022 v višini 14.536 EUR. 

Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti za dajatve, od tega 

obveznost do kapitalske družbe v višini 222 EUR, prispevki delodajalca na plače v višini 2.179 

EUR ter obveznost za plačilo DDPO v višini 4 EUR. 

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane odhodke v višini 12.358 EUR in 

kratkoročno odložene prihodke iz naslova redne delovne uspešnosti v višini 1.387 EUR. 

Presežek  prihodkov nad odhodki  

Spodnja tabela prikazuje presežek prihodkov nad odhodki po posameznih letih: 

Leto znesek v EUR 

do 2016 2.485 

2016 1.574 

2017 983 

2018 217 

2019 527 

2020 1.651 

2021 razporejeno -7.437 

2021 996 

SKUPAJ na dan 31.12.2021 996 

Letošnja razlika prihodkov nad odhodki je v višini 996 EUR in je izkazana kot presežek 

prihodkov nad odhodki. Ostanek presežka prihodkov preteklih let v višini 7.437 EUR (6.106 

Občina RS in 1.331 Občina Rogatec), po stanju na dan 31. 12. 2020 se je v letu 2021 razporedil 

za povečanje stanja obveznosti za sredstva prejeta v upravljanju do občin ustanoviteljic na 

kontu 980 (sklep sveta zavoda sprejet 3. 3. 2021).  
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Presežek prihodkov nad odhodki se je pretekla leta delil med obe občini ustanoviteljici v deležu, 

in sicer 23% na Rogatec, 77%  na Rogaško Slatino.  

Presežek tekočega leta, da se v celoti pripiše občini Rogaška Slatina, saj je iz delitve stroškov 

med občini razvidno, da je del stroškov občine Rogatec nepokrit iz prihodkov, ki jih zagotovi 

občina. Tako znaša v celoti presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 996 EUR in se 

nanaša na občino Rogaška Slatina.   

 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 

IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

V obrazcu je zajet prikaz stanja in sprememb opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. 

Sredstva so vodena posebej za Občino Rogaška Slatina in Občino Rogatec.  

Iz spodnje tabele je razvidno gibanje in stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021  

Opis 

Neopredmetena 

dolgoročna 

sredstva 

Zemljišča Objekti Oprema SKUPAJ 

 
Nabavna vrednost:            

Stanje 31.12.2020 0,00 0,00 780.337,18 1.461.877,82 2.242.215,00  

Povečanje v letu 2021 iz virov občin       41.628,78 41.628,78  

Povečanje v letu 2021 - brezplačno 

pridobljena sredstva         0,00 

 

 
Povečanje v letu 2021 iz virov MK       18.484,00 18.484,00  

Zmanjšanje nabavne vrednosti zaradi 

izločitve v letu 2021- popis po sklepu 

2020*       6.853,46 6.853,46 

 

 
Stanje 31.12.2021 0,00 0,00 780.337,18 1.515.137,14 2.295.474,32  

Popravek vrednosti:            

Stanje 31.12.2020 0,00 0,00 448.693,32 1.425.054,18 1.873.747,50  

Redni popravek vrednosti v letu  - v 

breme odhodkov 2021         0,00 

 

 
Redni popravek vrednosti v letu  - v 

breme virov sredstev 2021     39.016,86 64.444,09 103.460,95 

 

 
Izredni popravek vrednosti v letu  - v 

breme odhodkov 2021         0,00 

 

 
Izredni popravek vrednosti v letu  - v 

breme virov sredstev 20210         0,00 

 

 
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi 

izločitev v letu 2021 - v dobro rezultata 

poslovanja         0,00 

 
 

 
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi 

izločitev v letu 2021 – popis po sklepu 

2020*       6.853,46 6.853,46 

 
 

 
Stanje 31. 12. 2021 0,00 0,00 487.710,18 1.482.644,81 1.970.354,99  

Neodpisana vrednost 31.12.2021 0,00 0,00 292.627,00 32.492,33 325.119,33  

 

Pojasnilo *: svet zavoda je dne 3 3. 2021 sprejel  

Sklep o izločitvi knjižničnega gradiva. 
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Občina ROGAŠKA SLATINA 

 

  

sredstva v 

upravljanju 

nabavna 

vrednost 

31.12.2020 

popravek 

vrednosti 

31.12.2020 

povečana 

nabavna  

vrednost 

zmanjšana 

nabavna 

vrednost 

zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

amortiz. 

2021 

neodpisana 

vrednost 

31.12.2021  

 

STAVBA 780.337 448.693       39.017 292.627  

OPREMA in 

KNJIGE 
1.254.351 1.223.808 48.098 0 0 52.429 26.212  

SKUPAJ 2.034.688 1.672.501 48.098 0 0 91.446 318.839  

        
 

Občina ROGATEC       
 

        
 

sredstva v 

upravljanju 

nabavna 

vrednost 

31.12.2020 

popravek 

vrednosti 

31.12.2020 

povečana 

nabavna  

vrednost 

zmanjšana 

nabavna 

vrednost 

zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

amortiz. 

2021 

neodpisana 

vrednost 

31.12.2021 

 

 

 
OPREMA in 

KNJIGE 
207.527 201.246 12.015 0 0 12.015 6.281  

SKUPAJ 207.527 201.246 12.015 0 0 12.015 6.281  

        
 

        
 

SKUPAJ sredstva v 

upravljanju 

2.242.215 1.873.747 60.113 6.853 6.853 103.461 325.120 

 

 

 

 

Pregled nakazil in porabe za knjižnično gradivo in opremo v letu 2021 

  SKUPAJ ROGAŠKA SLATINA ROGATEC 

Občina 25.833 20.000 5.833 

Ministrstvo za Kulturo 18.484 14.233 4.251 

Skupaj nakazila 44.317 34.233 10.085 

ostanek neporabljenih 

sredstev 2020 (iz MK) 
8.610 6.680 1.930 

Skupaj razpoložljivi viri 

2021 
52.927 40.913 12.015 

Poraba za knjige, revije, 

slik. gradivo, DVD 
52.725 40.710 12.015 

Poraba za opremo - lastni 

prihodki 
7.388 7.388 0  

Skupaj nabava 60.113 48.098 12.015 

Knjižnica v letu 2020 ni porabila vseh prejetih sredstev za nakup knjižničnega gradiva zaradi 

situacije povezane z epidemijo Covid-19, neporabljen ostanek je bil 8.610 EUR, ta sredstva je  

knjižnica v letu 2021 uporabila za nakup knjig, revij, slikovnega gradiva in DVD-jev. 

Amortizacijo smo obračunali po veljavnih amortizacijskih stopnjah, in sicer tako kot je 

prikazano v spodnji tabeli. Del amortizacije je izkazan kot strošek v višini 7.186 EUR v breme 
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tekočih prihodkov, zaradi nabave opreme iz lastnih sredstev, preostanek 96.276 EUR za 

pokrivanje amortizacije pa je knjižen v breme obveznosti do virov sredstev v upravljanju.  

Amortizacijske stopnje 

Poslovna  stavba 5% 

Oprema 20% 

Računalniška oprema 50% 

Knjige 100% 

 

Ugotavljamo, da je razlika med sredstvi in viri sredstev izkazana po stanju 1.1.2021 v višini 

23.906 EUR. Razlika se izkazuje iz stanja preteklih let in sicer vsaj od leta 2017 dalje. 

Obveznosti za sredstva so nižje od stanja dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Svet 

zavoda je sprejel 3. 3. 2021 na 8. redni seji sklep k točki 4, da se presežek prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, v znesku 7.436,55 EUR, prerazporedi za že realizirano nabavo 

osnovnih sredstev.  

Tako se je stanje presežkov iz preteklih let v celoti preneslo na konto obveznosti za sredstva v 

upravljanju (konto podskupine 980) do občin ustanoviteljic, razlika med sredstvi in viri sredstev 

izkazana po stanju  31.12.2021 še ni pokrita z viri za 16.469 EUR.  

To pomeni, da so sredstva večja zato, ker za dodatna vlaganja ustanovitelj ni zagotovil vira 

financiranja, ker so bila dodatna vlaganja v nove investicije iz lastnih virov, oziroma zaradi 

tega, ker nove nabave niso bile financirane iz presežka prihodkov nad odhodki  preteklih let 

(niso bili razpoložljivi). V preteklosti in v letu 2021 je knjižnica kupovala iz lastnih sredstev 

(prejeta plačila članov knjižnice). V letu 2021 so bile to nabave v višini 7.185,45 EUR v breme 

stroška amortizacije in 202,67 EUR v breme odpisa drobnega inventarja. 

 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN 

POSOJIL 

Ker knjižnica  takšnih naložb nima, enako ne dolgoročnih posojil, je obrazec prazen in samo 

priložen kot zahtevana priloga. 
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2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

(po obračunskem načelu) 

Izkaz prihodkov in odhodkov – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

    v EUR (brez centov) 

Členitev podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 

860 305.336 276.108 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 

STORITEV 

861 305.336 276.108 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

MATERIALA 

864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 115 681 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 

870 305.451 276.789 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 

(872+873+874) 

871 74.527 61.794 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 

MATERIALA IN BLAGA 

872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 22.014 23.376 

461 STROŠKI STORITEV 874 52.513 38.418 

  F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 

875 220.661 208.606 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 175.446 160.564 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

877 28.246 26.078 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 16.969 21.964 

462 G) AMORTIZACIJA 879 7.185 3.634 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 978 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 1.100 1.097 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

(885+886) 

884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

886 0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 304.451 275.131 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 

888 1.000 1.658 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 4 7 
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del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 

891 996 1.651 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število) 

894 7 7 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

Knjižnica Rogaška Slatina izkazuje v Izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2021 prihodke v 

skupni višini 305.451 EUR, odhodke v višini 304.451 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 

pred obdavčitvijo v višini 1.000 EUR oz. po obdavčitvi 996 EUR po načelu poslovnega 

dogodka. Knjižnica je za leto 2021 izračunala obveznost za davek od dohodka v višini 4 EUR 

zaradi sprememb ZDDPO. 

V spodnji tabeli so prikazani prihodki in odhodki primerjalno za leti 2020 in 2021. Tako 

prihodki kot odhodki so se v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečali, in sicer prihodki za 

10,36%, odhodki pa za 10,66%. Presežek prihodkov nad odhodki pa je v primerjavi s 

predhodnim letom manjši, in sicer za 658 EUR. 

   v EUR 

  2021 2020 

indeks 

2021/2020 

  1 2 3=1/2*100 

Prihodki  305.451 276.789 110,36 

Odhodki  304.451 275.131 110,66 

Presežek prihodkov 1.000 1.658 60,31 

DDPO 4 7 0,00 

Presežek prihodkov po obdavčitvi 996 1.651 60,33 

Zavod je zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb po 9. členu ZDDPO-2. Davčna osnova 

se ugotavlja le od pridobitne dejavnosti, ki se opravlja na trgu in je določena na podlagi 

Pravilnika o pridobitni in nepridobitni dejavnosti (Uradni list št. 109/07 in 68/09). Zavod je  

zaradi spremembe Zakona o DDPO v letu 2020, ki več ne omogoča koriščenja davčnih olajšav 

v celotni višini davčne osnove, ugotovil davčno osnovo v višini 21 EUR in izkazal DDPO po 

stopnji 19% v višini 4 EUR.  

 

I. PRIHODKI 

Prihodki Knjižnice Rogaška Slatina so v letu 2021 znašali 305.451 EUR. V primerjavi s 

poslovnim letom 2020 so se prihodki povečali za 28.662 EUR oziroma za 10,36%. 

Struktura prihodkov po vrstah je naslednja: 

   v EUR 

Vrsta prihodkov 2021 2020 
Indeks 

2021/2020 

  1 2 3=1/2*100 

Prihodki iz poslovanja 305.336 276.108 110,59 

Drugi prihodki 115 681 0,00 

Skupaj 305.451 276.789 110,36 
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II. ODHODKI  

Odhodki Knjižnice Rogaška Slatina so za leto 2021 znašali 304.451 EUR in so se v primerjavi 

z letom 2020 povečali za 29.320 EUR oziroma za 10,66%.  

Odhodki po strukturi so bili naslednji: 

   v EUR 

Vrsta odhodkov 2021 2020 
Indeks 

2021/2020 

  1 2 3=1/2*100 

Stroški blaga, materiala in storitev 74.527 61.794 120,61 

Stroški dela 220.661 208.606 105,78 

Amortizacija 7.185 3.634 197,72 

Drugi stroški 978 0 0 

Finančni odhodki 1.100 1.097 100,27 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 

Skupaj 304.451 275.131 110,66 

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 višji za 20,61%, 

stroški dela so višji kot v letu 2020, in sicer za 5,78%, amortizacija je višja za 97,72%. Finančni 

odhodki so za 0,27% višji kot leto poprej. 

III. REZULTAT POSLOVANJA 

Knjižnica izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.000 EUR pred obdavčitvijo, oz. 

996 EUR po obračunu DDPO. Presežek se je pretekla leta delil med obe občini ustanoviteljici 

v deležu, in sicer 23% na Rogatec, 77%  na Rogaško Slatino, letošnji presežek, predlagamo, da 

se v celoti pripiše občini Rogaška Slatina, saj je iz delitve stroškov in prihodkov med občini 

razvidno, da je del stroškov občine Rogatec nepokrit iz prihodkov, ki jih zagotovi občina.  
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

    v EUR (brez centov) 

Členitev 

kontov Naziv konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 

401 345.918 322.641 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(403+420) 

402 345.918 322.641 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 

403 335.127 309.061 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(405+406) 

404 18.484 17.823 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 0 1.003 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 18.484 16.820 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409) 

407 316.643 291.238 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 293.143 261.554 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 23.500 29.684 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

(411+412) 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo 

411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 

419 0 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

420 10.791 13.580 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 0 0 

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 10.791 13.580 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0 

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in 

drugih programov EU 

490 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

(432+433) 

431 0 0 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 

437 354.072 314.787 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 354.072 314.787 
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  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 

439 188.733 172.057 

del 4000 Plače in dodatki 440 171.855 160.342 

del 4001 Regres za letni dopust 441 6.825 6.815 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 5.415 4.900 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 2.836 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.802 0 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452) 

447 30.774 28.621 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 15.461 14.192 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 12.386 11.369 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 105 90 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 175 160 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 

452 2.647 2.810 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 72.683 80.762 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 31.941 32.787 

del 4021 Posebni material in storitve 455 217 7.975 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 18.666 21.060 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 372 232 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 13.070 11.806 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 0 0 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 8.417 6.902 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 61.882 33.347 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 6.784 6.672 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 55.098 26.675 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 

investicijski inženiring 

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(482 + 483+ 484) 

481 0 0 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu 

482 0 0 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

483 0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 

484 0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(401-437) 

485 0 7.854 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

(437-401) 

486 8.154 0 
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Po načelu denarnega toka Knjižnica Rogaška Slatina izkazuje 345.918 EUR prihodkov, 

354.072 EUR odhodkov in presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.154 EUR.  

Izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2021 po načelu denarnega toka.  

I. PRIHODKI – DENARNI TOK 

Knjižnica Rogaška Slatina ne ustvarja prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu, vse 

prihodke ustvari z izvajanjem javne službe. V letu 2019 se je uskladilo evidentiranje prihodkov, 

in sicer se prihodki od članarin evidentirajo kot drugi prihodki za izvajanje javne službe in ne 

kot prihodki od prodaje storitev na trgu kot se je to evidentiralo v preteklih letih. 

Prihodki za izvajanje javne službe so po viru naslednji (primerjalna tabela za 2021): 

    v EUR 

Prihodki za izvajanje javne 

službe 
2021 2020 Indeks 

Delež v 

celoti       

(v%) 

  1 2 3=1/2*100 4 

Državni proračun 18.484 17.823 103,71 5,34 

Občinski proračun 316.643 291.238 108,72 91,54 

Drugi prihodki za izvajanje 

javne službe 
10.791 13.580 79,46 3,12 

Skupaj 345.918 322.641 107,21 100,00 

II. ODHODKI – DENARNI TOK 

Odhodki za izvajanje javne službe so naslednji: 

    v EUR 

Odhodki za izvajanje javne 

službe 
2021 2020 Indeks 

Delež v 

celoti       

(v%) 

  1 2 3=1/2*100 4 

Plače in izdatki zaposlenim 188.733 172.057 109,69 53,30 

Prispevki in premije DPZ 30.774 28.621 107,52 8,69 

Izdatki za blago in storitve 72.683 80.762 90,00 20,53 

Investicijski odhodki 61.882 33.347 185,57 17,48 

Skupaj 354.072 314.787 112,48 100,00 

 

Knjižnica Rogaška Slatina ne ustvarja prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 

zato iz tega naslova tudi ne nastajajo odhodki.  

Pri tem izkazu je potrebno upoštevati načelo denarnega toka, ki pa se bistveno razlikuje od 

prihodkov in odhodkov, ker so upoštevana vsa nakazila in izplačila v letu 2021, tudi za 

investicijska vlaganja, oziroma nabava knjižnega gradiva.  
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

Obrazec izkazuje prihodke in odhodke razčlenjene na izvajanje javne službe in prihodke od 

prodaje blaga in storitev na trgu in odhodke ob doseganju prodaje na trgu. Knjižnica Rogaška 

Slatina ne ustvarja prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu in tako iz tega naslova tudi ne 

nastajajo odhodki.  

 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

Zavod nima danih posojil, zato je izkaz prazen.     

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Izkaz ne izkazuje prometa in stanj v obravnavanem obdobju. 
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FISKALNO PRAVILO 

Zakon o fiskalnem pravilu, ZFisP, ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne 

uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja. 

 

Pravne podlage:  

-       Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP, Uradni list RS, št. 55/15), 

-       Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/18 

ZJF-H). 

 

Po Zakonu o javnih financah (ZJF-H) se izračuna presežek po fiskalnem pravilu:  

 presežek po denarnem toku je zmanjšan za računovodske postavke, ki pomenijo 

obveznosti, kot so določene v ZJF-H, 9.i člen, 

 izračun presežka po fiskalnem pravilu so dolžni opraviti vsi proračunski uporabniki, v 

enotah S.13, 

 če določeni uporabnik ugotovi primanjkljaj po denarnem toku (presežek odhodkov 

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

 

ZJF-H določa, da se upošteva presežek po denarnem toku kot osnova za izračunavanje 

presežka po fiskalnem pravilu. 

 

Javni zavodi presežek po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena 

namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in se 

knjižijo na kontih časovnih razmejitev, in za neporabljena sredstva za investicije (980 > R0 (od 

00 do 05)).  

 

Če javni zavod izračuna negativni znesek, torej presežek odhodkov nad prihodki po načelu 

denarnega toka oz. negativni znesek po fiskalnem pravilu, na kontih skupine 985 ne knjiži 

ničesar.  

 

Knjižnica Rogaška Slatina je v letu 2021 izkazala 8.154 EUR presežka odhodkov nad prihodki 

po denarnem toku, zato ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu in na kontih skupine 985 

ne knjiži ničesar. 
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III. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA – 

DENARNI TOK ZA LETO 2021 
 

 

 

 
    PLAN PLAN PLAN REALIZACIJA KNJIŽ. KNJIŽ. INDEX 

    JANUAR - ROG. SL. ROGATEC JANUAR- ROG. SL. ROGATEC REAL. 2021/ 

  - v evrih - DECEMBER  2021 2021 DECEMBER  2021 2021 PLAN 2021 

    2021     2021     v % 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4/1) 

  
I. SKUPAJ 

PRIHODKI 
324.959 265.708 59.251 345.919 287.124 58.795 106,45 

                  

  

1. PRIHODKI ZA 

IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(A+B) 

324.959 265.708 59.251 345.919 287.124 58.795 106,45 

                  

  

A. Prihodki iz 

sredstev javnih 

financ 

311.959 253.708 58.251 335.127 276.876 58.251 107,43 

                  

7400 

a. Prejeta sredstva 

iz državnega 

proračuna 

18.484 14.233 4.251 18.484 14.233 4.251 100,00 

7401 

b. Prejeta sredstva 

iz občinskih 

proračunov 

293.475 239.475 54.000 316.643 262.643 54.000 107,89 

7402 

c. Prejeta sredstva 

iz skladov 

socialnega 

zavarovanja 

              

7403, 

7404 

d. Prejeta sredstva 

iz javnih skladov in 

agencij 

              

del 740 

e. Prejeta sredstva 

iz proračunov iz 

naslova tujih 

donacij  

              

741 

f. Prejeta sredstva 

iz državnega 

proračuna iz 

sredstev proračuna 

Evropske unije  

              

                  

  

B) Drugi prihodki 

za izvajanje 

dejavnosti javne 

službe 

13.000 12.000 1.000 10.792 10.248 544 83,02 

del 7102 Prejete obresti                

7103 

Prihodki od 

najemnin, zakupnin 
in drugi prihodki od 

premoženja 

              

del 7141  

 Drugi tekoči 
prihodki iz naslova 

izvajanja javne 

službe 

13.000 12.000 1.000 10.792 10.248 544 83,02 

72 Kapitalski prihodki                

730 
Prejete donacije iz 

domačih virov  
              

731 
Prejete donacije iz 

tujine 
              

786 

Ostala prejeta 

sredstva iz 

proračuna Evropske 
unije 

              

787 

Prejeta sredstva od 

drugih evropskih 

institucij  
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    PLAN PLAN PLAN REALIZACIJA KNJIŽ. KNJIŽ. INDEX 

    JANUAR - ROG. SL. ROGATEC JANUAR- ROG. SL. ROGATEC REAL. 2021/ 

  - v evrih - DECEMBER  2021 2021 DECEMBER  2021 2021 PLAN 2021 

    2021     2021     v % 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4/1) 

  

2. PRIHODKI OD 

PRODAJE 

BLAGA IN 

STORITEV NA 

TRGU 

0 0 0 0 0 0 0,00 

del 7130  
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu  

0           0,00 

del 7102 Prejete obresti                

  
II. SKUPAJ 

ODHODKI 
324.959 265.708 59.251 354.073 280.910 73.163 108,96 

                  

  

1. ODHODKI ZA 

IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

324.959 265.708 59.251 354.073 280.910 73.163 108,96 

                  

  
A. Plače in drugi 

izdatki zaposlenim 
168.648 130.906 37.742 188.734 147.014 41.720 111,91 

del 4000  Plače in dodatki 151.062 117.185 33.877 171.855 133.868 37.987 113,76 

del 4001 
Regres za letni 

dopust  
5.918 4.620 1.298 6.825 5.376 1.449 115,33 

del 4002 
Povračila in 
nadomestila 

7.600 5.969 1.632 5.415 4.170 1.245 71,25 

del 4003  
Sredstva za delovno 

uspešnost - jubilejna  
4.068 3.132 936 2.836 2.212 624 69,72 

del 4004  
Sredstva za nadurno 
delo  

0     0     0,00 

del 4005  

Plače za delo 

nerezidentov po 
pogodbi  

0     0     0,00 

del 4009 
Drugi izdatki 

zaposlenim 
0     1.803 1.388 415 0,00 

                  

  
B. Prispevki 

delodajalcev za 

socialno varnost 

26.775 20.781 5.994 30.774 25.204 5.570 114,94 

del 4010 

Prispevek za 
pokojninsko in 

invalidsko 

zavarovanje 

14.170 10.992 3.178 15.460 12.645 2.815 109,11 

del 4011  
Prispevek za 
zdravstveno 

zavarovanje 

9.910 7.687 2.222 12.387 10.131 2.256 125,00 

del 4012 
Prispevek za 
zaposlovanje 

91 70 20 105 86 19 115,58 

del 4013 
Prispevek za 

starševsko varstvo  
151 117 34 175 143 32 115,85 

del 4015  

Premije 
kolektivnega 

dodatnega 

pokojninskega 
zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU  

2.453 1.914 540 2.647 2.199 448 107,89 

                  

  

C. Izdatki za blago 

in storitve za 

izvajanje javne 

službe 

81.052 75.788 5.264 72.683 61.442 11.241 89,67 

del 4020  
Pisarniški in splošni 

material in storitve  
32.905 30.768 2.137 21.776 16.149 5.627 66,18 

del 4021  
Posebni material in 

storitve  
8.004 7.484 520 10.381 7.990 2.391 129,70 

del 4022  

Energija, voda, 

komunalne storitve 

in komunikacije  

21.136 19.763 1.373 18.666 17.837 829 88,32 

del 4023 
Prevozni stroški in 
storitve  

              

del 4024 
Izdatki za službena 

potovanja  
233 218 15 372 286 86 159,77 

del 4025 Tekoče vzdrževanje  11.848 11.079 769 13.071 12.244 827 110,32 
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    PLAN PLAN PLAN REALIZACIJA KNJIŽ. KNJIŽ. INDEX 

    JANUAR - ROG. SL. ROGATEC JANUAR- ROG. SL. ROGATEC REAL. 2021/ 

  - v evrih - DECEMBER  2021 2021 DECEMBER  2021 2021 PLAN 2021 

    2021     2021     v % 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4/1) 

del 4026  
Poslovne najemnine 

in zakupnine  
              

del 4027  Kazni in odškodnine                

del 4029 
Drugi operativni 

odhodki  
6.927 6.477 450 8.417 6.936 1.481 121,51 

                  

403 
D. Plačila domačih 
obresti  

              

404 
E. Plačila tujih 

obresti  
              

410 F. Subvencije                

411 
G. Transferi 
posameznikom in 

gospodinjstvom  

              

412 

H. Transferi 
neprofitnim 

organizacijam in 

ustanovam  

              

413 
I. Drugi tekoči 
domači transferji  

              

                  

  
J. Investicijski 

odhodki 
48.484 38.233 10.251 61.882 47.250 14.632 127,63 

                  

  

2. ODHODKI IZ 

NASLOVA 

PRODAJE 

BLAGA IN 

STORITEV NA 

TRGU 

0 0 0 0 0 0 0,00 

del 400  

A. Plače in drugi 

izdatki zaposlenim 

iz naslova prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 482-javna dela 

              

del 401  

B. Prispevki 

delodajalcev za 

socialno varnost iz 

naslova prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 483-javna dela 

              

del 402 

C. Izdatki za blago 

in storitve iz naslova 
prodaje blaga in 

storitev na trgu 484 

0             

                  

  

III.  PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) 

PRIHODKOV 

NAD ODHODKI 

(I.-II.) 

0 0 0 -8.154 6.214 -14.368   

 

 

Skupni prihodki po denarnem toku presegajo planirane prihodke, planirani so bili v znesku 

324.959 EUR, realizirani pa v višini 345.919 EUR.  

Prihodki iz sredstev javnih financ so bili za 7,43% višji od planiranih, in sicer sredstva prejeta 

iz državnega proračuna od Ministrstva za kulturo so bila prejeta v planirani višini, sredstva 

prejeta od občin pa so bila za 7,43% višja od planiranih.  

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe so bili v letu 2021 za 16,98% nižji od 

planiranih. 

 

Skupni odhodki so bili v letu 2021 za 8,96% višji od planiranih. 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili za 11,91% višji od planiranih, prav tako so bili višji 

prispevki za socialno varnost, in sicer za 14,94%.  
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Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so bili za 10,33% nižji od planiranih, 

medtem ko so bili investicijski odhodki za 27,63% višji od planiranih. 

 

 

 

Pripravila:  

− Evgenija Javornik, Revidera računovodstvo, d. o. o., Tomažičeva 4, 2310 Slovenska 

Bistrica 

 

 

Rogaška Slatina, 16. 2. 2022 

 


