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UVOD
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
Rogatec
Skupaj

11.396
3.084
14.480

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.
Osrednja knjižnica je nosilka knjižničnega informacijskega sistema, organizira
knjižnično informacijsko službo za dogovorjene naloge, ima lastno bazo podatkov, se
povezuje z drugimi informacijskimi centri v sistemu ter vodi in organizira
medknjižnično izposojo.
Pri svojem delu se Knjižnica Rogaška Slatina povezuje s Centrom za razvoj
knjižničarstva pri NUK, sodeluje s svojo območno knjižnico Osrednjo knjižnico Celje,
Združenjem splošnih knjižnic, z javnimi zavodi in društvi na območju delovanja,
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pogosto tudi s posamezniki, ki želijo sooblikovati kulturni utrip v občinah Rogaška
Slatina in Rogatec.
Žal pa program dela za leto 2022 še vedno nastaja pod vplivom koronavirusa, ki je naša
življenja in posledično delovanje knjižnic dobesedno ohromil. Naša življenja je postavil
na glavo, v nekatere je zasejal strah in dvom, v druge tudi nestrpnost in jezo. Dejstvo je,
da je v tem trenutku težko natančno načrtovati, kaj in kako bomo delali v letu 2022, ki je
za Knjižnico Rogaška Slatina zaradi obeležitve 100-letnice rojstva Ele Peroci še kako
pomembno. Dejstvo pa je, da bomo delali. Smo javni servis, ljudje nas potrebujejo in mi
njih. Ves čas trajanja epidemije dokazujemo, da zmoremo, tako ali drugače se prilagajati
situaciji in izvajati dejavnost za naše člane in uporabnike, ki nas potrebujejo, mi pa
potrebujemo njih.

Poslanstvo sodobne knjižnice
Sodobna knjižnica opravlja štiri osnovne vloge: kulturno, informacijsko, izobraževalno,
s poudarjeno udeležbo v procesu vseživljenjskega učenja, ter socialno. Glede na potrebe
po komunikaciji lahko dodamo še peto: knjižnica kot komunikacijsko središče, pa naj
gre za tehnološko in informacijsko vozlišče ali pa samo za prijeten prostor, kjer se ljudje
radi srečujejo. Knjižnica s svojim delovanjem lahko pomembno prispeva k družbenemu,
gospodarskemu, kulturnemu in socialnemu razvoju okolja.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo in pojasnjujejo delovno področje
knjižnice, so:


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)



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)

Str. 03

PROGRAMSKI NAČRT JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA
SLATINA


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)



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



Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASF (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)



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)



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)



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)



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



Strateški načrt JZ Knjižnice Rogaška Slatina 2021-2025

Dejavnosti in naloge Knjižnice Rogaška Slatina opredeljuje Zakon o knjižničarstvu, ki v
2. členu določa dejavnost knjižnice, ki je javna služba:


zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,



zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
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izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih
virov,



posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,



sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,



pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,



informacijsko opismenjevanje,



varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,



drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

V 16. členu Zakona o knjižničarstvu so opredeljene »splošne knjižnice«, ki izvajajo
knjižnično dejavnost za prebivalce v svojem okolju, zagotavljajo pa tudi storitve za
skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Splošne knjižnice v skladu s 16. členom
Zakona o knjižničarstvu poleg dejavnosti iz 2. člena tega zakona opravljajo še naslednje
naloge:


sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,



zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,



zagotavljajo dostopnost in rabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih,





organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so
namenjene spodbujanju bralne kulture,
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s
posebnimi potrebami,
organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

16. člen Zakona o knjižničarstvu govori tudi:


splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.

SVET KNJIŽNICE
Svet knjižnice bo v letu 2022 opravljal naloge, ki jih določa Odlok o ustanovitvi JZ
Knjižnice Rogaška Slatina. Svet se bo sestajal po potrebi, letos predvidoma dvakrat. Po
potrebi bo odločal tudi na korespondenčnih sejah. Sejam bo po službeni dolžnosti
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prisostvovala direktorica knjižnice. Svet knjižnice bo med drugim obravnaval in potrdil
zaključni račun ter letno poročilo knjižnice za leto 2021, ocenil delo direktorice v letu
2021, obravnaval program dela in finančni načrt knjižnice za leto 2022 ter dajal predloge
in pobude za delo knjižnice.

DOLGOROČNI OZ. STRATEŠKI CILJI
Dolgoročni oz. strateški cilji knjižnice so določeni na podlagi že navedenih zakonskih in
drugih pravnih podlag, ki pojasnjujejo in določajo delovno področje knjižnice, in v
Strateškem načrtu JZ Knjižnica Rogaška Slatina 2021-2025.
V skladu s poslanstvom Knjižnice Rogaška Slatina je le ta dolžna:


dosledno skrbeti za kvalitetno in ažurno nabavo knjižničnih gradiv na vseh
nosilcih zapisa, ki jih definira zakonodaja,



zgraditi učinkovit model pridobivanja informacij o knjižničnem gradivu,



v okviru sredstev za nakup knjižničnega gradiva zagotoviti sredstva za nakup
domoznanskega gradiva.

Takojšnja obdelava pridobljenega gradiva:


posodabljanje tehnologije obdelave in izposoje gradiva v skladu z razvojem
programske opreme COBISS3.

Zaščita pisne kulturne dediščine, ki jo hrani Knjižnica Rogaška Slatina:


hranjenja domoznanskega gradiva in gradiva, ki ima status kulturnega
spomenika,



prenos ogroženega gradiva na elektronske nosilce zapisa.

Maksimalno povečanje dostopnosti in uporabe knjižnične zbirke Knjižnice Rogaška
Slatina in drugih informacijskih virov, do katerih knjižnica zagotavlja dostop:


sodelovanje v digitalni knjižnici, ki jo razvija območna Osrednja knjižnica Celje,



vključevanje v regijski projekt Kamra in biografski leksikon celjskozasavski.si oz
Obraze slovenskih pokrajin,



uvajanje novih e-storitev in povečanje števila uporabnikov »na daljavo«,
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vsaj ohranjanje aktivnega števila članstva vseh kategorij uporabnikov,



javno predstavljanje knjižnične ponudbe Knjižnice Rogaška Slatina,

Zagotoviti dostopnost in uporabo knjižničnega prostora in gradiva prebivalcem s
posebnimi potrebami:


omogočiti nemoten dostop do javnih knjižničnih prostorov vsem kategorijam
prebivalstva,



temeljno knjižnično zbirko graditi tako, da bodo lahko skupine prebivalcev s
posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni …) uporabljali oz.
koristili čim več knjižničnega gradiva in ostalih informacijskih virov,



prebivalcem, ki zaradi bolezni ali drugih tegob knjižničnih storitev ne morejo
koristiti v knjižničnih prostorih, to omogočiti s posebnimi oblikami dela.

Podpora pridobivanju dodatnih znanj, stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in
usposabljanju strokovnih delavcev:


stalno usposabljanje na delovnem mestu,



stalno strokovno izpopolnjevanje na različnih izobraževalnih oblikah in
strokovnih srečanjih,



izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za nove tehnologije in nove načine
dela.

Zagotavljanje vseh potrebnih kadrovskih, finančnih, prostorskih in drugih pogojev za
izvajanje poslanstva knjižnice:


zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za delo (javne finance ter lastni
prihodki).

Ostati pomembno osrednje informacijsko središče:


organizirati javni knjižnični prostor tako, da bo lahko dostopen, prijazen in tako
vabljiv za vse kategorije uporabnikov,



ponujati osnovne in dodatne knjižnične storitve (npr. kulturne prireditve,
predavanja, srečanja, izobraževanja ipd. prilagojeno) za vse kategorije
prebivalstva, seveda pod pogoji, ki bodo v času epidemije zagotovili varen obisk
knjižnice,
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PROSTOR IN OPREMA
Prostor
Prostor knjižnice v Rogaški Slatini je velik, urejen in opremljen v skladu s predpisi in
knjižničarskimi standardi, je pa treba skrbeti za ustrezno vzdrževaje. Treba bo preobleči
del sedežnih garnitur ali jih nadomestiti z novimi ter popraviti in prepleskati strop.
Občina Rogaška Slatina je sporočila, da se bo to izvedlo v roku meseca ali dveh, ravno
tako so že v izdelavi zunanje žaluzije, ki bodo preprečile nadaljnje uničenje talnih oblog
zaradi vpliva svetlobe. Ker so talne obloge potrebne zamenjave zaradi prej omenjenega,
bo občina ustanoviteljica, kot je bilo obljubljeno, investicijo izvedla v prihodnjih letih.
Prav tako bo treba v letu 2022 dokupiti dve ali tri knjižne omare pri leposlovju na
oddelku za odrasle, saj se knjižnica z nakupom širi, police se polnijo, prostora pa
zmanjkuje.
Več let se že trudimo rešiti prostorski problem v krajevni Knjižnici Rogatec, kjer je
prostorska stiska res ogromna. Pogovori z občinskimi strokovnimi službami o tej
problematiki že potekajo; omenjeno je vključeno tudI v Strateški načrt Knjižnice
Rogaška Slatina 2021-2025.

Računalniška in druga IKT-oprema
V letu 2022 za knjižnico v Rogaški Slatini načrtujemo nakup dveh podpisnih tablic in
dveh računalnikov za zaposlene.

ZAPOSLENI
Splošno stanje
V knjižnici bo zaposlenih 5 strokovnih delavk, čistilka in direktorica. Če bo odobreno s
strani Zavoda za zaposlovanje, bomo zaposlili tudi eno osebo preko javnih del.
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Za opravljanje finančno-računovodskih del je sklenjena pogodba s finančnim servisom
Revidera računovodstvo, d. o. o., za čiščenje prostorov knjižnice v Rogatcu je sklenjena
pogodba s čistilnim servisom Slikopleskarstvo in čistilni servis Bojan Poljažer, 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
Tudi v letu 2022 bomo sledili razpisanim strokovnim izpopolnjevanjem v obliki tečajev,
seminarjev in delavnic, kajti le sprotno dopolnjevanje in nadgrajevanje knjižničarskega,
informacijskega, splošnega in drugih znanj je zagotovilo za uspešno delo v ustanovi, kot
je knjižnica. Potrebe uporabnikov po znanju, izobraževanju, informiranju, druženju in
kulturi so vedno večje, kakovostno jih lahko zadovolji le izobražen in strokovno
napreden ter usposobljen knjižničar. Načrtujemo udeležbo naslednjih vrst izobraževanj:
•

izobraževanja s področja domoznanstva v Osrednji knjižnici Celje;

•

rednih izobraževanj za direktorje splošnih knjižnic;

•

seminarje in usposabljanja iz zakonodaje, predpisov, organizacije dela;

•

letnega posveta Sekcije splošnih knjižnic;

•

izobraževanj, ki jih organizira Društvo bibliotekarjev Celje;

•

knjižnega sejma, če bo izveden v živo,

•

primernih izobraževanja različnih ponudnikov, ki jih bomo zasledili med letom,
bodisi v živo ali preko spleta.

OSNOVNI PROGRAM
Z načrtovanimi sredstvi ustanoviteljic, Občine Rogaška Slatina in Občine Rogatec,
deležem Ministrstva za kulturo RS (knjižnično gradivo) in delom lastnega prihodka
načrtujemo nakup knjižničnega gradiva, ostali redni program in promocijsko dejavnost
ter načrtovane projekte knjižnice.
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Knjižnično gradivo
V letu 2022 bomo v knjižnici nadaljevali z oblikovanjem aktualne knjižnične zbirke v
skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in pri tem v največji možni meri še
posebej upoštevali naslednje kriterije in cilje.
Cilji letnega nakupa knjižničnega gradiva:


vsaka kategorija uporabnikov mora najti v knjižnični zbirki večino gradiva, ki ga
potrebuje za izobraževanje in razvedrilo,



zagotoviti ustrezno število naslovov in izvodov knjižničnega gradiva glede na
potrebe in realne želje uporabnikov, sedanjih in potencialnih,



v knjižnično zbirko uvrstiti gradivo, ki potrjuje, da je knjižnica informacijsko in
izobraževalno središče lokalne skupnosti,



zadovoljiti potrebe dijakov in študentov po osnovni strokovni literaturi z
različnih področij,



obdržati sedanje in pridobiti potencialne uporabnike ter v letu 2022 povečati
število članov.

Pri vsebinskem izboru gradiva sledimo strokovnim priporočilom knjižničarske stroke in
Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ul RS
73/2003). Pristojni so nam prisluhnili glede zelo merila zahtevnega v strukturi letnega
prirasta gradiva in razmerje med strokovnim gradivom in leposlovjem iz 60 % : 40 %
zrahljali na 50 % naslovov strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva na
tiskanih in drugih medijih. Pri izboru gradiva upoštevamo potrebe odraslega
prebivalstva ter otrok in mladine, kar v letnem nakupu predstavlja 30 % naslovov.
Prirast po posameznih strokovnih skupinah je odvisen od ustreznosti vsebin po
splošnih in posebnih kriterijih za optimalno izvajanje našega poslanstva. Vsebina
prirasta za otroke, mladino in odrasle zajema:


izvirno slovensko in kvalitetno prevodno leposlovno in strokovno literaturo,



periodiko različnih strokovnih področij,



neknjižno gradivo s poudarkom na strokovni kvaliteti in umetniški vrednosti,



domoznansko gradivo.
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Pri nakupu gradiva želimo tekoče pridobiti kar največ novih naslovov, saj na ta način
najširšemu krogu uporabnikov omogočamo dostop do novih znanj in dosežkov na vseh
področjih človekovega ustvarjanja.

Letni prirast knjižničnega gradiva
Nadejamo se, da bodo finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022 v
primerjavi z letom 2021 približno enaka ali morda celo malce višja, čeprav je Občina
Rogatec višino sredstev za nakup gradiva zmanjšala za 2.000 eur.
Želimo si, da bo Ministrstvo za kulturo kljub najprej načrtovani dodelitvi sredstev po
načelu 1 eur na prebivalca povečalo maso sredstev za nakup knjižničnega gradiva, kot je
storilo lani in nam dodelilo dobrih 4000 eur več, kot smo načrtovali. Glede na to dejstvo
zato za nakup gradiva torej načrtujemo sredstva v naslednji višini:
FINANCER
Občina Rogaška Slatina
Občina Rogatec
Ministrstvo za kulturo
–

konvencionalno

ZNESEK

POVPREČNA

ŠTEVILO

CENA

ENOT

24.000 eur

19 eur

1263

4.000 eur

19 eur

210

13.500 eur

29 eur

423

3.500

17 eur

205

19 eur

210

21,5 eur

2311

18.000 eur

gradivo
–

e-knjige

Ostanek iz leta 2020
SKUPAJ

4.000 eur
50.000 eur

Glede na prikazano v tabeli bo knjižnica v letu 2022 razpolagala s 50.000 eur. Če
vzamemo povprečno ceno gradiva, ki smo ga lani nabavili s sredstvi ministrstva,
sredstvi občin in ostanka, bomo kupili 2311 enot gradiva.
V letu 2022 se bomo trudili našo zbirko aktualizirati s kakovostnim gradivom, in sicer
na naslednje načine:


nakup izvirnega slovenskega leposlovja in kvalitetne prevodne literature,



oblikovanje domoznanske zbirke (poudarek na slikovnem gradivu),
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dopolnjevanje vseh področij strokovne literature z novimi aktualnimi
vsebinami, poudarek na referenčni zbirki in jezikoslovju,



izbor neknjižnega gradiva bo temeljil na kvaliteti, umetniški vrednosti ali
poučnosti; pri avdiovizualnem gradivu poudarek na izboru slovenske in
evropske produkcije,



širok izbor serijskih publikacij različnih strokovnih in leposlovnih področij za
vse populacije; poudarek na serijskih publikacijah v tujih jezikih za otroke in
mladino,



kvalitetno leposlovno in poljudno gradivo za otroke in mladino do 15. leta.

Pri nakupu bomo posebno pozornost namenili:


publikacijam v javnem interesu, katerih izdajo sta/bosta finančno podprli Javna
agencija za knjigo oziroma Javna agencija za raziskovalno dejavnost;



ponatisom slovenskih izvirnih klasikov in ponatisov izvirnih slovenskih
strokovnih del za mladino in odrasle;



otroški in mladinski literaturi z znakom kakovosti »zlata hruška« ter



zvočnih in e-knjig v slovenskem jeziku.

Upoštevali bomo tudi naslednje obletnice oz. pomembne dogodke v letu 2022 na
področju delovanja:


100. obletnica v Rogaški Slatini rojene mladinske pisateljice, pedagoginje in
novinarke Ele Peroci,
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100. obletnica rojstva v Rogatcu rojenega pesnika, prevajalca, urednika in
novinarja Jožeta Šmita.

Gradivo bomo pridobivali preko katalogov, medmrežja, v knjigarnah, pri predstavnikih
založb, v antikvariatih in pri samozaložnikih, skratka pri vseh, ki bodo ponujali
kakovostno gradivo in po sprejemljivih cenah dostopno gradivo. Vsekakor pa bo
nabava potekala strokovno in zelo gospodarno. Kot vsako leto do sedaj se bomo trudili
izpogajati čim višje možne popuste, z veseljem pa bomo sprejemali tudi darove, s

Str. 13

PROGRAMSKI NAČRT JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA
SLATINA
katerimi bomo nadomestili dotrajano gradivo v zbirki ali pa jih bomo uporabili za
opremljanje knjigobežnic.
Vsekakor pa bomo tudi v letu 2022 poskrbeli za pretehtan izbor knjižničnih gradiv in
ažurnost pri nabavi in obdelavi knjižničnih gradiv, kar naši uporabniki še posebej cenijo.
Nezahtevno leposlovno gradivo, ki je bolj iskano, zagotovimo v skladu z željami in
potrebami uporabnikov knjižnice z medoddelčno izposojo v posamezni enoti, prav tako
pa tudi strokovno gradivo, ki je praviloma dražje in ga lahko kupimo le v enem, redkeje
v dveh izvodih.
V letu 2022 se bomo posvečali tudi izločanju neuporabnega, zastarelega, obrabljenega in
izgubljenega gradiva, da bomo vzdrževali aktualnost knjižnične zbirke. Z odpisom
oziroma zamenjavo starih izdaj z novejšimi – predvsem pri strokovni in referenčni
literaturi - knjižnica ohranja relevantnost svojih virov.
Knjižnica bo naročnino na nekatere plačljive podatkovne zbirke, ki spadajo v okvir
knjižničnega gradiva, obdržala tudi v letu 2022. V sodelovanju z Osrednjo knjižnico
Celje bodo na voljo naslednji elektronski viri:


EBONITETE.si je najsodobnejša aplikacija za popoln pregled več kot 200.000
poslovnih subjektov. Na enem samem mestu so zbrani splošni, računovodski in
ostali finančni podatki o izbranem podjetju;



IUS INFO je podatkovna zbirka s področja prava;



FIND INFO je spletni portal, ki nudi informacije s finančnega in davčnega
področja;



Večer- spletni arhiv časopisa Večer – arhiv člankov od leta 1945 do danes;



Press Reader je podatkovna zbirka, ki prinaša tekoče izdaje več kot 6.000
nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij z vsega sveta. Omogoča
dostop do časnikov iz 100 držav in v 60 jezikih.

V letu 2022 se bomo posvečali tudi izločanju neuporabnega, zastarelega,
obrabljenega in izgubljenega gradiva, da bomo vzdrževali aktualnost knjižnične
zbirke. Z odpisom oziroma zamenjavo starih izdaj z novejšimi – predvsem pri
strokovni in referenčni literaturi - knjižnica ohranja relevantnost svojih virov.

Str. 14

PROGRAMSKI NAČRT JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA
SLATINA
Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja
Knjižnica Rogaška Slatina deluje na območju občine Rogaška Slatina in občine Rogatec.
V obeh občinah je pomembnejša panoga tudi kmetijstvo, predvsem vinogradništvo,
sadjarstvo in čebelarstvo. Na področju delovanja knjižnice, ki zajema 14.480
prebivalcev, deluje razvejana mreža vzgojno izobraževalnih ustanov (vrtci, štiri osnovne
šole s štirimi podružničnimi šolami, glasbena šola, srednješolski center, Ljudska
univerza in Izobraževalni center Prah, ki izvaja izobraževalne programe tudi v
sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne vede iz Celja), Visokošolski center
Arema, zavod za kulturo, muzej na prostem in več kulturnih in športnih društev, dom
za starejše, društvo upokojencev, društvo kmečkih žena in društvo invalidov.
Sodelujemo tudi z varstveno-delovnim centrom, ki ima svojo bivalno enoto na
Podplatu.
Knjižnica Rogaška Slatina z vsemi omenjenimi zavodi oz. organizacijami odlično
sodeluje in si tudi na ta način počasi, a vztrajno zagotavlja vedno večje članstvo.
V letu 2022 poleg sodelovanja z vrtcema in šolami načrtujemo sodelovanje še z Ljudsko
univerzo Rogaška Slatina, Zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina, z
Mladinskim svetom Občine Rogaška Slatina, Športno zvezo Rogaška Slatina, Zavodom
za turizem kulturo in razvoj ter z raznimi društvi, in sicer pri aktivnostih med
počitnicami, pred prazniki in ob morebitnih drugih priložnostih.
Predšolski otroci
V knjižnično zbirko bomo zato dosledno vključevali kvalitetno izvirno slovensko in tuje
knjižno in neknjižno gradivo ter ponatise in nagrajeno strokovno in leposlovno gradivo.
Sicer pa bomo najmlajše še naprej vabili na ure pravljic, na katerih bomo prebirali
izvirna slovenska in prevodna besedila, ter na ustvarjalne delavnice, katerih tematika bo
povezana s prazniki ali drugimi aktualnimi dogodki. Družinsko branje bomo še naprej
spodbujali s projektom »Ježkov nahrbtnik« (mini bralna značka), katerega 12. sezono
smo začeli ob tednu otroka v mesecu oktobru, slovesno pa jo bomo zaključili aprila
2022 ob dnevu knjige za otroke z odmevno prireditvijo, če nam bodo seveda razmere to

Str. 15

PROGRAMSKI NAČRT JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA
SLATINA
dopuščale, mlade bralce pa bomo za osvojeno mini bralno značko nagradili s knjižnimi
nagradami.
Osnovnošolci
Najstnike bomo tudi v letu 2022 v knjižnico in k branju pritegnili s kakovostnim
gradivom, ki smo ga uvrstili na seznam za bralno značko, namenjeno njih, imenovano
ŠOK (Škatla odličnih knjig).
Na območju naše knjižnice delujejo štiri devetletne osnovne šole, tri izmed njih izvajata
projekt EKO šola, ki učence uči in spodbuja k odgovornemu ravnanju z naravo in
okoljem, zato sodelujemo predvsem ob dnevu Zemlje, v vseh šolah pa dajejo poudarek
učenju tujih jezikov.
Pri izboru gradiva za to ciljno skupino bomo dajali prednost kakovostnim leposlovnim
besedilom slovenskih in tujih avtorjev ter leposlovnim delom v tujih jezikih, zbirko
bomo dopolnjevali s strokovnim gradivom (s poudarkom na naravoslovju) v knjižni in
neknjižni obliki (zvočno, filmsko, elektronsko …), v zbirko pa bomo uvrstili še čtivo, ki
ga učenci potrebujejo za sodelovanje pri bralni znački, več serijskih publikacij v tujih
jezikih, primernih za to ciljno skupino.
S šolami bomo sodelovali v skupnih projektih (Rastem s knjigo, obiski v knjižnici,
knjižnica na obisku v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ... ).
Srednješolci
V Rogaški Slatini deluje šolski center, ki izobražuje v programih gimnazija, v programu
srednjega strokovnega izobraževanja tehnik optik ter tehnik steklarstva in v programih
srednjega poklicnega izobraževanja steklar in oblikovalec stekla. Večina srednješolcev z
našega področja pa srednje šole se vedno obiskuje v Celju, kamor se dnevno vozijo.
Pri izboru gradiva upoštevamo dejstvo, da srednješolci uporabljajo leposlovno in
strokovno gradivo za odrasle, zato specifično za to ciljno skupino kupujemo gradivo
(tudi e-knjige za obvezno šolsko čtivo, ki rešijo stisko premalo konvencionalnega
gradiva), ki je v pomoč pri referatih, seminarjih, kot priprava na mature, pa tudi gradivo,
ki obravnava probleme odraščanja (odnosi, odvisnost, nasilje, motnje hranjenja ...) in
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gradivo, ki ga priporoča obrtna zbornica za področje steklarstva in optike. Dijakom
bomo omogočali tudi 24-urni dostop do e-podatkovnih baz.
Za dijake Šolskega centra Rogaška Slatina pa bomo kot doslej organizirali tudi delavnice
za iskanje gradiva v sistemu COBISS, jih ob tem seznanili s postavitvijo gradiva v naši
knjižnici in jih naučili samostojnega iskanja gradiva ter izposoje e-gradiva.
Študentje
Našo knjižnico obiskuje sorazmerno visok delež študentov, ki študirajo na univerzah v
Ljubljani, Mariboru in Kopru ter na visokih in/ali višjih strokovnih šolah. Zato bomo
tudi v letu 2022 v zbirko vključili strokovno in znanstveno literaturo z različnih področij
in na različnih medijih, poudarek bo na dostopu do elektronskih podatkovnih virov.
Ker pa v okviru Ljudske univerze Rogaška Slatina in Izobraževalnega centra Prah deluje
več izobraževalnih programov za odrasle, bomo v zbirko uvrstili novosti s teh področij,
pozornost pa bomo namenili gradivu s področja poslovanja, vodenja, marketinga, saj
ekonomsko-komercialne programe obiskuje največ študentov ob delu.
Odrasli in upokojenci
Ta ciljna skupina je zelo zanimiva, saj v njej zasledimo zelo raznolik spekter znanj in
interesov pa tudi časa, ki ga lahko preživijo v knjižnici. Zaposleni uporabniki
potrebujejo različne informacije in hiter servis knjižničnih storitev. Upokojenci pa želijo
več informacij o sami knjižnični zbirki in uporabo različnih gradiv v čitalnici. Oboji pa
želijo biti informirani o dogajanju v lokalnem pa tudi širšem okolju. Knjižnično zbirko
za to skupino je treba dopolnjevati z aktualnim gradivom s področja izvirnega in
prevodnega leposlovja, vseh žanrov in slogov, s knjižnim in neknjižnim gradivom
različnih strokovnih področij (glede na interese izstopajo vzgoja, psihologija, kmetijstvo,
gostinstvo, medicine), tudi v tujih jezikih, pomemben je tudi zadosten izbor naslovov
serijskih publikacij z različnih področij.
Posebne potrebe okolja
Posebno pozornost bomo namenili učencem III. OŠ Rogaška Slatina, tj. osnovna šola s
prilagojenim programom. Več otrok iz oddelka OVI (oddelek vzgoje in izobraževanja)
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je gibalno oviranih. S to osnovno šolo načrtujemo tudi v letu dobro sodelovanje: obiski
razredov, izvajanje kulturnega dne v knjižnici. Odkar je aprila 2009 knjižnica v novih
prostorih, obisk gibalno oviranim uporabnikom ne predstavlja problema, saj je dostop
do knjižnice urejen tudi z dvigalom in klančinami. Za invalide imamo urejene tudi
sanitarije.
Ker s III. OŠ sodelujemo tudi pri projektu Rastem s knjigo, se bomo za njihov obisk
posebej pripravili, saj je treba vsebine prilagoditi njihovim sposobnostim.
V neposredni bližini knjižnice stoji Pegazov dom, tj. dom za starejše občane, s katerim
knjižnica sodeluje že nekaj let. Upamo, da nam bomo v letu 2022 obiskovali stanovalce
doma in jih razveseljevali z različnimi zgodbami.
Zaradi vse večjega števila starejših, ki slabše vidijo, imamo v knjižnici zelo jasno
označeno gradivo, namenjeno slabovidnim osebam. Na knjigah z večjo pisavo so
nalepljene oznake zelo opazne barve, pridružili pa smo se tudi Audibooku in bomo v
letu 2022 ponudili 100 naslovov zvočnih knjig.
V knjižnici opažamo porast vpisa brezposelnih oseb in tujcev, ki so se preselili v
Slovenijo (večinoma Albancev). Ker so ti uporabniki še posebej občutljiva skupina, jim
poleg izposoje knjižničnega gradiva ponudimo različne dejavnosti oz. vsebine, povezane
z iskanjem zaposlitev: uvajamo jih v uporabo interneta in internetnih strani, ki
posredujejo aktualna delovna mesta, te vrste informacij jim posredujemo tudi s
pomočjo za to namenjenih rubrik dnevnega časopisja, pomagamo pa jim tudi pri pisanju
prošenj, če to želijo.
Ker zaradi epidemije tudi letos nismo uspeli izvesti projekta oz. dogodka ob 3.
decembru, tem veselem dnevu kulture, ki je hkrati tudi mednarodni dan invalidov,
upamo, da nam bo leto 2022 vendarle naklonjeno, da bomo lahko prikazali vlogo
knjižnice v življenju oseb s posebnimi potrebami.
Tudi medknjižnična izposoja ima iz leta v leto večji pomen in razsežnost. V letu 2022
bo ostala brezplačna za strokovno gradivo med splošnimi knjižnicami na celjskem
območju, kar povečuje izbiro knjižnega gradiva tudi v Knjižnici Rogaška Slatina.
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Izposoja in delo z uporabniki
V letu 2022 se bomo ponovno še posebej posvetili promociji izposoje e-knjig, ki jih
ponuja portal Biblos, in zvočnih knjig, ki jih ponuja portal AudiBook. Korona situacija
je izposojo tovrstnega gradiva močno povečala, ampak ko so se knjižnice spet bolj na
široko odprle vrata, je to spet upadlo, kar je dokaz, da bralcem bolj »diši« tiskana knjiga.
Kljub vsemu bomo posebej v primeru pogosteje iskanega gradiva izposojo le-tega
pogosteje ponujali v e-obliki.
Za delo v izposoji, ki je vezano izključno na delo z uporabniki, so potrebni strokovno
usposobljeni delavci. V izposoji bomo v prvi vrsti poskrbeli za:


kakovostno in odgovorno izvajanje storitev v izposoji in za stvari, ki so z njo
povezane,



kakovostno vzdrževanje knjižničnih gradiv,



obveščanje uporabnikov o novostih,



pripravo zloženk z navodili in obvestili,



svetovanje in pomoč uporabnikom pri izboru gradiv,



promocijo starejšega knjižničnega gradiva s priložnostnimi manjšimi razstavami
na določeno temo (književnost po narodih, zvrst romanov, obletnice avtorjev,
manj izposojano gradivo …),



promocijo in izpostavljanje gradiva, vezanega na določeno temo, prihajajoče
praznike, obletnice rojstev ali smrti avtorjev ipd.



nadaljevali bomo s promocijo slovenskih avtorjev,



promocijo rabe internetnih možnosti pri podaljševanju izposojnih rokov in
rezervacije gradiv,



promocijo nominiranih ali nagrajenih knjig (npr. za nagrado kresnik, večernico,
sodelujočih na Festivalu Pranger, Festivalu Fabula ipd.)



dostop do različnih baz podatkov in pomoč pri njihovi uporabi.

Glede na vse navedeno si želimo povečati izposojo gradiva za vsaj 5 %, torej na
približno 135.000 enot.
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Uporabniki
Osnovne storitve knjižnice so dostopne vsakomur v obsegu, ki ga določa Uredba
o osnovnih

storitvah

knjižnic. Te storitve se nanašajo na izposojo gradiva,

posredovanje informacij in bibliopedagoško delo oziroma usposabljanje uporabnikov za
uporabo knjižnice.
Število aktivnih članov iz preteklega leta je 2.535 in predstavlja 18 % vsega prebivalstva.
Aktivni člani so vsi člani, ki so si v zadnjem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo.
Uporabnikov knjižnice, ki uporabljajo prostore, gradivo in opremo knjižnice, pa je
bistveno več, ocenjujemo, da med 35 in 40 %.
V letu 2022 načrtujemo vpis 220 novih članov (v letu 2021 se je na novo vpisalo 211
članov) in ohranitev ali celo povečanje aktivnih članov glede na leto prej (2500 aktivnih
članov). Je pa nerealno iz leta v leto pričakovati večji vpis (in porast ostalih kazalnikov,
ker se družbeno-geografski položaj na območju delovanja knjižnice ne spreminja).
Nove člane bomo skušali pritegniti s premišljeno dopolnitvijo naše knjižnične zbirke,
projekti, usmerjenimi na različne populacije, in s pestrimi kulturnimi dogodki.
Prireditveno dejavnost enačimo z ostalimi aktivnostmi v knjižnici. Prek prireditev ljudje
spoznajo knjižnico, se z njo zbližajo in morda v njej tudi ostanejo.
V Knjižnici Rogaška Slatina bomo v letu 2022 nadaljevali z dejavnostmi, s katerimi
želimo pospešiti dvig bralne kulture prebivalcev. Začenjamo pri najmlajših z Ježkovimi
pravljicami in Ježkovimi ustvarjalnicami. Za to starostno skupino bomo pripravili tudi
lutkovne, gledališke predstave in priložnostne prireditve. Za učence druge in tretje triade
osnovne šole bomo organizirali reševanje knjižnih ugank, v knjižnico bomo v sklopu
projekta Rastem s knjigo povabili sedmošolce in dijake 1. letnika srednje šole, jih ob tem
seznanili z nalogami, cilji in delovanjem knjižnice, jih izobraževali za uporabo Cobissa,
spodbujali jih bomo k uporabi e- in zvočnih knjig.
Nadaljevali bomo že utečen zelo uspešen projekt Ježkov nahrbtnik, tj. »mini bralna
značka«, namenjena predšolskim otrokom in njihovim staršem, z namenom spodbujanja
branja v krogu družine in s tem navajanje na knjigo in branje.

Str. 20

PROGRAMSKI NAČRT JZ KNJIŽNICA ROGAŠKA
SLATINA
Osnovnošolcem iz druge in tretje triade ponujamo projekt za spodbujanje branja ŠOK
(Škatla odličnih knjig). Pripravili smo brošuro s priporočenim gradivom, izmed katerega
v času trajanja projekta mladi bralci lahko izbirajo.
Odraslim bralcem bodo namenjeni literarni večeri s slovenskimi ustvarjalci in
predstavitve knjig slovenskih avtorjev, potopisna predavanja predvsem tistih
popotnikov, ki o svojih potovanjih pišejo članke oz. knjige, predstavitve zanimivih
strokovnih knjig ter gradiva s področja domoznanstva.
Tudi v letu 2020 bomo izvajali bralno značko za odrasle Branje brez meja, ki jo od
novembra 2015 izvajamo v sodelovanju z Gradsko knjižnico Krapina.
Informacijska pismenost: Za učence tretje triade osnovnih šol in dijake šolskega centra
bomo organizirali delavnice za iskanje gradiva po sistemu COBISS, jih izobraževali za
samostojno uporabo e-virov, ki jih ponujamo, spodbujali jih bomo k uporabi Biblosa.
Če bodo razmere to dopuščale, bomo za upokojence izvajali brezplačne računalniške
delavnice Računalnik je okno v svet tudi v tretjem življenjskem obdobju in jih naučili osnov
uporabe interneta in elektronske pošte ter izposoje e-knjig z Biblosa.
Posebno pozornost bomo namenili priseljencem, predvsem ženskam in otrokom, iz
držav bivše skupne države, ki se ob prihodu v Slovenijo radi vpišejo v knjižnico.
Spodbujali jih bomo k učenju slovenskega jezika in jih tudi
Našim članom bomo omogočali oddaljeni dostop do podatkovnih zbirk s številko
izkaznice in geslom za Cobiss. Vsi člani in uporabniki knjižnice imajo na voljo
brezplačen dostop tudi do svetovnega spleta in elektronske pošte.
Tudi medknjižnična izposoja ima iz leta v leto večji pomen in razsežnost. V letu 2022
bo ostala brezplačna za strokovno gradivo med splošnimi knjižnicami na celjskem
območju, kar povečuje izbiro knjižnega gradiva tudi v Knjižnici Rogaška Slatina.
V upanju, da se bodo razmere z epidemijo končno umirile in bomo lahko začeli
navedene aktivnosti izvajali kot pred njo, tudi zaradi načrtovanih dogodkov ob
prazničnem Letu Ele Peroci in 100-letnici rojstva Jožeta Šmita, načrtujemo 35.000
obiskovalcev knjižnice zaradi izposoje gradiva in 2000 obiskovalcev na raznih dogodkih.
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Domoznanstvo
Pomemben del knjižnične zbirke je zbirka domoznanskega gradiva. To je gradivo, ki se
po vsebini nanaša na območje Rogaške Slatine in Rogatca; ki je nastalo na našem
območju ali so ga ustvarili avtorji z našega območja. Gradivo predstavlja kulturno
dediščino omenjenih dveh občin.
V osrednji enoti imamo vsem občinam skupen domoznanski oddelek, v katerem je
zbirka domoznanskega gradiva za obe občini.
Težišče domoznanske dejavnosti bo tudi v letu 20222 usmerjeno v zbiranje, ohranjanje
in varovanje predvsem naše lokalne knjižnične dediščine ter strokovno bibliografsko
obdelavo teh gradiv.
Pri tem se bomo povezovali tudi z domoznanskim oddelkom območne Osrednje
knjižnice Celje in sodelovali pri njihovih načrtovanih projektih s področja digitalizacije
gradiv, predvsem v okviru virtualnega regijskega medpomnilnika Kamra.
Aktivno bomo sodelovali pri nastajanju oz. dopolnjevanju biografskega leksikona
celjskega območja in Zasavja (celjskozasavski.si)
Posvetili se bomo nakupu redkejših in starejših gradiv – razglednic krajev naše doline, ki
jih sistematično nabavljamo in digitaliziramo zadnjih nekaj let. Za digitaliziran arhiv s
področja domoznanstva štejejo gradiva, ki so v elektronski obliki, objavljena na spletu in
vpisana v vzajemni katalog.
Domoznansko zbirko bomo sproti dopolnjevali s publikacijami domačih avtorjev, z
gradivom o Rogaški Slatini in Rogatcem in z vsakodnevnimi drobnimi tiski, ki nastajajo
na našem območju.
Na zbirko domoznanskega gradiva bomo opozarjali z manjšimi razstavami tega gradiva
v knjižnici in objavami v sredstvih javnega obveščanja.

Knjižnično informacijsko opismenjevanje
Knjižnica predstavlja z rednim delom in prireditvami pomemben element pri
vseživljenjskem izobraževanju občanov.
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Osnove računalniškega opismenjevanja bomo vključevali v redne dejavnosti, ki jih
pripravljamo za osnovnošolsko mladino in srednješolsko mladino.
Knjižnica je aktivno vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem in s tem
oblikuje tudi svoj lokalni katalog knjižničnega gradiva, ki je dostopen preko svetovnega
spleta.
Uporabnikom omogočamo preko servisa »Moja knjižnica« naročilo prostega gradiva,
rezervacijo trenutno izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, pregled morebitnih
neporavnanih dolgov, možnost elektronskega obveščanja. Člani lahko izberejo vrsto
različnih obvestil, ki jih želijo prejemati: o prispelem rezerviranem gradivu, o poteku
članstva, o neporavnanih terjatvah, splošna obvestila knjižnice.
Za uporabo servisa »Moja knjižnica« sta potrebna številka članske izkaznice in geslo za
COBISS, ki ga člani dobijo v knjižnici in ju večina uporabnikov s pridom uporablja.
V redno bibliopedagoško dejavnost ob obisku osnovnošolcev v knjižnici vključujemo
tudi samostojno iskanje gradiva po elektronskem katalogu in druge uporabe e-knjižnice.
Poleg omenjenega utečenega programa bomo tudi letos nudili izobraževanje za uporabo
storitev mCOBISS in pomoč pri izposoji elektronskih knjig in izposojo e-knjig preko
portala Biblos ter zvočnih knjig preko Audibooka.
S Šolskim centrom Rogaška Slatina bomo tudi letos izvajali izobraževanje za iskanje
gradiva preko COBISS-a in elektronskih virov; če ne bo možen obisk dijakov, bomo
predavanje izvedli on-line.

PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI
Epidemija koronavirusa že lep čas kreira javno življenje in posledično tudi delovanje
knjižnic. Res je, da smo se v tem času naučili marsikaj novega, tudi kar se tiče izvedb
dogodkov preko spleta. Če še vedno ne bodo dovoljeni množični javni dogodki, bomo
dejavnosti prestavili na FB in YouTube kanal oz jih organizirali skladno s predpisi Vlade
in navodili NIJZ. V nadaljevanju so navedene dejavnosti, ki jih bomo organizirali, če
bodo le razmere to dopuščale, sicer se bomo prilagajali aktualni situaciji.
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Prireditvena dejavnost
Otroški program
Otroški program tudi v letu 2022 vsebuje naslednje že utečene vsebine, bodo pa vse te
vsebine letos potekale pod okriljem 100-letnic rojstev Ele Peroci in Jožeta Šmita na
temo njunih del.


Ure pravljic bodo namenjene otrokom od 3. do 7. leta. Potekale bodo enkrat ali
dvakrat mesečno razen v mesecu juliju in avgustu, in sicer ob prvih sredah v
mesecu v Rogatcu, ob prvih četrtkih v mesecu pa v Rogaški Slatini.



Lutkovna ali igrana predstava je načrtovana po ena na vsaki lokaciji.



Sodelovanje z vrtci in šolami: po dogovoru bomo izvajali program z ogledom
knjižnice za skupine iz vrtca in za razrede osnovnih šol.



Knjižnica na obisku: na povabilo vrtca ali šole obisk pravljičarke v vrtcu ali
šoli.



Knjižna uganka bo namenjena osnovnošolcem. Otroke bo spodbujala k
samostojnemu iskanju informacij in uporabi knjižničnega gradiva. Objavljena bo
tudi na spletni strani naše knjižnice.



Ustvarjalne delavnice za osnovnošolce načrtujemo na obeh lokacijah knjižnice
v času šolskih počitnic in pred nekaterimi prazničnimi dnevi.



Celotedensko dogajanje ob tednu otroka (oktober 2022): v sodelovanju z
Zavodom za turizem in kulturo, Kinom Rogaška in Občino Rogaška Slatina,
Ljudsko univerzo Rogaška bomo ponovno pripravili raznolike in zanimive
aktivnosti za naše najmlajše, če bodo razmere dopuščale, kot Elin festival.



Zaključna novoletna prireditev v mesecu decembru: v sodelovanju z
omenjenimi v prejšnji alineji načrtujemo gledališko predstavo in obisk Božička v
dvorani Kulturnega centra Rogaška Slatina ali Kulturnega doma Rogatec. V
primeru zdravstvenih omejitev bo dogodek on-line.

Prireditve in dejavnosti za odrasle
Načrtujemo:
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Predstavitve knjig, ki jih bomo izbirali glede na aktualnost ob izidu.
Predstavitve bomo izvajali na obeh lokacijah. Posebno pozornost bomo
namenili lokalnim ustvarjalcem.



Potopisna predavanja načrtujemo predvsem v Rogatcu. Izbirali bomo
zanimive države in področja, ki v knjižnici še niso bila predstavljena, upoštevali
pa bomo tudi želje stalnih obiskovalcev.



Tematska predavanja. Tovrstna predavanja izvajamo v obeh enot, teme
predavanj pa bodo odvisne aktualnih dogodkov in izidov knjig. Upoštevali
bomo tudi predloge uporabnikov.



Pogovore z znanimi osebnostmi.

Projekti za spodbujanje branja
Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z že uveljavljenimi projekti:


Rastem s knjigo – pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva
za kulturo že četrto leto zapored poteka projekt spodbujanja branja za
sedmošolce, v katerem knjižnica sodeluje z osnovnimi šolami pri načrtovanju
obiskov šolarjev v knjižnici



Bralna značka – kot že omenjeno, ob svetovnem dnevu knjige 23. aprila
načrtujemo zaključek 15. sezone bralne značke za odrasle Branje brez
meja/Čitanje bez granica, ob dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra, pa
nadaljujemo z novo sezono v sodelovanju z Gradsko knjižnico Krapina.



Ježkov nahrbtnik – za predšolske otroke in šolarje prve triade. Otroci si bodo
med priporočenimi knjigami izbrali, izposodili in prebrali (sami ali jim bodo
brali starši) določeno število knjig. Za vse sodelujoče bomo pripravili zaključno
prireditev. Projekt je namenjen spodbujanju družinskega obiskovanja knjižnice
in družinskega branja.



Š.O.K: Škatla odličnih (otroških) knjig, bralna značka za otroke druge triade, ki
smo jo začeli bo tednu otroka, in je nadgradnja že utečenega projekta Ježkov
nahrbtnik.



MALI PRANGER – ELA: Je del že uveljavljenega mednarodnega in
vseslovenskega festivala, imenovanega Festival Pranger. A Letos za naše
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najmanjše bralke in bralce pripravljamo natečaj za otroško poezijo, ki bo
objavljen v 12. februarja in bo zaključen 4. aprila, potekal bo pod geslom
Pobeg. Prispevki se bodo ocenjevali ločeno po treh triadah. Meseca maja
bodo vse družine z otroki in mentoricami ter mentorji povabljeni na
svečano podelitev priznanj, otroški literarni program in zakusko v Rogaško
Slatino. Vodja festivala je direktorica Knjižnice Rogaška Slatina.

Stiki z javnostmi, informacijska dejavnost, promocijski
material
Pripravljali bomo redna mesečna obvestila o dejavnosti knjižnice, in sicer na
predpripravljenem materialu v obliki celostne podobe Leta Ele Peroci.
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Podatke o prireditvah, ki jih organiziramo v knjižnicah v Rogaški Slatini in v Rogatcu,
bomo objavljali v mesečnih obvestilih o prireditvah, v časopisju (Rogaških novicah,
Novem tedniku), na radijskih postajah (Štajerski val, Radio Rogla, Radio Celje) in v
elektronskih medijih (Kozjansko.info).
Novosti o dogajanju v knjižnici bomo redno objavljali tudi na spletni strani (nova je v
izdelavi) in Facebook profilu knjižnice, ki je tudi opremljen z logotipom Leta Ele
Peroci.
Kot že večkrat omenjeno, v letu 2022 praznujemo Leto Ele Peroci, zato bomo skušali
Občino, ostale slatinske zavode, JSKD in društva nagovoriti k nakupu skupnega
promocijskega materiala na temo Ele Peroci (npr. lončki, vrečke, dežniki ipd.). Stroški
se bodo seveda delili glede na količino naročenega materiala.
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Sodelovanje v kraju in širše
Kot v letih prej tudi v letu 2022 načrtujemo sodelovanje z zavodi in društvi (osnovne
šole, vrtci, glasbena šola, srednješolski center, kulturni center, kulturna društva, društvo
upokojencev, društvo invalidov, LURS, MSORS …), še posebej pri izvedbi poletnih
aktivnosti v obliki skupnega seznama organiziranih prireditev, pri skupnih aktivnostih v
Letu Ele Peroci, v občini Rogatec pa z Javnim zavodom za turizem in razvoj pri
dejavnostih ob 100-letnici rojstva Jožeta Šmita. Tam bomo postavili tudi knjigobežnico,
ki jo bodo tamkajšnji zaposleni opremili s Šmitovimi knjigami.
Dobro sodelovanje pa načrtujemo še vnaprej s Pegazovim domom (izposoja, branje v
domu, vodeni obiski po knjižnici …).
KNJIGOBEŽNICE
V letu 2022 bomo končno lahko postavili naše »knjigobežnice«, kamor se bodo
nastavile knjige, ki nam jih v večini podarili bralci. Knjige si bodo prebivalci lahko
odnesli domov, jih prebrali, vrnili ali jih obdržali, lahko bi prinesli tudi svoje in na ta
način skrbeli tudi za izmenjavo gradiva. Sedem knjigobežnic se bo postavilo po vseh
treh krajevnih skupnostih občine Rogaška Slatina, tri pa v vse tri krajevne skupnosti
občine Rogatec.

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE V LETU 2022
Odpiralni čas Knjižnice Rogaška Slatina v letu 2022
Odpiralni čas knjižnice, naveden v nadaljevanju, je v skladu z Uredbo o osnovnih
storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) in je mišljen za čas brez razglasitve
epidemije. Če se bodo razmere spet zaostrovale, bomo delovni čas prilagajali aktualnim
razmeram in kadrovski razpoložljivosti.

Odpiralni čas
Knjižnica Rogaška Slatina Ponedeljek, sreda in petek

10.00–18.00

Torek in četrtek

7.00–15.00

Sobota

8.00–13.00
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Knjižnica Rogatec

Torek, sreda

12.00–17.00

Četrtek

10.00–15.00

Poletni delovni čas od 1. julija do 31. avgusta 2021
Knjižnica Rogaška Slatina Ponedeljek, sreda

Knjižnica Rogatec

10.00–18.00

Torek, četrtek, petek

8.00–15.00

Sobota

ZAPRTO

Torek

12.00–17.00

Sreda

ZAPRTO

Četrtek

10.00–15.00

Knjižnica bo zaprta ob nedeljah in prazničnih dneh ter v mesecu juniju en dan (datum
še ni določen) zaradi rednega letnega srečanja Društva bibliotekarjev Celje, če se bo
zaradi korona situacije izvedlo. V predprazničnih dneh 24. 12. in 31. 12. bo knjižnica
odprta do 12.00. Če bodo razmere dopuščale in bomo lahko izvedli ekskurzijo
zaposlenih, bo knjižnica zaprta na izbrani dan.

ZAKLJUČEK
Plan dela za leto 2022 je zastavljen zelo optimistično, tudi zaradi skozi besedilo večkrat
omenjenih jubilejev, ki bosta v knjižnico posredno in neposredno privabila več ljudi.
Upamo le, da se bodo razmere z epidemijo umirile in se bodo naša življenja vrnila v
ustaljene tire. In če še vedno ne? Obljubljamo, da bomo kljub temu zmogli, saj smo
knjižničarji izjemno prilagodljivi, smo pa ponosni, da imamo zveste in razumevajoče
uporabnike. Za njih smo tu, zanje se je vredno truditi, zato si želimo ob koncu leta 2022
narediti kljukico pri naslednjih rezultatih, ki:


50.000 eur za nakup povečanje zbirke za 2.311 enot gradiva,



2550 aktivnih članov in 220 novovpisanih članov,



35.000 obiskovalcev knjižnice zaradi izposoje, podaljšanje, rezervacij ipd.
gradiva,



2000 obiskovalec na dogodkih
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135.000 izposojenih enot,



organiziranih 100 dogodkov,



dobro založene knjigobežnice.

Poleg tega pa še:


novo spletno stran,



dve podpisni tablici za modernizirano delo v izposoji,



dva nova računalnika za zaposlene.

Dostop do knjižničnih storitev je pravica državljanov. Izvajanje knjižnične dejavnosti in
dostopnost knjižničnih storitev sta pomembna za nadaljnji razvoj države in njenih
državljanov, saj omogočata uresničevanje demokratične pravice do informiranosti in
vseživljenjskega izobraževanja. Knjižničarji se zavedamo, da je prosti čas vedno bolj
dragocena dobrina, zato so naše aktivnosti usmerjene v njegovo kakovostno zapolnitev.
Prisluhnemo različnim ciljnim skupinam, vedno bolj tudi uporabnikom s posebnimi
potrebami. Zavedamo se tudi, da je knjižnica tudi izobraževalna in vzgojna ustanova,
zato bomo to poslanstvo utrjevali na vse možne načine.
Žal pa se je v času epidemije izkazalo, da se* je kulturi marsikdaj namenilo premalo
pozornosti. Razumljivo je, da se, ko nastopi bolezen, v ljudeh naselijo negotovost, strah,
včasih tudi obup. Knjižnice smo v teh trenutnih znale pomagati, znale smo stopiti
nasproti vsem tistim, ki so si to želeli ali nam dopustili. Zato se je treba zavedati, da
kultura ni strošek, ampak je zelo pomembna naložba v družbo in vsakega
posameznika. Naj se leto 2022 odvija v tem prepričanju …
Načrt dela pripravila
mag. Nataša Koražija,
direktorica
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Knjižnica Rogaška Slatina je v skladu z 63. in 65. členom Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) ter
Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.
203/21), pripravila Kadrovski načrt za leto 2022, ki prikazuje število zaposlenih na dan
1. 1. 2022 in na dan 1. 1. 2023, glede na vire financiranja.
Vir financiranja

Število
zaposlenih na
dan 1.
januarja 2022
1. Državni proračun
/
2. Proračun občin
6,5
3. ZZZS in ZPIZ
/
4. Druga javna sredstva za /
opravljanje javne službe
(npr. takse, pristojbine,
koncesnine,
RTVprispevek)
5. Sredstva od prodaje /
blaga in storitev na trgu
6. Nejavna sredstva za /
opravljanje javne službe
7.
Sredstva
prejetih /
donacij
8. Sredstva Evropske /
unije
ali
drugih
mednarodnih
virov
skupaj
s
sredstvi
sofinanciranja
iz
državnega proračuna
9. Sredstva proračuna /
države za zaposlene iz
prvega, drugega in tretjega
odstavka
25.
člena

Dovoljeno ali ocenjeno število
zaposlenih na dan 1. januarja 2023
/
6,5
/
/

/
/
/
/

/
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Zakona o zdravniški
službi (Uradni list RS, št.
72/06
–uradno
prečiščeno besedilo,15/08
–ZpacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 –ZUJF,
88/16 –ZdZPZD, 40/17,
64/17 –ZZDej-K, 49/18
in 66/19)in iz tretjega
odstavka
34.
člena
Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS,
št.
23/05
–uradno
prečiščeno
besedilo,
15/08–ZpacP,
23/08,
58/08 –ZZdrS-E, 77/08
–ZDZdr, 40/12 –ZUJF,
14/13, 88/16 –ZdZPZD,
64/17, 1/19 –odl. US,
73/19, 82/20, 152/20 –
ZZUOOP, 203/20 –
ZIUPOPDVE in 112/21
–ZNUPZ)
10. Sredstva iz sistema
javnih del
11. Sredstva raziskovalnih
projektov in programov
ter sredstva za projekte in
programe, namenjene za
internacionalizacijo
in
kakovost v izobraževanju
in znanosti
Skupno število vseh
zaposlenih
(od 1. do 11. točke)
Skupno število zaposlenih
pod 1., 2.,3. in 4. točko
Skupno število zaposlenih
pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. In
11. točko

0

0

/

/

6,5

6,5

6,5

6,5

0

0
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Obrazložitev kadrovskega načrta
Kadrovski načrt javnega zavoda Knjižnica Rogaška Slatina je pripravljen v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list
RS, št. 187/21) ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 203/21).
Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2022 smo izhajali iz Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v Knjižnici Rogaška Slatina, sprejetega na seji Sveta zavoda, 26. 2. 2020.
V skladu s slednjim in kadrovskim načrtom za leto 2021, je zasedenih 6,5 sistemiziranih
delovnih mest, od tega 3 bibliotekarji, 1 višji knjižničar, 1 knjižničar, direktor in 1 čistilka
za polovični delovni čas (preračunano na polni delovni čas 0,5).
Za opravljanje finančno računovodskih del je sklenjena pogodba s finančnim servisom
Računovodsko Revidera, d. o. o., za čiščenje prostorov s podjetjem Slikopleskarstvo in
čistilni servis Bojan Polajžer, s. p., za storitve varstva pri delu pa s podjetjem Justin,
d. o. o.
Kot navedeno, načrtujemo financiranja stanje kadrovske zasedenosti v knjižnici po
virih, kot je razvidno iz zgornje tabele in predvidoma enako stanje na dan 1. 1. 2023.
Načrt dela pripravila
mag. Nataša Koražija,
direktorica
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NAČRT NABAV OSNOVNIH SREDSTEV
2022
Za nakup osnovnih sredstev v letu 2022 planiramo finančna sredstva v višini 2.500
EUR:

Plan 2022
Knjižnica Rogaška Slatina



Računalnik za zaposlene (2 kom)
Podpisane tablice (2 kos)

SKUPAJ

1800 EUR
700 EUR

2.500,00 EUR

To je okvirni plan nabav, ki ga lahko med letom skrčimo ali dopolnimo glede na
poslovni rezultat knjižnice.
Načrt dela pripravila
mag. Nataša Koražija,
direktorica
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022
1. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022
A. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA - napovedi gospodarskih gibanj za
leto 2022, ki jih je objavil UMAR dne 24. 3. 2021: inflacija – povprečje leta 1,5
% in bruto plača na zaposlenega v sektorju država 0,7 %
B. ZAKON O JAVNIH FINANCAH – ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 in nadaljnji)
C. ZAKON O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU
PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (Ur. l. RS, št. 46/2013)
D. KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V
RS (Ur. l. RS, št. 18/91 in nadaljnji, NPB)
E. NAVODILO O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV POSREDNIH
UPORABNIKOV DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH PRORAČUNOV
(Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00)
F. OSTALE POMEMBNE FINANČNE KOMPONENTE





Predvideni prihodki s strani Ministrstva za kulturo
Predvideni prihodki s strani Občine Rogaška Slatina
Predvideni prihodki s strani Občine Rogatec
Realizacija finančnega načrta za leto 2021

2. POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN
ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Finančni načrt 2022 se primerja s podatki realizacija 2021.
PLANIRANI PRIHODKI PO DENARNEM TOKU
Prihodki iz sredstev javnih financ

320.338 EUR

Planirani prihodki v finančnem načrtu za leto 2022 so v primerjavi z realizacijo 2021
manjši za 3,98 %:
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planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna od Ministrstva za kulturo za
knjižnično gradivo so 14.315 EUR, planirana so v višini 22,55 % manj kot so
bila realizirana v letu 2021, v letu 2021 so bila prejeta v višini 18.484 EUR;
planirani prihodki iz občinskih proračunov za leto 2022 znašajo 306.023 EUR in
so za 3,35 % nižji v primerjavi z letom 2021:
 predvidena sredstva Občine Rogaška Slatina za plače 163.100 EUR,
 predvidena sredstva Občine Rogaška Slatina za materialne stroške
65.000 EUR,
 predvidena sredstva Občine Rogaška Slatina za knjige 24.000 EUR,
 predvidena sredstva Občine Rogatec za plače 45.923 EUR,
 predvidena sredstva Občine Rogatec za materialne stroške 4.000 EUR,
 predvidena sredstva Občine Rogatec za knjige 4.000 EUR.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

11.000 EUR

Glavnino drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe predstavljajo prihodki iz
naslova članarin. Za leto 2021 so planirani za 9,34 % oz. 1.552 EUR več kot so bili
realizirani v letu 2021.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

0 EUR

Knjižnica Rogaška Slatina ne načrtuje prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu.
PLANIRANI ODHODKI PO DENARNEM TOKU
Odhodki za izvajanje javne službe

332.138 EUR

Planirani odhodki v finančnem načrtu za leto 2022 so v primerjavi z realizacijo
2021 nižji za 6,19 %:
Plače in drugi izdatki zaposlenim

181.016 EUR

Predvideni odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v primerjavi z letom
2021 nižji za 4,09 %.
Prispevki delodajalca za socialno varnost

27.977 EUR

Planirani prispevki za socialno varnost so v primerjavi z letom 2021 nižji za 9,09 %.
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

80.831 EUR
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Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so planirani za 11,21 % višje kot so
bili realizirani v letu 2021, in sicer zaradi pričakovane inflacije in predvidenih podražitev
na področju energije.
Investicijski odhodki

42.315 EUR

Planirani investicijski odhodki so v primerjavi z realiziranimi v letu 2021 nižji za 31,62
%. V okviru investicijskih odhodkov se načrtuje nabava knjižničnega gradiva.
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

0 EUR

Knjižnica Rogaška Slatina ne ustvarja prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu, zato iz tega naslova tudi ne nastajajo odhodki.
PLANIRAN POSLOVNI IZID PO DENARNEM TOKU
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

0 EUR
0 EUR

Knjižnica v letu 2022 po izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
ne načrtuje presežka prihodkov nad odhodki in ne presežka odhodkov nad
prihodki.
Direktorica:
mag. Nataša Koražija
Pripravila:
Evgenija Javornik
Revidera računovodstvo d.o.o.

Priloga: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2022
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PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2022
- v evrih -

I. SKUPAJ PRIHODKI

7400
7401
7402
7403,
7404
del 740
741

del 7102
7103
del 7141
72
730
731
786
787

del 7130
del 7102

PLAN
JANUAR DECEMBER
2021
(1)
324.959

PLAN
ROGAŠKA
2021

PLAN
ROGATEC
2021

(2)
265.708

(3)
59.251

REALIZACIJA
JANUARDECEMBER
2021
(4)
345.919

KNJIŽ.
ROG. SL.
2021
(5)
287.124

KNJIŽ.
ROGATEC
2021
(6)
58.795

INDEKS
REAL. 2021/
PLAN 2021
v%
(7=4/1)
106,45

PLAN
JANUAR DECEMBER
2022
(8)
332.138

PLAN
ROGAŠKA
2022

PLAN
ROGATEC
2022

(9)
274.123

(10)
58.015

INDEKS
PLAN 2022/
REAL. 2021
v%
(11=8/4)
96,02

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE (A+B)

324.959

265.708

59.251

345.919

287.124

58.795

106,45

332.138

274.123

58.015

96,02

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

311.959

253.708

58.251

335.127

276.876

58.251

107,43

320.338

263.123

57.215

95,59

18.484

14.233

4.251

18.484

14.233

4.251

100,00

14.315

11.023

3.292

77,45

293.475

239.475

54.000

316.643

262.643

54.000

107,89

306.023

252.100

53.923

96,65

13.000

12.000

1.000

10.792

10.248

544

83,02

11.800

11.000

800

109,34

13.000

12.000

1.000

10.792

10.248

544

83,02

11.800

11.000

800

109,34

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

a. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
b. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
c. Prejeta sredstva iz skladov
socialnega zavarovanja
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencij
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
B. Drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in
drugi prihodki od premoženja
Drugi tekoči prihodki iz naslova
izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev
na trgu
Prejete obresti

0
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- v evrih -

II. SKUPAJ ODHODKI
1. ODHODKI ZA
JAVNE SLUŽBE

del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004
del 4005
del 4009

del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
del 4015

del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4029
403
404
410

IZVAJANJE

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost jubilejna
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Prispevek
za
pokojninsko
in
invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije
kolektivnega
dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in
storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije

PLAN
JANUAR DECEMBER
2021
(1)
324.959

PLAN
ROGAŠKA
2021

PLAN
ROGATEC
2021

KNJIŽ.
ROG. SL.
2021
(5)
280.910

KNJIŽ.
ROGATEC
2021

(2)
265.708

(3)
59.251

REALIZACIJA
JANUARDECEMBER
2021
(4)
354.073

(6)
73.163

INDEKS
REAL. 2021/
PLAN 2021
v%
(7=4/1)
108,96

PLAN
JANUAR DECEMBER
2022
(8)
332.138

324.959

265.708

59.251

354.073

280.910

73.163

108,96

168.648
151.062
5.918
7.600

130.906
117.185
4.620
5.969

37.742
33.877
1.298
1.632

188.734
171.855
6.825
5.415

147.014
133.868
5.376
4.170

41.720
37.987
1.449
1.245

111,91
113,76
115,33
71,25

3.132

936

2.836

2.212

624

1.803

1.388

415

PLAN
ROGAŠKA
2022

PLAN
ROGATEC
2022

(9)
274.123

(10)
58.015

INDEKS
PLAN 2022/
REAL. 2021
v%
(11=8/4)
93,81

332.138

274.123

58.015

93,81

181.016
157.756
7.475
8.504

141.244
123.072
5.888
6.678

39.772
34.684
1.587
1.826

95,91
91,80
109,52
157,05

7.281

5.606

1.675

256,72

26.775

20.781

5.994

30.774

25.204

5.570

114,94

27.977

21.826

6.151

90,91

14.170

10.992

3.178

15.460

12.645

2.815

109,11

14.798

11.544

3.253

95,71

9.910
91
151

7.687
70
117

2.222
20
34

12.387
105
175

10.131
86
143

2.256
19
32

125,00
115,58
115,85

10.349
95
158

8.074
74
123

2.275
21
35

83,55
90,35
90,15

2.453

1.914

540

2.647

2.199

448

107,89

2.578

2.011

567

97,39

81.052

75.788

5.264

72.683

61.442

11.241

89,67

80.831

76.031

4.800

111,21

32.905

30.768

2.137

21.776

16.149

5.627

66,18

22.386

19.983

2.403

102,80

8.004

7.484

520

10.381

7.990

2.391

129,70

10.908

9.887

1.021

105,08

21.136

19.763

1.373

18.666

17.837

829

88,32

22.426

22.072

354

120,15

0
354
15.151
0
0
8.583

0
37
353
0
0
632

0,00
105,01
118,62

233
11.848

218
11.079

15
769

372
13.071

286
12.244

86
827

159,77
110,32

391
15.504

6.927

6.477

450

8.417

6.936

1.481

121,51

9.215

109,48
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411
412
413

G. Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
H.
Transferi
neprofitnim
organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
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