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UVOD  

Letno poročilo je prikaz opravljenega dela in realizacije finančnega poslovanja javnega zavoda v             
preteklem letu, torej Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2018. Sestavljeno je iz poslovnega in               
računovodskega poročila JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Obveznost priprave letnega poročila           
je določena v 21. členu Zakona o računovodstvu, izdelano je na podlagi: 

● Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 8/2003); 

● Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah             
(Uradni list RS, št. 78/15); 

● Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); 

● Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva            
premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00,            
103/00, 105/01 in 16/08 – ZVKD-1); 
 

● Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,              
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 
 

● Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –               
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); 
 

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

● Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17,             
57/18 in 81/18); 

 
● 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 in 82/18); 
 

● Pravilnik 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 in 86/16); 

 
● 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); 

 
● Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o              

računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13); 
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● Navodilo 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); 

 
● Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov            

(Uradni list RS, št. 86/16 in 76/17);  
 

● Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09,               
96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15,            
82/15, 68/16, 69/17 in 79/18); 
 

● 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 in 82/18); 
 

● Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,             
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08,             
32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18); 
 

● Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje            
blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se                
štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in                
agencijah na področju kulture ter medijev (Uradni list RS, št. 107/09); 
 

● Pravilnik o računovodstvu JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah. 
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POSLOVNO POROČILO 

1 Splošno 

 

1883  ustanovljena čitalnica  

v Šmarju pri Jelšah 

 

1974  ustanovljena Občinska  

matična knjižnica Šmarje pri Jelšah 

 

2002  sprejet Odlok o ustanovitvi  

JZ Knjižnica ŠPJ  

 
 
Začetki knjižničarstva v Šmarju pri Jelšah segajo v leto 1883, ko so v Šmarju pri Jelšah ustanovili                 
čitalnico. Leta 1974 je bila ustanovljena Občinska matična knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki je              
delovala v okviru Delavske, kasneje Ljudske univerze Rogaška Slatina. 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 2. seji, dne 17. 12. 2002, sprejel Odlok o                 
ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. S tem odlokom je Občina Šmarje pri Jelšah ustanovila               
javni zavod za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Šmarje pri              
Jelšah, ki sme zagotavljati oziroma opravljati knjižničarske naloge tudi za širše območje oziroma             
za lokalne skupnosti – občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje na podlagi sklenjenih pogodb.               
V JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah spada tudi enota Kulturni dom, v okviru katere se odvijajo ostale                 
prireditve.  
 
S 1. avgustom 2015 je Muzej baroka Šmarje prešel v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah.                
V prostore muzeja se je avgusta 2015 preselil tudi turistično-informacijski center (TIC).  

1.1 Naziv in sedež zavoda 

Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
Aškerčev trg 20 
3240 Šmarje pri Jelšah 
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V letu 2018 je zavod uporabljal sledeče logotipe za različne organizacijske enote in projekte: 

Logo 1: Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
 

 

 
 

Logo 2: Kulturni dom Šmarje pri Jelšah 
 

 

 
 

Logo 3: Kulturni dom Šmarje pri Jelšah ob 40. letnici  

 
 

Logo 4: Kino Šmarje pri Jelšah  

 
 

Logo 5: Festival amaterskega filma F. A. F.  

 
 

Logo 6: Muzej Baroka  
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1.2 Kontaktni podatki in odpiralni čas 

Telefon: 03 81 71 562, 03 81 71 553, 03 81 71 554 
Fax: 03 817 15 60 
E-pošta: info@s-je.sik.si 
Uradna spletna stran: www.s-je.sik.si 
Matična številka: 1803794 
Davčna številka: 61028797 (knjižnica ni davčni zavezanec) 
Šifra dejavnosti: 92.011 
Odpiralni čas je usklajen z zahtevami Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/03). 
 
Osrednja knjižnica Šmarje pri Jelšah je bila v letu 2018 odprta za bralce in uporabnike 49 ur                 
na teden, in sicer:  

● ponedeljek 10 h –18 h,  
● sreda in petek 8 h –18 h,  
● ob torkih in četrtkih 7 h –15 h,  
● ter ob sobotah 7.30 –12.30.  

Ure pravljic, predavanja, razstave ter literarni večeri so organizirani izven delovnega časa.  
 
Knjižnica v Podčetrtku je bila v letu 2018 odprta: 

● ponedeljek in četrtek 12 h –17 h, 
● torek 10 h –15 h. 

 
Knjižnica v Kozjem  je bila v letu 2018 odprta: 

● torek in petek 13 h –18 h,  
● četrtek 10 h –14 h, 
● sobota 10 h –12 h (vsako prvo in tretjo v mesecu). 

 
Knjižnica Lesično je bila v letu 2018 odprta 

● ponedeljek 12 h –14 h. 
 
Knjižnica v Bistrici ob Sotli   je bila v letu 2018 odprta: 

● sreda 10 h-15 h, 
● petek 13 h-18 h. 

 
Muzej baroka  in TIC  sta bila v letu 2018 odprta: 

● ponedeljek zaprto,  
● torek-petek 9 h –16 h,  

v času sezone od 1. 4. do 31. 10. 2019:  
● Torek-petek 9 h –16 h,  
● sobota in prazniki 9 h –12 h in 15 h –18 h,  
● nedelja pa 15 h –18 h.  

Za najavljene skupine je možen ogled tudi izven uradnega odpiralnega časa.  
Dežurna številka za oglede izven delovnega časa: 031 575 056 (Vlasta Kramperšek-Šuc). 
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1.3 Zakonske podlage za delovanje zavoda 

Temeljni zakoni, ki urejajo poslovanje knjižnic, so: 

● Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); 

● Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.              
73/03, 70/08 in 80/12);  

● Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (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); 

● Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP); 

● Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –               
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); 
 

● Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); 

● Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11);  

● Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno              
besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15 in 63/16 – ZKUASP);  

● Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno             
besedilo);  

● Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679); 

● Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT,                
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); 

● Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo,             
65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF); 

● Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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);  

● Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna,          
v plačilna navodila (Ur.l. RS, št. 120/07); 

● Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17). 

 
Knjižnično dejavnost urejajo tudi podzakonski akti: 
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● Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.              
73/03, 70/08 in 80/12); 

● Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17); 
 

● Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09, 19/15 in             
38/16); 

● Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično           
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS 19/03); 

● Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS 29/03); 

● Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS,             
št. 41/94, 2/96, 106/00 in 56/02); 

● Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb           
javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17). 

 
Poslovanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah pa urejajo tudi naslednji akti: 

● Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Ur.l. RS 8/03), ki ga je sprejel               
občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah; 

● Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah,             
ki ga je sprejel občinski svet (objavljen v Uradni list RS, št. 78/15); 

● Statut JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel svet zavoda (19. 02. 2016) 

● Akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel svet zavoda; 

● Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah (19. 06. 2003); 

● Pravilnik o računovodstvu (1. 9. 2016), Pravilnik o blagajniškem poslovanju in Hramba            
knjigovodskih listin – navodila za pripravo dokumentacije; 

● Interni akt na podlagi določil Zakona o davčnem potrjevanju računov o popisu poslovnih             
prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom, označitvi elektronskih naprav in         
oštevilčevanju davčno potrjenih računov.  

 
Poslovanje Muzeja baroka, TIC-a in turizma urejajo naslednji akti:  

● Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva            
premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00,            
103/00, 105/01 in 16/08 – ZVKD-1); 

● Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,              
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). 

 
Dejavnost in naloge knjižnice opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu zakon določa             
dejavnosti knjižnice, ki jih opravlja v okviru javne službe: 
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● zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

● zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,  

● izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke, 

● posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

● sodeluje v medknjižnični izposoji, 

● pridobiva in izobražuje uporabnike, 

● informacijsko opismenjuje, 

● varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

● opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 
Splošna knjižnica v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu poleg dejavnosti iz 2. člena tega                
zakona opravlja še naslednje naloge: 

● zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

● sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

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

● organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene            
spodbujanju bralne kulture, 

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

● organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. 

1.4 Vodstvo in organi 

V letu 2018 je do 30. 11. 2018 zavod vodil v. d. direktorja Jožef Čakš, ki ga je za v. d. imenoval                      
Svet zavoda na 1. izredni seji, dne 16. 1. 2018, do imenovanja novega direktorja, vendar za                
največ 1 leto.  S  30. 11. 2018  se je Jožef Čakš upokojil.  
 
Svet zavoda je na svoji 1. konstitutivni seji, dne 17. 9. 2018, imenoval za direktorja dr. Marka                 
Samca s 1. 12. 2018 za mandatno obdobje 5 let.  
 
Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki šteje pet članov. Mandat članov traja pet let in začne                 
teči z dnem konstitutivne seje.  
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Sestava sveta zavoda v mandatnem obdobju 2013-2018: 
● 2  predstavnika ustanovitelja (Občine Šmarje pri Jelšah): 

○ Marija (Mimica) Kidrič, Rožna ul. 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (od decembra 2016),  
○ Marta Romana Antlej, Rimska cesta 48, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

● 1 predstavnica uporabnikov:  
○ Martina Jagodič, Dvor 43a, Šmarje pri Jelšah (namestnica predsednice), 

● 2 predstavnikov delavcev zavoda:  
○ Polona Cvikl (predsednica), 
○ Jana Turk-Šulc. 

 
Svet zavoda je do izvolitve novega sveta v letu 2018 opravil 8 rednih sej in 1 izredno sejo. 
 
Svet zavoda v novi sestavi za mandatno obdobje 2018-2023 (konstitutivna seja 17. 9.             
2018):  

● 2 predstavnika ustanovitelja (Občine Šmarje pri Jelšah): 
○ Monika Čakš, Cerovec pri Šmarju 27a, 3240 Šmarje pri Jelšah,  
○ Ignac Šilec, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

● 1 predstavnica uporabnikov:  
○ Marija(Mimica) Kidrič, Rožna ul. 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (predsednica),  

● 2 predstavnici zaposlenih: 
○ Vlasta Kramperšek Šuc (namestnica predsednice), 
○ Mateja Žagar.  

 
Svet v novi sestavi je opravil 1 redno in 1 izredno sejo.  
 
Vključenost zaposlenih zunaj matičnega zavoda: 

● Polona Cvikl, članica Upravnega odbora Društva bibliotekarjev Celje, 
● Jana Turk-Šulc, članica Sveta mreže UTŽO za Savinjsko regijo, 
● Jana Turk-Šulc, članica delovne skupine za razvoj ŠK pri ACS. 

 
Dejavnost knjižnice je financirana iz: 

● proračunov občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli: sredstva za             
plače, materialne stroške, vzdrževanje, izvedbo programa knjižnice in kulturnega doma,          
za del nabave knjižničnega gradiva ter opreme; 

● državnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: del nabave knjižničnega          
gradiva, informacijsko-komunikacijska oprema; 

● iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na javnih razpisih; 
● lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, vstopnine, sponzorstva in        

donatorstva.  
 
Dejavnost Muzeja baroka, TIC-a in turizma je financiran iz:  

● proračuna občine Šmarje pri Jelšah,  
● lastnih sredstev: vstopnine, prodaja spominkov, izvedb delavnic, kulturnih dnevov in          

drugih prireditev. 
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1.5 Organizacijska struktura 

 

 

1.6 Kadrovska zasedba in izobraževanje delavcev 

 

12,625  zaposlenih 

1  direktor 

5,625  bibliotekarjev in knjižničarjev 

1  organizator kulturnih prireditev 

1  organizator kulturnih programov  

s področja muzejske in turistične dejavnosti 

1  računovodja 

1  tehnični koordinator 

1  informator / organizator  

1  vzdrževalec 
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V aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki je izdelan po minimalnih standardih za splošne knjižnice,               
je predvidenih 16 delovnih mest. V Knjižnici Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2018 v skladu s                  
sprejetim kadrovskim načrtom zaposlenih 12,625 delavcev. Od tega sta dve delavki, ki delata v              
knjižnici Kozje in Bistrica ob Sotli, zaposleni za polovični delovni čas (20 h/teden). Ena delavka je                
od februarja 2018 v Knjižnici Šmarje pri Jelšah zaposlena za krajši delovni čas (25 h/teden). Do                
1. februarja 2018 je bila zaposlena za 5 h/dan, za preostanek 3 h/dan pa koristila pravice iz                 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 
  

Med zaposlenimi je bilo do 30. 11. 2018 6,625 strokovnih delavcev z opravljenim bibliotekarskim              
strokovnim izpitom, od 1. 12. 2018 pa 5,625 strokovnih delavcev, računovodja,           
informator/organizator, vzdrževalec, organizator kulturnih prireditev, tehnični koordinator in        
koordinator in organizator kulturnih programov s področja muzejske in turistične dejavnosti (v            
Muzeju baroka). 
 
V enoti Podčetrtek opravlja izposojo delavka iz osrednje knjižnice Šmarje pri Jelšah.  
 
V enoti Bistrica ob Sotli opravlja izposojo delavka, ki je zaposlena za polovični delovni čas in                
opravlja nadomeščanje tudi v enoti Kozje in Podčetrtek.  
 
V enoti Kozje in Lesično opravlja izposojo delavka, ki je zaposlena za polovični delovni čas.               
Delavko v enoti Kozje nadomešča delavka iz knjižnice Bistrica ob Sotli ali eden izmed delavcev               
iz matične knjižnice v Šmarju.  
  
Za kakovostno opravljanje dela se delavci stalno strokovno izpopolnjujejo in izobražujejo. 
  
V letu 2018 so se  delavci udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

● Strokovne srede v Mestni knjižnici Ljubljana Pionirska – center za mladinsko književnost, 

● Priprave na strokovni izpit in opravljanje strokovnega izpita (2 delavki), 

● Pripravljalni sestanek za izvedbo TVU 2018 (2 delavki), 

● Biblioterapija, 2-krat (2 delavki), 

● Bralna kultura mladih, Društvo Bralna značka (1 delavka), 

● Domoznanstvo v lokalni skupnosti, Domfest – 5. Festival domoznanstva (1 delavka), 

● Portal Kamra – izobraževalno srečanje portala Kamra 2018 (1 delavka), 

● Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih, ACS (1 delavka), 

● Letni posvet o izobraževanju odraslih (1 delavka) 

● Izpopolnjevanje mentorjev študijskih krožkov, ACS (1 delavka), 

● Promocija  in trženje na področju izobraževanja odraslih (1 delavka), 

● Bralno društvo Slovenije – Beremo skupaj (1 delavka), 

● Regionalno srečanje v sklopu DEKD (2 delavki), 

- 16 - 



 

● Izobraževalna srečanja v sklopu Kulturnega bazarja 2018 (2 delavki), 

● Delavnica v organizaciji Slovenske turistične organizacije za ponudnike znamenitosti         
(TripAdvisor) (1 delavka). 

  
Strokovni delavci so se tudi udeleževali strokovnih srečanj in posvetovanj v organizaciji Zveze             
bibliotekarskih društev Slovenije in Društva bibliotekarjev Celje. Delavci tudi redno spremljajo           
novosti v stroki in se samoizobražujejo. 

1.7 Prostorski pogoji in načrti 

Prenova Kulturnega doma leta 2013 

V letu 2013 se je izvedla kompletna rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, ki je               
bil zgrajen leta 1978. Zaključeno investicijo je Občina Šmarje predala v upravljanje Knjižnici             
Šmarje v letu 2014. Po projektu Rekonstrukcije kulturnega doma v letu 2013, ko je bilo v prenovo                 
zajetih skupno preko 550 m 2 obstoječih prostorov ter dozidanih 220 m 2 površin, je kulturni dom               
takrat pridobil v celoti obnovljeno zgornjo dvorano, nov digitalni kinoprojektor in sistem za             
predvajanje 3D vsebin, novo opremo za ozvočenje dvorane in scensko razsvetljavo, nov sistem             
prezračevanja, klimatizacijo ipd. 
 
Občina Šmarje pri Jelšah je septembra 2013 začela izvajati projekt razširitve knjižnice v prvem              
nadstropju v izpraznjene prostore. Z razširitvijo je knjižnica pridobila skupno 153 m 2 dodatnih             
prostorov, in sicer: prostor za izposojo v velikosti 108 m 2, 23 m 2 veliko e-učilnico, pisarno za                
direktorja v velikosti 11 m 2, 7 m 2 veliko pisarno in 5 m 2 velik hodnik. Vrednost investicije je po                  
končanih delih znašala 154.000 EUR, Občina Šmarje je Knjižnici Šmarje predala investicijo v             
upravljanje v letu 2014.  
 
V začetku meseca septembra 2015 je Knjižnica Šmarje pri Jelšah dokončno dobila novo             
preobleko. Občina Šmarje pri Jelšah se je s projektom Energetska sanacija Knjižnice Šmarje             
pri Jelšah prijavila na javni razpis ministrstva za infrastrukturo in prostor “Sofinanciranje operacij             
za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih             
skupnosti” v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za           
obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete “Trajnostna raba energije”, 1. prednostne usmeritve           
“Energetska sanacija javnih stavb”. Na javnem razpisu je Občina Šmarje uspela pridobiti            
evropska sredstva (sredstva Kohezijskega sklada). 
 
V okviru projekta Energetska sanacija Knjižnice Šmarje pri Jelšah so bila izvedena predvsem             
naslednja dela: 

● izvedba toplotne izolacije fasade (izvedba toplotne izolacije fasade iz plošč kamene volne            
debeline 16 cm in izvedba toplotne izolacije cokla fasade iz XPS plošč debeline 16 cm), 

● izvedba toplotne izolacije podstrešja (izvedba toplotne izolacije podstrešja iz plošč          
steklene volne debeline 16 cm med špirovci ter iz pohodne kamene volne debeline 10 cm               
nad špirovci in toplotna izolacija simsa pod ostrešjem iz XPS plošč), 
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● zamenjava 570 m2 dotrajane strešne kritine, 

● delna menjava stavbnega pohištva (zamenjava 30 zunanjih oken predvsem na zahodni           
strani knjižnice z energetsko učinkovitimi okni s troslojno zasteklitvijo in toplotno           
prevodnostjo Uw = max. 0,9 W/m2K, vgrajenimi po sistemu RAL in zamenjava trojnih             
zunanjih vrat s toplotno prevodnostjo Ud = max. 1,1 W/m2K ). 

Vrednost vseh izvedenih del v okviru investicije skupaj znaša 126.700 EUR, od tega gradbeno              
obrtniška dela 122.550 EUR, strokovni nadzor 2.400 EUR ter ostali stroški 1.750 EUR. Knjižnica              
Šmarje pri Jelšah je iz sredstev amortizacije izvedla še zamenjavo dveh zunanjih oken, uredila              
prezračevanje serverja in uredila odvod kondenzata obstoječih klima naprav. V skladu z            
zahtevami iz pogodbe o sofinanciranju projekta Energetska sanacija Knjižnice Šmarje pri Jelšah            
je potrebno v roku dveh let po zaključku operacije doseči prihranek končne energije v višini 81,21                
MWh/leto oz. več kot 40 % zmanjšanje potrebne energije za ogrevanje objekta. 

Trenutno stanje 

Prenova objekta 2013 je izjemno prispevala k izboljšanju predhodne situacije. Se je pa v projektu               
prenove doma pozabilo na skladiščne prostore in nujne spremljevalne prostore, ki še dodatno             
dvigujejo kvaliteto naših storitev. Zdi se, da se pri prenovi tudi ni upoštevali dolgoročne rasti               
obiskovalcev. Število članov in obiskovalcev našega zavoda raste, kar potrjujejo tudi številke. Na             
primer, v letih 2015-2017 se je število obiskovalcev prireditev povečalo za 29 %. Glede na veliko                
število obiskov (121.784 v letu 2018) se pojavlja potreba po dodatnih prostorih za dejavnosti              
Knjižnice in Kulturnega doma ter skladiščenje sredstev za delo. 
 
Otroški oddelek je postavljen v sredino zahodnega dela objekta in obsega slabih 25 m 2. V tem                
prostoru se pogosto na urah pravljic hkrati zbere tudi do 40 otrok z vrtca Šmarje pri Jelšah.                 
Glede na povečano število otroških oddelkov vrtca in rednih obiskovalcev se pojavlja potreba po              
večjem oddelku ali dodatnem prostoru za tovrstno obliko branja, druženja, ustvarjanja in            
spodbujanja bralne pismenosti za najmlajše člane naše skupnosti. 
 
V prostorih naše knjižnice posebej skrbimo za zbiranje, hranjenje in ponudbo gradiva o lokalnem              
okolju. Z razvojem domoznanske dejavnosti in vedno večjega obsega tovrstnega gradiva se je             
pojavil problem ustreznega in varnega arhiviranja domoznanskega gradiva, ki igra pomembno           
vlogo pri zgodovini našega kraja in ljudi. Trenutno stanje je kritično, zato bo v prihodnjem               
obdobju potrebno zagotoviti pogoje za pravilno ureditev domoznanskega oddelka, da bodo do            
vsebin imeli dostop tudi naši potomci.  
 
Poleg bogate knjižnične dejavnosti je naš objekt tudi sicer center kulture v regiji, kar potrjuje               
dejstvo, da se na našem odru odvijajo vse vrhunske predstave, ki jih premore tovrstna panoga,               
obiskovalci pa prihajajo k nam tudi izven meja Obsotelja in Kozjanskega. Zaoderje, garderobe in              
podporni prostori postajajo za določene predstave, muzikale in podobne projekte premajhni, in            
če ne želimo v smislu kulturne ponudbe zaostajati, je širitev teh prostorov neizogibna.  
 
Rešitev trenutnega stanja se morda ponuja s širitvijo objekta v dveh etažah na zahodni strani do                
ceste. S širitvijo bi v pritličnih prostorih pridobili razširitev knjižnice za dodatno hrambo             
knjižničnega gradiva in dodatne nujno potrebne prostore za otroški oddelek, v prvem nadstropju             
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pa dodatne knjižne prostore, čitalnico, domoznanski oddelek ter zaodrje in garderobne prostore            
za kulturni dom. Z razširitvijo bi pridobili boljše pogoje za obiskovalce, nastopajoče in zaposlene. 
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2 Posebni del 

2.1 Cilji 

2.1.1 Dolgoročni cilji 

JZ knjižnica Šmarje pri Jelšah je stičišče vseh generacij in prostor kulturnega izražanja, ki              
združuje ljudi, spodbuja vseživljenjsko učenje in podpira ustvarjalnost. Zavod je z vsemi svojimi             
dejavnostmi ključen partner skupnosti pri ohranjanju preteklosti, bogatenju sedanjosti in          
pripravljanju na prihodnost. Naš zavod je že 40 let hiša prijazne kulture in cilj je ostati                
najpomembnejše kulturni in informacijsko središče na območju. 

Knjižnična dejavnost 

● Organizirati javni knjižnični prostor v osrednji knjižnici in v vseh enotah knjižnice tako, da              
bo lahko dostopen, prijazen in vabljiv za vse kategorije prebivalstva, ponujati osnovne in             
dodatne (kulturne prireditve, srečanja, izobraževanja …) knjižnične storitve, ki bodo ciljno           
usmerjene k vsem kategorijam prebivalstva.  

● Razvoj knjižničarske dejavnosti za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in            
Bistrica ob Sotli v skladu s strokovnimi smernicami razvoja knjižničarstva v Sloveniji (v             
skladu z normativi in standardi in v skladu z razvojnimi usmeritvami lokalnih skupnosti, za              
katere se opravlja dejavnost). 

● Skrb za kvalitetno, uravnoteženo in ažurno nabavo knjižničnih gradiv na vseh nosilcih            
zapisov (permanentno spremljanje ponudbe na knjižnem trgu, spremljanje potreb         
uporabnikov in odzivanje na njih …). 

● Obdelava gradiva brez zamud (zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih v procesu          
obdelave, izobraževanje zaposlenih za obdelavo različnih tipov gradiv na različnih          
nosilcih). 

● Povečanje dostopnosti in uporabe knjižnične zbirke ter drugih informacijskih virov, do           
katerih knjižica zagotavlja dostop – v vseh enotah (uvajanje novih e-storitev, povečanje            
števila članstva v vseh kategorijah prebivalstva, stalno javno predstavljanje bogate          
knjižnične ponudbe in storitev, ki jih nudi Knjižnica Šmarje pri Jelšah). 

● Zagotavljanje maksimalne možne dostopnosti in uporabe javnega knjižničnega prostora         
ter omogočanje uporabe knjižničnih storitev prebivalcem s posebnimi potrebami (pridobiti          
čim več knjižničnega gradiva primernega za prebivalce s posebnimi potrebami in jim kar             
v največji meri omogočiti dostop do javnih knjižničnih prostorov, okrepiti posebne oblike            
dela).  

● Spodbujati in omogočati vseživljenjsko učenje in kulturno udejstvovanje vseh kategorij          
prebivalcev (izvajanje različnih izobraževalnih oblik za različne kategorije prebivalcev –          
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še posebej za depriviligirane skupine), omogočati čim večjo ponudbo storitev tudi na            
enotah in s tem prispevati k enakomernejšemu razvoju območja. 

● Ureditev domoznanske dejavnosti – redna nabava domoznanskega gradiva izdanega na          
območju ter skrb za ustrezno strokovno obdelavo (pridobivanje domoznanskega gradivo          
tudi od društev in javnih zavodov na območju, obdelava člankov domoznanskega           
značaja iz časopisov in revij. Pridobitev in ureditev primernih prostorov, kjer bodo            
omogočeni pogoji hrambe domoznanskega gradiva, kot jih določajo standardi. Z          
organizacijo različnih domoznanskih prireditev in ustrezno promocijo bomo skrbeli za          
dobro prepoznavnost knjižnične domoznanske zbirke. Ohranjati kulturno dediščino        
lokalnega okolja in širiti zavest o njenem pomenu. 
 

Prireditvena dejavnost v kulturnem domu 

● Gostovanja aktualnih in kvalitetnih koncertov, gledaliških predstav, muzikalov, otroških         
matinej in drugih nastopov. 

● Predvajanje širokega nabora aktualnih filmov za vse generacije in različne ciljne publike. 

● Organizacija in izvedba Festivala amaterskega in neodvisnega filma za širjenje filmske           
kulture in vzpodbujanje neodvisnih filmskih ustvarjalcev na regijski, nacionalni in          
mednarodni ravni.  

● Prirejanje umetniških in oblikovalskih razstav uveljavljenih in nadarjenih ustvarjalcev. 

● Izvajanje dogodkov, predavanj in pogovornih večerov različnih tematik (psihološki večeri,          
potopisna predavanja, pogovori o knjigah, pravljični večeri, ipd.). 

● Skrb za dobro poslovanje kulturnega doma in investicijsko vzdrževanje. 
 

Muzejska dejavnost 

● Na področju raziskovalne dejavnosti raziskati čim več arhivov na območjih, kamor je v             
preteklosti sodilo Šmarje oz. šmarska župnija. Najprej mariborski in novomeški škofijski           
arhiv, nato štajerski deželni arhiv. 

● Na področju dostopnosti dediščine z novimi didaktičnimi pripomočki in pristopi muzej           
približati najmlajšim obiskovalcem, z nadgradnjo učnih delavnic pa ponuditi dopolnitev          
osnovno- in srednješolskemu kurikulu. Razviti aplikacijo za pametne telefone in tako           
omogočiti dostop do informacij o celotnem spomeniškem kompleksu (cerkev sv. Roka,           
Kalvarija in muzej baroka) kadarkoli in tudi v tujih jezikih.  

● Na področju prireditvenih dejavnosti predvsem s ciklom koncertov Rokovega poletja          
preseči lokalne okvire.  

● Z dodatno ponudbo v muzej privabiti čim večje število obiskovalcev, da bi lahko v              
prihodnosti sistemsko rešili tudi kadrovsko podhranjenost. 
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Kadrovski, prostorski in drugi pogoji 

● Podpora pridobivanju dodatnih znanj, stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in        
usposabljanju strokovnih delavcev knjižnice (konstantno usposabljanje na delovnem        
mestu, 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 in kulturnega doma (zagotavljanje zadostnih finančnih         
sredstev za delo – javne finance, razpisi, lastni prihodki, zagotovitev ustreznih materialnih            
in kadrovskih pogojev za kakovostno delo v osrednji knjižnici in na vseh enotah). 

2.1.2 Letni cilji 

Letni cilji so se izvajali v skladu s sprejetim delovnim in finančnim načrtom za leto 2018, kjer so                  
bili predstavljeni v okviru glavnih programov, podprogramov, projektov in dejavnosti. Pri           
zastavljanju letnih ciljev smo upoštevali standarde in normative dejavnosti, zakonodajo, pa tudi            
svoje izkušnje z izvajanjem dejavnosti, prostorske in kadrovske zmogljivosti, notranje predpise           
ipd. Letni cilji 2018 so se ujemali s finančnim načrtom. Z občinami, ki financirajo dejavnost, smo                
usklajevali finančne načrte ter sklenili letne pogodbe o financiranju dejavnosti. Večjih odstopanj            
pri uresničevanju letnih ciljev ni zaznati, manjša odstopanja pa so opisana v nadaljevanju v              
računovodskem poročilu. 

Prirast gradiva 

Nakup knjižnega gradiva predstavlja nakup knjig, revij, neknjižnega gradiva (DVD, CD, e-knjige).            
V letu 2018 je bilo kupljenega gradiva v vrednosti 70.853,00 eur, od tega 60.358,00 eur za                
knjižno gradivo, 10.495,00 eur za revije, DVD-je ter elektronske vire. 
 
Tabela 1: Prirast gradiva v letu 2018 
 KNJIŽNICA Prirast 

2016 
Prirast 

2017 
Prirast 

2018 
Stanje 

2016 
Stanje 

2017 
Stanje 

2018 

Šmarje pri Jelšah 2.506 2.569 2.555 78.928 81.497 83.762 

Bistrica ob Sotli 321 305 370 9.583 9.848 10.470 

Kozje 506 520 485 13.347 13.853 14.425 

Lesično 36 20 20 5.490 5.526 5.513 

Podčetrtek 677 585 470 12.530 13.115 13.458 

SKUPAJ 4.046 4.053 4.100 119.878 123.839 127.628 
 
Knjižno gradivo nabavljamo v skladu s strokovnimi smernicami knjižničarske stroke. Za osrednjo            
knjižnico in enote v Podčetrtku, Kozjem in Bistrici ob Sotli nabavljamo tudi ustrezno število              

- 22 - 



 

časnikov in časopisov. Preglednica prirasta gradiva (zajet je nakup gradiva ter gradivo, ki smo ga               
prejeli brezplačno kot dar) in obsega knjižnega fonda (knjige, časopisi, AV gradivo). 

Člani, izposoja, obiski 

Tabela 2: Članstvo v letih 2016, 2017 in 2018 
 KNJIŽNICA 2016 2017 Novi v 2018 2018 

Šmarje pri Jelšah 5.007 4.925 142 4.936 

Bistrica ob Sotli 265 276 11 279 

Kozje 543 542 27 562 

Lesično 96 95 2 96 

Podčetrtek 640 641 19 659 

SKUPAJ 6.541 6.479 201 6.532 
*Stanje predstavlja število aktivnih članov v določenem letu. 

 
Izposoja gradiva se vrši v osrednji knjižnici in enotah. Izposoja in druge oblike dela z bralci se                 
odvijajo v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah. 
  
Tabela 3: Izposoja gradiva (na dom in v knjižnico) v letih 2016, 2017, 2018 
KNJIŽNICA LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018

Šmarje pri Jelšah 220.470 219.648 215.707

Bistrica ob Sotli 18.063 17.915 16.921

Kozje 20.917 20.768 20.011

Lesično 4.183 4.160 4.012

Podčetrtek 25.895 24.747 25.328

SKUPAJ 289.528 287.238 284.979
 
Tabela 4: Obiski v letih  2016, 2017, 2018 
KNJIŽNICA LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018 

Šmarje pri Jelšah 40.808 40.629 40.698 

Bistrica ob Sotli 1.899 1.877 1.837 

Kozje 5.547 5.533 5.444 

Lesično 1.269 1.230 1.222 

Podčetrtek 5.789 5.619 5.612 

SKUPAJ 55.312 54.888 54.813
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2.2 Prireditve v organizaciji Osrednje knjižnice 

Šmarje pri Jelšah 

 2.2.1 Pravljične ure 

Za otroke je bilo v osrednji knjižnici organiziranih 7 pravljičnih ur in 1 lutkovna predstava ob                
podelitvi predšolske bralne značke. 
 
Tabela 5: Pravljične ure v Knjižnici Šmarje pri Jelšah v letu 2018  

DATUM NASLOV PRAVLJICE ŠT. OTROK ŠT.ODRASLIH 

16. 1. Raymond Briggs: SNEŽENI MOŽ 11 6 

13. 2. Otfried Preussler: NERODNA AVGUŠTINA 12 9 

13. 3. Urša Krempl: PRVI APRIL 13 7 

10. 4. Rosie Wellsley: KAKO JE JEŽEK NAŠEL 
PRIJATELJA 

14 7 

2. 6. Predstava MUCA FONKICA 118 63 

9. 10. Jeanne Willis: NE LE KNJIGA 9 6 

13. 11. Amber Stewart: ZAJČJI UHLJI 14 9 

11. 12. Pravljična joga: Na severni pol k Božičku 26  12 

SKUPAJ 8 pravljic 217 119 
 

2.2.2 Matineje za otroke 

Tabela 6: Matineje za otroke v letu 2018 
DATUM NAZIV PRIREDITVE ŠT. OBISK. 

13. 1. Kaličopkovo gledališče: S.Makarovič – Veveriček posebne sorte 128 

3. 2.  Vrtec Zarja  Celje: Sneguljčica (igrana predstava) 105 

17. 3. Teater Cizamo: Skoraj najboljši cirkus  67 

13. 10. Gledališče Fru-Fru: F.Levstik – Vidkova srajčica 81 

24. 11. Mini teater: S.Makarovič: Korenčkov palček 89 

15. 12. Mišino gledališče: Rudi in praznične kremšnite 115 

SKUPAJ 6 prireditev 585 
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2.2.3 Organizirani obiski otrok iz osnovnih šol in 

vrtcev 

Osnovnošolci organizirano obiskujejo knjižnico v okviru bibliopedagoških dejavnostih. Četrtošolci         
spoznavajo zgodovino slikarstva in si ogledajo aktualno likovno razstavo, petošolci spoznavajo           
zgodovino domačega kraja, šestošolci s pravljico potujejo po svetu, sedmošolci spoznavajo           
storitve knjižnice in ljudsko pripoved, učenci podružničnih šol pa storitve knjižnice in kulturnega             
doma. Delo zavoda se na povabilo šol predstavi tudi učencem in njihovim staršem v okviru               
različnih projektov ali tematskih ur. 
 
Tabela 7: Organizirani obiski učencev osnovnih šol v Knjižnici Šmarje pri Jelšah v letu              
2018 
DATUM NAZIV PRIREDITVE ŠT. OBISK. 

26. 1. Slikarstvo skozi čas in ogled aktualne likovne razstave (4. r. OŠ ŠJ) 68 

19. 2. Odkrivamo preteklost našega kraja (izbirni predmet OŠ ŠJ) 13 

4. 6. S pravljico po svetu (Gusta Grobin, Majda Prevoršek in Metka          
Kodrič + kino predstava (6. r. OŠ ŠJ) 

100 

8. 6.  Šmarje skozi čas (4. r. OŠ ŠJ s podružnicami) 114 

21. 6. Slovenska preteklost v ljudski pripovedi (7. r. OŠ ŠJ) z Dušico           
Kunaver 

104 

11. 9. Rastem s knjigo – 7. a (vloga in pomen splošne knjižnice …) 26 

11. 9. Rastem s knjigo – 7. c (vloga in pomen splošne knjižnice ...) 25 

20. 9. Rastem s knjigo – 7. b (vloga in pomen splošne knjižnice ...) 27 

26. 9. Rastem s knjigo – 7. d (vloga in pomen splošne knjižnice ...) 22 

SKUPAJ 9 prireditev 499 
 
Osrednjo knjižnico Šmarje pri Jelšah in enote Podčetrtek, Bistrico ob Sotli in Kozje so skozi vse                
leto obiskovale tudi skupine iz vrtcev. V okviru obiskov so otroci spoznali knjižnico, knjižnično              
gradivo, način izposoje gradiva, knjižničarke so jim pripovedovale pravljice, v knjižnici so            
ustvarjali in se igrali, ogledali so si tudi likovne razstave v spodnji dvorani … 
 
Tabela 8: Organizirani obiski vrtcev v Knjižnici Šmarje pri Jelšah v letu 2018 
USTANOVA - VRTEC SKUPIN OTROK IN SPREMLJEVALCEV 

Šmarje pri Jelšah 62 1550 
 
Ob četrtkih in petkih imamo Katarina Stojan, Polona Cvikl in Natalija Čokl pravljice za 4 skupine                
otrok iz enote Sonček z vzgojiteljicami Marto Kotnik, Karmen Esih, Ksenijo Čuješ in Tanjo Kolar.               
Vsakemu otroku smo podelili knjižno mapo, v katero shranjujejo naslovne slike prebranih pravljic.             
Želimo si še več takšnega sodelovanja. 
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Vsak mesec beremo pravljice tudi v dislociranih enotah vrtca, in sicer v enotah Kristan Vrh,               
Mestinje, Sladka Gora, Šentvid, Sveti štefan, Zibika, prav tako pa se srečujemo z otroki v enoti                
Livada. 
 
V decembrskem prazničnem času smo tudi me obiskali vrtce, in sicer so nas povabili otroci in                
vzgojiteljice. Bili smo na obisku v Šmarju, enoti Sonček. Tam smo se pogovarjali o zimi in o tem,                  
kateri trije možje nas obiščejo v zimskem času. Nato smo jim prebrali pravljico, oni pa so jo                 
pridno poslušali.  Skupaj je bilo 24 vzgojiteljic in 260 otrok . 

2.2.4 Potopisna predavanja 

Tabela 9: Potopisna predavanja v letu 2018 
DATUM NAZIV PRIREDITVE ŠT. OBISK. 

18. 1. Andreja Avberšek: Argentina, Čile in Bolivija 68 

15. 2. Marko Mohorič: S kolesom po Uzbekistanu, Tadžikistanu in Kirgiziji  74 

15. 3. Marija Kojek: Transibirska železnica od Moskve do Pekinga  67 

12. 4. Peter Zabret: Mesec življenja z bogatimi indijskimi sloji  54 

25. 10. Valentina Pavlič: Apulija, peta italijanskega Škornja  38 

15. 11. Borut Bevc in Anita Reich: Siva cesta in bel kombi  72 

13. 12. Barbara Popit: Antarktika  51 

SKUPAJ  Prireditev   7       424 
 

2.2.5 Predstavitve, literarni večeri, psihološki 

večeri in pravljični večeri za odrasle 

V knjižnici so se tudi v letu 2018 odvijale predstavitev knjig in literarno-pogovornimi večeri. V               
tabeli 10 so našteti dogodki, ki so se odvijali v Knjižnici Šmarje v letu 2018. 
 
Tabela 10: Literarno-pogovorni večeri v letu 2018  
DATUM NAZIV PRIREDITVE ŠT. OBISK. 

11. 4.  Franc Branko Janžek – literarno - pogovorni večer 10 

16. 5. Zaključek bralne značke za mlade s pisateljem Žigom X.         
Gombačem 

140 

28. 5. Vida Hustič – literarno -pogovorni večer in predstavitev knjige         
Golobica na križu  

30 

23. 10. Pogovorni večer z Mojco Senčar  65 

4. 12. Zaključek bralne značke za odrasle s Sašo Pavček 164 
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11.12. Drzna je bila ta pot – literarni večer v spomin alpinistu Frančku            
Knezu (sodelovanje v akciji Beremo gore s Planinskim društvom         
Šmarje pri Jelšah) 

50 

SKUPAJ  5 prireditev         459 
 
Predavanja in srečanja z različnimi strokovnjaki, poimenovana »psihološki večeri« so se pričela            
izvajati v letu 2013 v okviru projekta Vseživljenjsko učenje za vse. Vsi večeri so bili zelo dobro                 
obiskani in obiskovalci (med njimi sta tudi dve skupini za zdrav način življenja) so izrazili željo, da                 
se z njimi nadaljuje. Že v letu 2014 so postali stalni del ponudbe za obiskovalce, ki beleži velik                  
obisk – tudi obiskovalcev iz širšega območja. V letu 2016 so se psihološki večeri nadgradili tudi s                 
tematskimi cikli predavanji v okviru študijskega krožka, ki se je oblikoval na pobudo obiskovalcev.  
 
Tabela 11: Psihološki večeri in cikel ponedeljkovih predavanj v okviru študijskega krožka            
organizaciji Knjižnice Šmarje pri Jelšah v letu 2018 
DATUM NASLOV IN GOST ŠT. OBISK. 

8. 1. O spremembah za zadovoljstvo življenja: harmonija v odnosih – dr.          
Karel Gržan 

84 

24. 1. Kako najti moč za samopomoč – dr. Sabina Jurič Šenk 52 

28. 2. Ne se bat – Adi Smolar 160 

28. 3. Človeka moraš slišati, saj vsakdo nosi odgovore v sebi – Robert           
Friškovec 

76 

9. 4. O spremembah za zadovoljstvo življenja: o pretkani manipulaciji        
pozornosti – dr. Karel Gržan  

65 

25. 4. Iz trebuha in neba – dr. Manca Košir 70 

21. 5. O spremembah za zadovoljstvo življenja: Babe, modreci in sveti         
ljudje – dr. Karel Gržan 

54 

23. 5. Največji neuspeh je to, da nečesa ne poskusiš – Matic Vizjak 42 

26. 9. Stres, kuga sodobnega časa – Maja Megla 70 

24. 10. Zakaj prav smeh / ironija osvobaja za (med)osebno rast – dr. Karel            
Gržan  

110 

12. 11. Smeh / ironija kot pot (med)osebnega osvobajanja: ne verjemimo v          
vnaprej napisane scenarije – dr. Karel Gržan 

86 

28. 11. Bodi, kar si; delaj, kaj te veseli – Petra Škarja 95 

3. 12. Smeh / ironija kot pot (med)osebnega osvobajanja: zapustimo igro         
vlog in postanimo igrivi – dr. Karel Gržan, glasbeni gost: Žan Stres 

75 

19. 12. V času dolgih noči praznično v sočutni naklonjenosti – dr. Karel           
Gržan, pripovedovalka Metka Kodrič, glasbena gosta: Špela       
Došler, Luka Turk 

82 

SKUPAJ 14 prireditev 1121 
 
Na pobudo obiskovalcev psiholoških večerov in predavanj dr. Karla Gržana in imajo težave z              
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varstvom otrok, se od sezone 2018 / 19 v sodelovanju z MKK Netek po potrebi organizira varstvo                 
otrok v času predavanj. Otroci v knjižnici poslušajo zgodbe, ustvarjajo in se igrajo.  
 
Tabela 12: Delavnice za otroke v času predavanj 
DATUM ORGANIZIRANO VARSTVO OTROK V ČASU PREDAVANJA ŠT. OBISK. 

24. 10. Predavanje dr. Karel Gržan  6 

12. 11. Predavanje dr. Karel Gržan 5 

28. 11. Predavanje Petra Škarja 6 

3. 12.  Predavanje dr. Karel Gržan 4 

SKUPAJ 4 delavnice 21 
 
Pravljice nam na svojevrsten način pripovedujejo o vsesplošnih notranjih tegobah, s katerimi se             
ljudje spopadamo tako v otroški kot v odrasli dobi. Na poti skozi tisočere preizkušnje nas vodijo                
do razrešitev, ki na koncu pripeljejo do vzpostavitve reda, ki osmišlja življenje. Pravljični večeri za               
odrasle se v knjižnici mesečno pripravljajo od januarja 2014, pripravlja jih skupina pravljičark –              
članic študijskega krožka iz vrst UTŽO, ki se ji občasno pridružijo tudi drugi pravljičarji, od sezone                
2017/18 pravljične večere obogatijo tudi glasbeni gostje. Pravljičarke sodelujejo tudi na drugih            
prireditvah v organizaciji knjižnice – nastopajo v šmarskem domu upokojencev, na prireditvah            
UTŽO, TVU, za varovance varstveno delovnega centra, osnovnošolce, pogosto jih povabijo tudi            
v vrtec, gostujejo tudi v enoti knjižnice v Kozjem, gostovat so jih povabile tudi knjižnice Šentjur,                
Laško, Celje ... V razpredelnici so prikazani samo samostojni pravljični večeri za odrasle, ki so               
bili izvedeni v šmarski knjižnici. 
 
Tabela 13: Pravljični večeri za odrasle v letu 2018 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. OBISK. 

29. 1.  Čudežna bitja v pravljicah sveta – Gusta Grobin, Majda Prevoršek,          
Metka Kodrič, Irena Roškar in Lidija Zalezina 

32 

19. 2. Norčavost, prebrisanost in duhovitost v pravljicah sveta - Gusta         
Grobin, Lidija Zalezina, Metka Kodrič, Irena Roškar 

25 

19. 3. Prevzetnost in ošabnost v pravljicah sveta - Majda Prevoršek,         
Gusta Grobin, Metka Kodrič, Irena Roškar, Lidija Zalezina; glasbeni         
gost: Luka Turk (kitara) 

27 

16. 4. Pamet – neumnost, modrost – norost v pravljicah sveta - Majda           
Prevoršek, Gusta Grobin, Metka Kodrič, Irena Roškar, Lidija        
Zalezina; glasbena gostja: Klara Žerak (klavir). 

31 

14. 5. Čudežna moč rastlin – Gusta Grobin, Majda Prevoršek, Metka         
Kodrič, Irena Roškar, Lidija Zalezina; glasbena gostja: Klara Žerak         
(klavir) 

28 

17. 9. Zmaji v legendah in pravljicah – Teja Peperko in Janja Sivec (KD            
Legende) 

21 

29. 10. Čar vode v legendah in pravljicah sveta – Gusta Grobin, Metka           
Kodrič, Irena Roškar, Lidija Zalezina; glasbena gostja: Neža Drame         
(citre) 

35 

- 28 - 



 

19. 11. Sonce, zvezde, mesec ... v pravljicah sveta – Gusta Grobin, Metka           
Kodrič, Majda Prevoršek, Irena Roškar, Lidija Zalezina; glasbena        
gosta: Tomaž Bračko (trobenta) in Luka Turk (kitara) 

26 

SKUPAJ 8 prireditev 225 
 

2.2.6 Projekti 

Rastem s knjigo 

Projekt Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo,               
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zvezo splošnih knjižnic. Knjižnica Šmarje pri             
Jelšah pri tem projektu sodeluje že od samega začetka. Projekt se izvaja za tekoče šolsko leto.                
Cilji projekta Rastem s knjigo so:  

● promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,  

● motiviranje šolarjev za branje in obiskovanje splošnih knjižnic in  

● motiviranje založnikov za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške          
programe za mladino. 

 
Sedmošolci obiščejo najbližjo splošno knjižnico (enoto knjižnice), spoznajo njeno ureditev in           
raznolikost gradiva ter dejavnosti, ki jih le-ta ponuja, ob obisku dobijo v dar izbrano mladinsko               
delo domačega avtorja. V letu 2018 (šolsko leto 2018/19) so tako sedmošolci s svojimi mentorji,               
ki so prišli iz osnovnih šol Kozje (1 razred – 9 učencev ), Lesično (1 razred – 14 učencev ),                  
Bistrica ob Sotli (1 razred – 17 učencev ), Podčetrtek (2 razreda – 30 učencev ) in Šmarje pri                 
Jelšah (4 razredi – 100 učencev ), obiskali svoje krajevne knjižnice. Ogledali so si predstavitveni              
film za izbrano delo Avtobus ob treh, avtorice Nataše Konc Lorenzutti, predstavila se jim je vloga                
in pomen splošnih knjižnic, namen projekta in ponudba Knjižnice Šmarje pri Jelšah. 
 
Maja 2019 se bodo sedmošolci srečali z avtorico knjige Avtobus ob treh Natašo Konc Lorenzutti,               
kar je nadgradnja samega projekta. Knjižnica ga izvaja kot ena redkih v Sloveniji, za učence pa                
je vsako leto to nepozaben dogodek, saj se z avtorji srečajo, jim postavijo vprašanja in jim dajo v                  
podpis knjigo. 
Koordinatorka projekta je Natalija Čokl. 

Mega kviz 

Oktobra 2018 smo pričeli z reševanjem novega cikla Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA           
kviza z naslovom NA, ROD, NA! GALERIJA!, ki je namenjen predvsem učencem tretje triade              
osnovnih šol. V tem projektu sodelujemo z vsemi šolami na področju, ki ga pokrivamo. V               
prejšnjem kvizu je skupaj z mentorji sodelovalo 322 otrok. Mentorica Mega kviza je Polona Cvikl. 
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Predšolska bralna značka “5. Bralni nahrbtnik” 

S projektom predšolske bralne značke smo pričeli v oktobru 2017 v vseh enotah knjižnice in               
zaključili v maju 2018. Pri izvajanju smo se povezali z vrtci našega območja in projekt staršem                
predstavili vzgojiteljicam, ki z njim seznanjajo tudi starše. S projektom želimo spodbuditi            
družinsko branje in obiskovanje knjižnice – v predšolsko bralno značko otroka vpišejo starši. V              
okviru projekta pravljičarke (iz vrst članic naše UTŽO) obiskujejo vrtce, prav tako pa tudi skupine               
otrok iz vrtcev prihajajo v knjižnico. Projekt predšolske bralne značke je pozitivno vplival tudi na               
vpis novih članov, kar je opazno pri porastu vpisov – skozi projekt smo v knjižnico pritegnili                
občane (otroke in starše), ki pred tem knjižnice niso obiskovali, kar je tudi eden od pomembnih                
pokazateljev nujnosti uvajanja novih oblik dela z bralci. 
 
Tabela 14: Predšolska bralna značka v letu 2018  

ENOTA KNJIŽNICE ŠTEVILO OTROK, KI SO OSVOJILI BRALNO ZNAČKO 

Šmarje pri Jelšah 85 

Podčetrtek 19 

Bistrica ob Sotli 16 

Kozje 38 

Skupaj 158 
  
Ob zaključku projekta smo pripravili v vseh enotah zaključne prireditve s podelitvijo priznanj in              
nagrad in nastopi gostov Mladinskega društva NETEK s predstavo MUCA FONKICA. 
 
V oktobru 2018 smo pričeli z novo sezono predšolske bralne značke v vseh enotah, zaključili jo                
bomo v mesecu maju 2019. 

3. bralna značka za mlade in 2. bralna značka Čuk 

in sova bereta 

V Knjižnici Šmarje smo se odločili, da bomo našim mladim bralcem ponudili v branje malce               
zahtevnejše knjige in to v obliki bralne značke. Bralna značka za mlade je namenjena učencem               
zadnje triade osnovne šole in srednješolcem, Čuk in sova bereta pa za učence prve in druge                
triade. Na zaključek bralne značke smo povabili pisatelja Žigo X. Gombača. 
 
V bralni znački za mlade je v letu 2018 sodelovalo 28 bralcev, od tega 16 iz Šmarja, 6 iz enote                    
Bistrica ob Sotli, 5 iz enote Podčetrtek in 1 bralec iz enote Kozje.  
 
V bralni znački Čuk in sova bereta je v letu 2018 sodelovalo 112 bralcev, od tega 76 iz Šmarja,                   
16 iz Bistrice ob Sotli, 18 iz enote Podčetrtek in 2 iz enote Kozje. 
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12. bralna značka za odrasle 

S projektom prve bralne značke za odrasle je Knjižnica Šmarje pričela v jeseni leta 2007. Namen                
projekta je spodbujanje branja pri odraslih, pa tudi branje različnih zvrsti in avtorjev (poudarek je               
na slovenskih avtorjih). Na zaključek bralne značke se povabi enega od avtorjev, ki je bil na                
priporočljivem seznamu. Udeleženci, ki preberejo vsaj pet del iz priporočljivega seznama, dobijo            
priznanje. V letu 2018 je sodelovalo 140 udeležencev. Na zaključek dvanajste bralne značke             
smo povabili gospo Sašo Pavček, pisateljico, pesnico in dramsko igralko,  
 
Tabela 15: 12. bralna značka za odrasle v letu 2018 

ENOTA KNJIŽNICE ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

Šmarje pri Jelšah 98 

Podčetrtek 15 

Bistrica ob Sotli 15 

Kozje 12 

Skupaj 140 
 
Tabela 16: Število udeležencev po letih 

LETO IZVEDBE ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

2007 19 

2008 35 

2009 36 

2010 46 

2011 45 

2012 41 

2013 50 

2014 66 

2015 77 

2016 97 

2017 125 

2018 140 
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Festival Brati gore 2018 

Praznovanje alpske kulturne dediščine se odvija v sklopu Mednarodnega dneva gora, ki je 11.              
decembra. Festival “Brati gore” povezuje ljudi, ki imajo radi knjige in gore, čeprav so fizično               
ločeni. Bralci in avtorji, gorniki in umetniki širom Alp (in širše) se združijo v debati o podobnih                 
vprašanjih in ocenjujejo pomen, vpliv in namen alpske literature. V sodelovanju s Planinskim             
društvom Šmarje pri Jelšah se je zavod tudi v letu 2018 priključil festivalu z literarnim večerom, ki                 
je bil posvečen alpinistu Frančku Knezu. Na večeru so se prvič javno prebirale tudi njegove               
neobjavljene pesmi. 
 
Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018) 
Od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra 2018 (teden otroka) je v Sloveniji               
prvič potekal Nacionalni mesec skupnega branja, častna pokrovitelja akcije sta bila predsednik            
republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. K branju in druženju ob              
knjigi in s knjigo so izvajalci na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke in mladino,              
družine ter odrasle. Vzpostavljen je bil spletni dogodkovnik, v katerega je svoje dogodke (ki so se                
izvajali v vseh enotah knjižnice) vpisoval tudi zavod. NMSB se je nadaljeval do konca leta 2018 v                 
okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj. 

2.2.7 Priložnostne razstave v knjižnici 

Tabela 17: Priložnostne razstave v Knjižnici Šmarje pri Jelšah 
TERMIN POSTAVITVE NASLOV RAZSTAVE - TEMATIKA 

januar Sneguljčica in sedem palčkov 

februar Prešernov dan 

februar Prešernova nagrajenca Boris A. Novak in Janez Mejač 

marec Za vsak vrt 

april Slovenske ilustratorke v Bologni 

maj Slovo ameriškega pisatelja Philipa Rotha 

junij Ilija Trojanov - letošnji nagrajenec Vilenice 

julij 100-letnica rojstva borca Nelsona za človekove pravice Mandele 

avgust 90-letnica rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana  

avgust V spomin Andreju Capudru 

september V spomin Cirilu Zlobcu 

september 190 let od rojstva Leva Nikolajeviča Tolstoja 

21. 9.–28. 9. “Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.” 
Razstava ob tednu športa 

1. 10.–7. 10. Teden otroka 
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oktober Sovretov nagrajenec Uroš Kalčič 

oktober Arto Paasilinna 

december Veseli december 

december 100. Obletnica rojstva nobelovca A. Solženicina 
 

2.2.8 Študijski krožki (ŠK) 

Študijski krožki je dejavnost, ki se izvaja v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije             
(strokovna podpora, evidentiranje) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS           
(sofinanciranje delovanja) od leta 2008. Krožke vodijo mentorji z licenco Andragoškega centra            
Slovenije. V zavodu izvajajo ŠK tri zaposlene delavke (z licencami za vodjo ŠK, za mentorja               
splošnih in bralnih ŠK) in dve zunanji sodelavki (mentorici splošnih ŠK). V to obliko neformalnega               
izobraževanja se lahko vključijo odrasli, za vključitev niso zahtevani posebni vstopni pogoji,            
pogosti udeleženci so člani univerze za tretje življenjsko obdobje, pa tudi ostali uporabniki             
storitev knjižnice – kulturnega doma. ŠK, katerih delovanje sofinancira MIZŠ, so za udeležence             
brezplačni, udeleženci krijejo le morebitne dodatne stroške (ekskurzije, izleti, obiski gledališč …).            
Ostali ŠK se financirajo iz prispevkov udeležencev in sredstev zavoda. V letu 2018 je bilo na                
razpisu MIZŠ izbranih za sofinanciranje 6 ŠK - največje možno število. S fotografijo Kakorkoli              
obrneš – s knjigo je vedno prav (avtor Marko Samec) je študijski krožek Beremo z Manco Košir                 
sodeloval na razstavi ob 25-letnici ŠK, ki je bila postavljena na Jakopičevem sprehajališču v              
Tivoliju. 
 
Tabela 18: Študijski krožki v letu 2018 
KROŽEK VSEBINE IN MENTOR Št. udel. Št. sreč. Št. obisk. 

ZDRAVA 
DRUŽINA 

Medgeneracijsko sodelovanje in prenos 
znanja, srečanja s strokovnjaki s 
področja vzgoje; mentorica: Irena 
Černelč 

10 8 
  

80  

S CITRAMI PO 
SLOVENIJI 

Raziskovanje slovenske ljudske glasbe, 
zbiranje gradiva in obujanje starih 
ljudskih pesmi; mentorica: Jasmina 
Levičar  

13 13 169 

ROMANJE – 
PRVA POSTAJA 

Raziskovanje romarske tradicije v naših 
krajih, predvsem romarske triade 
Sladka Gora – Tinsko – Sveti Rok; 
mentorica Jana Turk Šulc. 

10 9  90 

KVAČKARIJE Učenje in razvijanje tradicionalnih 
ročnih spretnosti, utrjevanje 
medgeneracijskega sodelovanja; 
mentorica: Irena Černelč 

13 10 130 

SVET PRED 
DOMAČIM 

Spoznavanje lokalnih znamenitosti 
(kulturnih, naravnih. Zgodovinskih…) 
skozi literaturo in obiski na terenu, kar 

13 6 78 
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PRAGOM – 
POHODNIŠKI ŠK 

se prepleta z ustvarjalnostjo članov; 
mentorica Mira Čakš 

NARISANE 
ZGODBE 

Izražanje varovancev VDC skozi 
besedno in likovno ustvarjanje, priprava 
in izdaja zbornika Pripovedujemo in 
ustvarjamo, kjer so zbrani prispevki 
članov ŠK; mentorici: Jana Turk Šulc in 
Erna Ferjanič 

10 11 110 

SKUPAJ 6 ŠK 69 57 657 
  
V 6 sofinanciranih ŠK je nova znanja pridobivalo 69 udeležencev na 57 srečanjih, kjer se je                
zabeležilo 657 obiskov. 

2.2.9 Teden vseživljenjskega učenja 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju          
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt se usklajuje na Andragoškem centru Slovenije, ki ga              
prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj               
meja. TVU uradno poteka sedem dni, sicer pa je termin razširjen na dva meseca. Uradni termin                
TVU 2018 je bil od 11. do 20. maja, razširjeni pa od 11. maja do 30. junija 2018. Tudi v letu 2018                      
je zavod uspešno kandidiral na razpisu MIZŠ za prevzem vloge območnega koordinatorja TVU. 
 
Pod koordinacijo Knjižnice Šmarje pri Jelšah je delovalo 83 podizvajalcev , (izobraževalne,           
kulturne in druge javne ustanove, zavodi, podjetja, društva, samostojni podjetniki …), ki so             
skupaj izvedli 216 prireditev . 
  
Prireditve, ki so se odvijale v okviru Tedna vseživljenjskega učenja – TVU 2018: 

● tematska predavanja in delavnice, 

● razstave knjižnega gradiva, 

● predstavitve knjig in publikacij …, 

● predstavitve elektronskih baz in brezplačnega e-učenja, 

● ure pravljic, 

● ekskurzije, 

● gledališke predstave, 

● druženje generacij … 
 

Podatki o prireditvah in številu obiskovalcev, ki so se odvijale v knjižnici-kulturnem domu so zajeti               
pri drugih točkah poročila, zato tu niso navedeni. 
 
Vsi podizvajalci in prireditve so vpisani v nacionalnem koledarju prireditev TVU 2018, ki je              
dostopen na povezavi: http://tvu.acs.si/koledar/koordinatorji/  
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Nacionalno odprtje TVU 2018 

Nacionalni odbor za TVU je organizacijo slovesnosti Nacionalno odprtje TVU 2018 , na kateri so              
bila podeljena priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2017, zaupal Knjižnici Šmarje pri              
Jelšah, kot dolgoletnemu območnemu koordinatorju TVU. Prireditev je bila v petek, 11. maja             
2018, v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, dogodka so se udeležili predstavniki MIZŠ, MDDSZ,              
JSKD, ACS, predstavniki organizacij za izobraževanje odraslih iz Nizozemske in Hrvaške,           
koordinatorji in izvajalci prireditev TVU iz cele Slovenije …, skupaj okrog 300 obiskovalcev oz.              
gostov. 
Foto utrinki so dostopni na povezavi: http://tvu.acs.si/odprtje/2018/?id=1051 
Video zapis: https://vimeo.com/273234794 

Parada učenja 2018 

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju             
odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim             
in izobraževalno prikrajšanim. Projektne dejavnosti se navezujejo na obstoječa sorodna          
prizadevanja, in sicer na Teden vseživljenjskega učenja (TVU) ter promocijsko kampanjo Zgledi            
vlečejo (ZV). S primeri dobre prakse sta prikazana tudi pomen in pojavne oblike spodbujanja              
temeljnih zmožnosti odraslih. 16. maja 2018 je Parada učenja, ki se je v obdobju 2013–2015               
razvijala v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, zaživela na 15            
prizoriščih po vsej Sloveniji. Na mestnih trgih in drugih javnih mestih so vabile stojnice in               
navduševali odrski nastopi, obiskovalci so se vključevali v delavnice, organizatorji pa so skupaj s              
partnerji na lokalni ravni lotili tudi raznih spremljajočih dejavnosti (natečajev, razstav ipd.), ki so              
časovno in krajevno presegale Parado učenja. 
  
Parada učenja je bila v Šmarju pri Jelšah organizirana tretjič, po uspešni prijavi na javni razpis                
MIZŠ. PU 2018 je bil enodnevni festivalski dogodek, ki je potekal v kulturnem domu in na                
ploščadi (stojnice in oder) pred njim v sredo, 16. maja 2018, med 9.00 in 20. uro. Namenjen je bil                   
promociji vseživljenjskega učenja, predstavitvi poklicev in formalnega ter neformalnega         
izobraževanja (v sodelovanju s srednjimi šolami, ljudskimi univerzami, izobraževalnimi centri,          
glasbenimi in osnovnimi šolami, vrtci, ponudniki izobraževanj in usposabljanj). Skozi ves dan so             
se odvijale delavnice, predstavitve učečih se, odrski nastopi za otroke iz vrtca, osnovne šole …               
Osrednja dopoldanska gosta na PU sta bila Rok Terkaj – Trkaj in dr. Igor Saksida s predstavo                 
Kla kla klasika, dan pa se je zaključil s podelitvijo drugih bralnih značk za mlade, gost večera je                  
bil Žiga X. Gombač. 
  
Na dogodku se je predstavilo 79 sodelujočih organizacij, v celodnevno dogajanje je bilo             
vključenih okrog 1100 izvajalcev in  obiskovalcev . 
  
Več o projektu Parada učenja je dostopno na povezavi: http://tvu.acs.si/sl/akcije2018/pu/ 
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2.2.10 Literarno-potopisne, domoznanske 

ekskurzije v okviru študijskih krožkov 

Tabela 19: Literarno-potopisne, domoznanske ekskurzije v okviru študijskih krožkov v letu           
2018 
DATUM KRAJ  –  TEMA EKSKURZIJE ŠT. UDEL. 

25. 1. Domoznaska ekskurzija: Rače in Fram 80 

22. 3. Literarno-potopisna ekskurzija: Srednejveško mesto Kamnik 49 

21. 6. Ekskurzija za prostovoljce in mentorje: Slovenska Bistrica (ogled        
gradu in zbirk, obisk Ljudske univerze Slovenska Bistrica), Ptujska         
Gora  (cerkev, muzej). 

32 

27. 6. Ekskurzija članic ŠK BMK: Cankarjeva Vrhnika 10 

11. 10. Domoznanska ekskurzija: Kočevski roga, Baza 20 in destilarna        
Berryshka 

90 

SKUPAJ 5 ekskurzij 261 
 

2.2.11 Organizirani obiski skupin odraslih 

Tabela 20: Organizirani obiski skupin v letu 2018 
USTANOVA - SKUPINA ŠT .SKUPIN ŠT. OBISK. 

Strokovni delavci ljudskih univerz (Rog. Slatina, Šentjur, Celje,        
Andragoški center Slovenije, MIZŠ … partnerji pri TVU in PU) 

1 21 

Člani UTŽO Šentjur in UTŽO Rogaška Slatina 1 22 

SKUPAJ 2 43 
 

Sodelovanje z Varstveno delovnim centrom Šentjur  

Tudi v letu 2018 se je nadaljevalo sodelovanje z varovanci VDC Šentjur – Enota Šmarje pri                
Jelšah in Bivalna enota Podplat Občasno se zanje pripravljajo tematska srečanja (pomembne            
obletnice in dogodki, prazniki, ogledi filmskih predstav in pogovori o filmih, branje knjig …),              
varovanci pa tudi organizirano obiskujejo nekatere prireditve (pravljične večere za odrasle,           
torkova srečanja UTŽO …). V letu 2018 so bila organizirana 4 tematska srečanja, ki jih je                
obiskalo 72 obiskovalcev (v povprečju 18 obiskovalcev na srečanje). Za varovance, ki bivajo v              
bivalni enoti v Podplatu je bil izveden študijski krožek (ŠK) Narisane zgodbe, v okviru katerega               
se je izdal zbornik s prispevki članov ŠK. Varovanci so nastopili tudi na Nacionalnem odprtju               
TVU 2108 (skupaj s folklorno skupino KD Jakob Sket Mestinje) in na Paradi učenja.  
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2.2.12 Izobraževanje uporabnikov 

Med dejavnost izobraževanja se uvrščajo tudi študijski krožki, torkova srečanja in krožki univerze             
za tretje življenjsko obdobje, ki se prikazujejo ločeno.  
 
Uporabniki se informacijsko opismenjujejo in usposabljajo za uporabo sistema COBISS. V letu            
2018 so se tovrstna usposabljanja izvajala individualno.  

2.2.13 UTŽO in ostale dejavnosti za starejše  

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) je ena izmed dejavnosti, ki se izvaja za starejše               
občane. Ustanovitev UTŽO v Šmarju pri Jelšah sega v november 2009, v Kozjem pa v februar                
2011 leta. 
  
Po članstvu je razvidno, da se z dejavnostjo UTŽO odgovarja na potrebe v okolju in da se v                  
okviru zavoda izvaja zelo velik del neformalnega izobraževanja odraslih občine Šmarje pri            
Jelšah. Veseli tudi dejstvo, da se preko dejavnosti UTŽO beleži večji obisk in zanimanje tudi za                
ostale dejavnosti zavoda (obisk knjižnice in prireditev) in da ta dejavnostjo privabi v knjižnico -               
kulturni dom ljudi, ki ju prej niso obiskovali (mnoge tudi iz drugih krajev oz. občin). 
  
Tabela 21: Članstvo v UTŽO po letih – Šmarje pri Jelšah 
ŠTUDIJSKO LETO ŠT. VPISANIH ČLANOV 

2009/2010 75 

2010/2011 154 

2011/2012 162 

2012/2013 168 

2013/2014 182 

2014/2015 209 

2015/2016 201 

2016/2017 204 

2017/2018 210 

2018/2019 201 
  
Člani se vpisujejo vsako leto posebej, vpis je možen skozi vse leto. Člani s predlogi sodelujejo pri                 
oblikovanju programa, nekateri med njimi se tudi aktivno vključujejo v delo UTŽO (kot mentorji,              
animatorji, poročevalci za medije). Večina članov prihaja iz občine Šmarje pri Jelšah, nekaj pa              
tudi iz sosednjih občin (Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur, Celje, Rogatec …), med članstvom             
je več žensk, kot moških, čeprav se zadnja leta tudi njihovo število povečuje. Dejavnosti se               
izvajajo pretežno v prostorih knjižnice – kulturnega doma, v delo pa se vključujejo tudi strokovne               
ekskurzije. 
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Sredstva za delovanje se pridobivajo iz različnih virov: z uspešnimi prijavami na javne razpise              
(predvsem MIZŠ – sofinanciranje izobraževanja odraslih in študijskih krožkov), iz članarine in            
prispevkov udeležencev za obiskovanje krožkov. Članarina ne pokriva vseh nastalih stroškov,           
zato se iščejo priložnosti v prijavah na javne razpise, v brezplačnih predavanjih, v povezovanju z               
drugimi izvajalci izobraževanja odraslih, ipd. Zaradi dostopnosti dejavnosti vsem starejšim (tudi           
tistim z nizkimi prihodki) se bodo tudi v prihodnje iskali različni vire financiranja dejavnosti. Eno               
temeljnih poslanstev dejavnosti UTŽO je v tem, da dostop do kulturnih in izobraževalnih dobrin              
zagotavlja vsem, tudi socialno najšibkejšim. 
  
UTŽO je vključena v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, v okviru katere se               
izvajajo izobraževanja sodelavcev univerze, strokovna srečanja in skupni projekti. Tudi v letu            
2018 so se mentorji udeležili usposabljanja sodelavcev in mentorjev univerz. Vodja UTŽO je             
članica Sveta mreže UTŽO – predstavnica Savinjske regije. 
  
O dejavnosti UTŽO se redno obvešča javnost – z zloženkami, programom, občasnimi razstavami             
vse obiskovalce knjižnice, v lokalnem časopisu se napovejo prireditve, novice so objavljene tudi             
na spletnem časopisu mreže UTŽO. 
 
Tabela 22: Torkova srečanja UTŽO 2018 pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah 
 DATUM NASLOV – TEMA IZVAJALEC OBISK. 

9. 1. Svitanja Maja Kristan 84 

16. 1. Po svetu: Iran Brda Jančič 105 

23. 1. Za vsako bolezen rožica raste Špela Pogelšek 99 

30. 1. Društvo vinogradnikov in kletarjev na 
filmskem platnu 

Borut Bevc (kino) 73 

6. 2. S Tonetom Partljičem ob kulturnem 
prazniku 

Tone Partljič 87 

13. 2. Ravnovesje na visokih petkah Slavica Biderman  47 

20. 2. Štihanje? Ne, hvala. Robert Šiler in Tjaša Štruc 93 

27. 2. Doživetja leto trajajočega poletja Živa Grobelšek 54 

6. 3. Vodnjaki in vodometi v naši okolici mag. Karel Šmigoc 29 

13. 3. Kralj Peter v slovenskih gorah Nani Poljanec 76 

20. 3. Imejmo radi svoje kosti Obm. dru. bolnikov z 
osteoporozo Celje 

68 

27. 3. Ogenj, rit in kače niso za igrače Milena Miklavčič 57 

3. 4. Naš domači sadovnjak Adrijan Černelč 58 

10. 4. Se rojana u srajčice, Šavrinka! Dr. Rožana Koštial 62 

14. 4. Ekskurzija: Dan odprtih vrat Krke d.d. 
Novo mesto 

Jana Turk Šulc 
Mira Čakš 

112 

17. 4. Prednosti in pasti interneta Primož Božnik 68 

- 38 - 



 

24. 4. Istanbul – mesto na stičišču kultur Tomaž Majcen 65 

8. 5. Ivan Cankar – njegova Vrhnika, prečuden 
kraj in dolina Šentflorjanska 

Marija Barbara Soko 45 

16. 5. Predstavitev krožkov in dejavnosti na PU Mentorji krožkov 120 

22. 5. Spletno nakupovanje Primož Božnik 47 

29. 5. Merjenje mineralne kostne mase 
  
Ogled kratkih filmov (FAF) 

Obm. druš. bolnikov z 
osteop. Celje, Borut Bevc 
(kino) 

72 

5. 6. Zaključno srečanje študijskega leta 
2018/19 – z druženjem 

Krožki UTŽO 180 

6. 6. Ena ptička priletela – koncert Zvenečih jelš Jasmina Levičar 50 

18. 9. Uvodno srečanje študijskega leta 2018/19 Jana Turk Šulc, Mira Čakš 110 

25. 9. Bodimo aktivni, bodimo ustvarjalni Mentorji ŠK 112 

2. 10. Pomen gliv Slavko Šerod 87 

9.10. Ditko – moj jezik v digitalnem svetu Dr. Darinka Verdonik  81 

16.10. Zapeli so klopotci mag. Karel Šmigoc 63 

23.10. Franc Skaza – šmarski domoljub, mecen 
in narodni buditelj 

Mateja Žagar, Milan Pugelj 78 

30.10. Gremo v kino: Baron Codelli Boru Bevc (kino) 87 

6.11. Britanske legende Tomaž Majcen 61 

13.11. Starodavna umetnost zdravljenja – 
tradicionalna evropska medicina 

Veronika in Uroš Plantan 91 

20.11. Moja knjižnica praznuje – dan splošnih 
knjižnic 

Natalija Čokl, Jože Čakš 36 

27.11. Prva pomoč pri najpogostejših poškodbah 
in obolenjih 

 Dorijan Zabukovšek, 
Magda Sep – ZD Š.J. 

93 

4.12. Sinfonia na morju in simfonija na kopnem Danilo Stane in člani UTŽO 101 

11.12. Brati gore: Julijske Alpe, doživljanje 
njihove narave in kulturne krajine ter 
legenda o zlatorogu 

Jože Mihelič 92 

18.12. Veselo v novo leto Gledališki krožek in 
Zveneče jelše 

200 

18.12. Predbožični Vojnik – ekskurzija Mira Čakš 53 

SKUPAJ   38 srečanj 3.096 
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Bralne urice v Domu upokojencev 

Od leta 2008 se izvajajo v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah bralne urice , ki potekajo               
skozi vse leto ob ponedeljkih. Bralne urice se (na 14 dni) izvajajo tudi v juliju in avgustu.                 
Udeležuje se jih stalna skupina udeležencev, ob priložnostih se pripravijo odprta srečanja –             
priložnostne proslave, delavnice za vse stanovalce in druge obiskovalce. Pri pripravi prireditev            
sodelujejo člani UTŽO in študijskih krožkov (ŠK). 
 
V letu 2018 se je izvedlo 42 srečanj, povprečno je bilo na srečanju 15 udeležencev oz.                
zabeležilo se je 630 obiskovalcev.  
 
Tabela 23: Prireditve v okviru bralnih uric oz. sodelovanja v Domu upokojencev Šmarje pri              
Jelšah v letu 2018 

DATUM NAZIV PRIREDITVE ŠT. OBISK. 

8. 1. Pravljičarka na obisku – Metka Kodrič 22 

7. 2. Ob kulturnem prazniku – nastop Zvenečih jelš 70 

10. 5.  Pomladno kosilo – medgeneracijska kuharska delavnica in       
druženje ob kosilu in glasbi (v organizaciji članic UTŽO) 

20 

16. 5.  Dobrodošli na Paradi učenja 50 

17. 10. Jesensko kosilo – medgeneracijska kuharska delavnica in       
druženje ob kosilu in glasbi (v organizaciji članic UTŽO) 

40 

SKUPAJ 5 prireditev 202 

    

Krožki in tečaji UTŽO 2018  
Navedeni so samo krožki, ki niso zajeti pri drugih dejavnostih (ŠK, projekti …). Člani UTŽO se                
vključujejo v več različnih krožkov oz. tečajev (v povprečju se vsak udeleži vsaj enega). V               
nekatere krožke se vključujejo tudi drugi občani (nečlani UTŽO). Večina krožkov oz. tečajev             
prične z delom v začetku šolskega – študijskega leta in potekajo skozi celo leto, nekateri pa se                 
ustanovijo kasneje (na osnovi izkazanih potreb in želja). Krožek je vsebinsko zaključena enota in              
z delom zaključi ob koncu šolskega leta. V jeseni lahko krožek ponovno začne z delom, člani se                 
ponovno vpišejo. Prav tako je vpis v nekatere krožke možen skozi vse leto, nekateri pa vpisujejo                
samo jeseni. Tudi obseg pedagoških ur, ki jih opravijo je različen, minimalni pogoj pri vsakem               
krožku je 25 ur (v povprečju jih opravijo preko 40). 
  
Zrela univerza Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (ZUF) 
V študijskem letu 2018/19 se je začel, v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru,               
izvajati program ŠIROKA OBZORJA, ki obsega 9 predavanja. Program je razgiban, saj poskuša             
pokrivati različna področja, to pa pomeni, da ga izvajajo strokovnjaki različnih področij in fakultet              
Študijsko leto na ZUF-u se začne v oktobru in traja do konca maja, predavanja so enkrat                
mesečno, zadnje predavanje in podelitev diplom bo na Filozofski fakulteti v Mariboru. 
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Vsak vpisani posameznik prejme indeks ZUF, v katerega vpisuje naslove predavanj in pridobi             
podpis predavatelja. Predavanja trajajo 60 minut, nato pa je 15 minut namenjenih vprašanjem in              
odgovorom, torej razpravi o slišanem. V študijskem letu 2018/19 je v program vpisanih 32              
študentov. 
 
Tabela 24: Predavanja v okviru ZUF v letu 2018 
DATUM NAZIV PREDAVANJA, PREDAVATELJ ŠT. OBISK. 

18. 10. Au, je rekla moja pelargonija! – dr. Jana Ambrožič Dolinšek 
(PEF/FNM) 

28 

8. 11.  Ptiči med mitologijo in znanostjo – dr. Franc Janžekovič (FNM) 27 

13. 12. Kako se slini trebušna slinavka in v kakšni zvezi je to s sladkorno 
boleznijo? – dr. Andraž Stožer (MF) 

30 

SKUPAJ 3 predavanja 85 
  
Tabela 25: Študijski krožki, krožki in tečaji v šolskem letu 2017/18 (do 30. 9. 2018) 
KROŽEK / TEČAJ VSEBINE IN MENTOR 

  
Štev. udel. /  
srečanj na skup. / 
skupaj obiskov 

KUHARSKE 
DELAVNICE 
  

Zdrava prehrana – načela zdrave prehrane, 
kombiniranje živil, sestava jedilnikov, praktična 
priprava zdravih obrokov; mentorica: Slavica 
Javornik 

10 / 5 / 50 

ANGLEŠČINA 
4 skupine – stopnje 

Tečaji angleščine se izvajajo v štirih 
zahtevnostnih stopnjah; mentorica: Andreja 
Kovačevič 

22 / 15 / 330 

KROŽEK ROČNIH DEL Spoznavanje, ohranjanje in prenašanje 
dediščine, učenje novih veščin (kvačkanje, 
pletenje, vezenje …), obisk razstav; mentorica: 
Stanislava Vulević 

8 / 17  / 136 

NEMŠČINA Nemščina za vsakdanjo rabo – potovanje, stiki z 
nemško govorečimi ljudmi; mentorica: Darka 
Grafenauer Stane 

5 / 12 /  60 

DOMOZNANSKO 
POPOTNIŠKI KROŽEK 
 

Spoznavanje kulturne dediščine – skozi 
literaturo in ekskurzije (obiski kulturno 
zgodovinskih znamenitosti v Sloveniji in v tujini); 
mentorica: Mira Čakš 

85 / 2  / 170 

SVET PRED 
DOMAČIM PRAGOM - 
POHODNIŠKI ŠK -  

Spoznavanje bližnje in daljne okolice skozi 
tematske pohode (priprava poti, ogled naravnih 
in kulturnih zanimivosti ob poti …); mentorica: 
Mira Čakš 

44 / 10 / 441 

JOGA ZA HRBTENICO 
2 skupini 

Vadba joge, s poudarkom na vajah za hrbtenico; 
mentorica: Vesna Tajnšek 

32 / 19 / 608 
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FILMSKA ABONMA 
OB KAVI – dopoldanski 
filmski abonma  

Ogled kakovostnih filmskih predstav in po njih 
pogovor o filmu; mentorja: Mira Čakš in Borut 
Bevc 

37 / 10 / 323 

ŠK OB ZVOKIH CITER 
(ZVENEČE JELŠE) 

Zbiranje, ohranjanje in poustvarjanje ljudskega 
izročila – pesmi, sodelovanje na prireditvah …, 
mentorica: Jasmina Levičar 

20 / 14  / 280 

PLESNI KROŽEK - 
nadaljevalni 

Učenje in vaja različnih plesov 
(latinsko-ameriški, tango, valček …); mentorica: 
Marta Pelko 

18 / 21 / 378 

PLESNA AEROBIKA Vadba – ples za dobro počutje ob glasbi; 
mentorica: Marta Pelko 

8 / 21 / 168 

ŠK PRIPOVEDNIŠTVO Izbor, pisanje in priprava tekstov, scenarijev za 
prireditve, vaje, priprava pravljičnih večerov, 
nastopi za člane UTŽO, varovance VDC, 
stanovalce DU Šmarje in druge; mentorici: Jana 
Turk Šulc, Gusta Grobin 

6 / 7 /  42 

RAVNOTEŽJE 
OKUSOV ŽIVLJENJA 

Odkrivanje lastnih potencialov in preseganje 
omejujočih prepričanj; mentorica: Ida Nova 

7 / 20 /  140 

RAČUNALNIŠKI 
TEČAJI (3 skupine) 

Stopenjsko računalniško izobraževanj: osnove 
računalništva, e-storitve, izdelava PP 
predstavitev, e-pošta, obdelava in shranjevanje 
slik, družbena omrežja ..., mentor: Primož 
Božnik 

27 / 10 /  270 

IZOBRAŽEVANJE ZA 
MIR 

Odkrivanje svojih notranjih virov in raziskovanje 
možnost osebnega miru. Izobraževanje se 
izvaja po programu, ki ga je zasnoval Prem 
Rawat; mentorica: Dragica Pavšek Guzej 

11 / 20 /  220 

ZELIŠČARSKI 
KROŽEK 

Spoznavanje zdravilnih zelišč, nabiranje, 
sušenje in uporaba; izdelava naravnih mil in 
krem; mentorica: Špela Pogelšek 

18 /  12 /  216 

TEČAJ PLAVANJA Tečaj plavanja je namenjen neplavalcem, izvaja 
se v Termah Rogaška Slatina pod vodstvom 
plavalnega učitelja; izvajalec: Bruno Esih, 
Plavalna šola Kontiki 

9  / 5  / 45 

ŠK LOKOSTRELSTVO 
 

Lokostrelstvo je dinamičen in zanimiv šport za 
vse generacije, ki združuje fizično moč in 
psihično stabilnost. Člani ŠK so lokostrelstvo 
predstavili obiskovalcem Parade učenja, 
udeležili so se tudi tekmovanj; mentor: Borut 
Bevc 

9 / 6 / 54  

DRUŽENJE OB 
KARTAH 

Druženje ob kartah je namenjeno igranju taroka 
in drugih iger s kartami; mentor: Bine Deučman 

6 / 10 /  60 

ŠK BEREMO Z 
MANCO KOŠIR 

ŠK, ki združuje članice različnih starosti, ki 
prebirajo kakovostno domačo in tujo prozo in 
poezijo, o njej razpravljajo (tudi z avtorji). ŠK 

9 / 12 /  108 
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neprekinjeno deluje že deset let; mentorica: 
Jana Turk Šulc 

  
V obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 se je izvedlo 26 ŠK, krožkov oz. tečajev , v katere je bilo                      
vključenih 391 udeležencev , na skupno 248 srečanjih se je zabeležilo skupno 4.034 obiskov             
članov. 
 
Tabela 26: Študijski krožki, krožki in tečaji v šolskem letu 2018/19 (do 31. 12. 2018) 
KROŽEK/TEČAJ T  E  M  E – VSEBINE IN MENTOR 

  
Štev. udel. /  

srečanj /  
skupaj obiskov 

KUHARSKE 
DELAVNICE 
  

Zdrava prehrana – načela zdrave prehrane, 
kombiniranje živil, sestava jedilnikov, 
praktična priprava zdravih obrokov; mentorica: 
Slavica Javornik 

10 / 3 / 30 

ANGLEŠČINA 
4 skupine – stopnje 

Tečaji angleščine se izvajajo v štirih 
zahtevnostnih stopnjah; mentorica: Andreja 
Kovačevič 

26 / 7 / 182 

KROŽEK ROČNIH DEL Spoznavanje, ohranjanje in prenašanje 
dediščine, učenje novih veščin (kvačkanje, 
pletenje, vezenje …), obisk razstav; 
mentorica: Stanislava Vulević 

9 / 3  / 27 

GLEDALIŠČE ZA 
MLADE IN MLADE PO 
SRCU 

Priprava kratkih predstav ob božiču, 
slovenskem kulturnem prazniku, zaključku 
študijskega leta …, medgeneracijsko 
sodelovanje; mentor: Sašo Oberski 

6 / 12 /  72 

DOMOZNANSKO 
POPOTNIŠKI KROŽEK 
 

Spoznavanje kulturne dediščine – skozi 
literaturo in ekskurzije (obiski kulturno 
zgodovinskih znamenitosti v Sloveniji in v 
tujini); mentorica: Mira Čakš 

54 / 1/ 54 

SVET PRED DOMAČIM 
PRAGOM - 
POHODNIŠKI ŠK 
 

Spoznavanje bližnje in daljne okolice skozi 
tematske pohode (priprava poti, ogled 
naravnih in kulturnih zanimivosti ob poti …); 
mentorica: Mira Čakš 

74 / 4/ 172 

JOGA ZA HRBTENICO Vadba joge, s poudarkom na vajah za 
hrbtenico; mentorica: Vesna Tajnšek 

29 / 10 / 290 

FILMSKA SREČANJA 
OB KAVI – dopoldanski 
filmski abonma 

Ogled filmskih predstav in po njih pogovor o 
filmu; mentorja: Mira Čakš in Borut Bevc 

33  / 3 /87 

ŠK OB ZVOKIH CITER 
(ZVENEČE JELŠE) 

Zbiranje, ohranjanje in poustvarjanje 
ljudskega izročila – pesmi, sodelovanje na 
prireditvah … ; mentorica: Jasmina Levičar 

21 / 14 / 294 

ŠK USTVARJALNO 
PISANJE 

Priprava zbornika ob desetletnici delovanja 
UTŽO; mentorica: Ada Čakš 

7 / 2 / 14 
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ŠK BEREMO V 
NAROČJU STARŠEV 

ŠK za mlade starše na starševskem dopustu, 
ki se srečanj udeležujejo skupaj z otroci. 
Teme: razvoj malčka, pomen pravljic, glasbe, 
risbe, igre … za razvoj bralne pismenosti 
otrok; mentorica: Jana Turk Šulc 

8 / 4 / 32 

ŠK PRIPOVEDNIŠTVO Izbor, pisanje in priprava tekstov, scenarijev 
za prireditve, vaje, priprava pravljičnih 
večerov, nastopi za člane UTŽO, varovance 
VDC, stanovalce DU Šmarje in druge; 
mentorici Jana Turk Šulc, Gusta Grobin 

6 / 4 /  24 

ŠK  RAVNOTEŽJE 
OKUSOV ŽIVLJENJA 

Odkrivanje lastnih potencialov in preseganje 
omejujočih prepričanj; mentorica: Ida Nova. 

7 / 10 /  70 

ŠK LOKOSTRELSTVO Spoznavanje zgodovine in osnov 
lokostrelstva, praktična vadba streljanja z 
lokom, udeležba na tekmovanjih; mentor: 
Borut Bevc 

6 / 6 /  36 

IZOBRAŽEVANJE ZA 
MIR 

Namen delavnic je pomagati udeležencem, da 
raziskujejo možnost osebnega miru in 
odkrijejo notranje vire: notranjo moč, možnost 
izbire, cenjenje, upanje kot oporo v 
vsakdanjem življenju; mentorica: Dragica 
Pavšek Guzej 

9 / 10 /  90 

LIKOVNI ŠTUDIJSKI 
KROŽEK 

Osnove likovnih elementov – skica, risba, delo 
z različnimi materiali ..., ogledi likovnih 
razstav, priprava razstave nastalih del; 
mentorica: Erna Ferjanič 

6 / 3 /  18 

ŠK BEREMO Z MANCO 
KOŠIR 

ŠK, ki združuje članice različnih starosti, ki 
prebirajo kakovostno domačo in tujo prozo in 
poezijo, o njej razpravljajo (tudi z avtorji); 
mentorica: Jana Turk Šulc 

11 / 4 / 44 

DRUŽENJE OB 
KARTAH 

Druženje ob kartah je namenjeno igranju iger 
s kartami in spoznavanju novih iger; mentor: 
Bine Deučman 

6 / 5 /  30 

 
V obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 se je izvedlo 21 krožkov oz. tečajev, v katere je bilo                     
vključenih 328 udeležencev , na skupno 105 srečanjih se je zabeležilo skupno 1.566 obiskov             
članov. 
  
Zbirnik študijski krožkov, krožkov in tečajev za leto 2018 
Število krožkov / tečajev:      47 
Število vključenih:    719 
Število srečanj:    353 
Število obiskovalcev: 5.600 
 
JAVNE PREDSTAVITVE – NASTOPI ŠTUDIJSKIH IN OSTALIH KROŽKOV 
Krožki svoje delo predstavljajo javnosti: 
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● Članice ŠK Prisedi, ti zgodbo povem pripravljajo pravljične večere za odrasle in sodelujejo pri              
bralnih uricah v šmarskem domu upokojencev, pripovedujejo osnovnošolcem in nastopajo na           
prireditvah, ki se pripravljajo v organizaciji Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Pogosto jih v goste              
povabijo knjižnice, šole in drugi (zdravstveni dom, dom upokojencev, sosednje UTŽO …).            
Redno sodelujejo tudi na prireditvah in predstavitvah UTŽO in ŠK na nacionalnem nivoju. 

● V letu 2018 so pripravile 8 samostojnih pravljičnih večerov za odrasle in 6 nastopov –               
gostovanj na drugih prireditvah.   

● Članice Kuharskih delavnic aktivno sodelujejo pri večjih dogodkih, kjer jje treba poskrbeti za             
obiskovalce, ob tem pa predstavljajo tudi tradicionalne jedi našega območja, poskrbele so            
tudi za pogostitev gostov Nacionalnega odprtja TVU 2018. Izvedle so tudi 2 kuharski             
delavnici za stanovalce Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in eno za njihovo enoto v              
Podčetrtku. 

● Člani ŠK Ob zvokih citer – Zveneče jelše letu 2018 zabeležili precej pomembnih nastopov,              
nastopili so na Nacionalnem odprtju TVU, na Paradi učenja, za člane UTŽO, v šmarskem              
domu upokojencev, pripravili so samostojni koncert ob zaključku študijskega leta – podatki o             
teh prireditvah so zajeti pri ustreznih točkah poročila. Član ŠK Vlado Deželak je v letu 2018                
prejel častno priznanje Andragoškega centra Slovenije za učečega se posameznika.          
Povezava na video predstavitev nagrajenca: https://vimeo.com/268834738/a43076d691 

  
Tabela 27: Nastopi – gostovanja na prireditvah, ki niso bile izvedene v organizaciji zavoda 
DATUM  
  

NASLOV PRIREDITVE IN KRAJ ŠTEV. 
OBISK. 

  

31. 1.  PREŠMENTANE CITRE – V SPOMIN MARJANU MARINŠKU – 
Kulturni dom Štore 

100 

16. 2. ANIN VEČER NA PREVORJU – Podružnična šola Prevorje  150 

20. 4. CITRARSKA POMLAD – Podružnična šola Prevorje 180 

18. 5. NASTOP V OTROŠKEM VRTCU ŠMARJE PRI JELŠAH 100 

20. 4. CITRARSKA POMLAD – Podružnična šola Prevorje 180 

12. 5. 14. FESTIVAL MARIJAFEST – Ptujska Gora (del skupine skupaj 
z LUŠnim orkestrom Šentjur) 

250 

24. 10. NASTOP V PEGAZOVEM DOMU ROGAŠKA SLATINA 50 

4. 11.  7. SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV: V 
MAJŠPERKU POJEMO IN IGRAMO PO DOMAČE – Kulturni 
dom Majšperk 

350 

20. 12. OB MESTNEM OGNJIŠČU – Mestni trg Šentjur 100 

SKUPAJ 9         1.460 

V jeseni 2018 se je ustanovil novi študijski krožek Gledališče za mlade in mlade po srcu , ki je                  
pripravil prireditev – igrano predstavo za prednovoletno srečanje. 
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Z nastopi na različnih prireditvah in sooblikovanjem programa ob praznikih (za člane UTŽO in              
ostale obiskovalce) se predstavljajo tudi plesna aerobika, plesni krožek … Vsi krožki so aktivno              
sodelovali in svoje delo predstavili na Paradi učenja 2018. 

Na povabilo Andragoškega centra Slovenije je zavod (na razstavnem prostoru ACS) predstavljal            

svojo dejavnost na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki se je odvijal v Cankarjevem domu v                
Ljubljani. Zavod se je predstavljal zadnji dan festivala (3. 10. 2018) s ponudbo za starejše (UTŽO                
in študijski krožki) ter dejavnostjo Muzeja baroka, hkrati pa sta se predstavljala ambasadorja             
učenja mentorica Jasmina Levičar in član Zvenečih jelš Vlado Deželak.  

2.2.14 Druge aktivnosti zavoda 

V letu 2018 je Knjižnica Šmarje pri Jelšah izdala tri publikacije. V muzeju baroka je bila v okviru                  
operacije Romarski mozaik izdana pobarvanka Romarski mozaik, ki je namenjena predvsem           
promociji muzeja baroka. Udeleženci študijskega krožka Narisane zgodbe, varovanci Varstveno          
delovnega centra Šentjur, enote Šmarje pri Jelšah, so svoje utrinke zbrali v publikaciji             
Pripovedujemo in ustvarjamo. Konec leta, ob 40. obletnici kulturnega doma, je bil izdan zbornik              
Hiša prijazne kulture – 40 let Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. 
 
Tabela 28: Izdane publikacije v letu 2018 

DATUM NASLOV  NAKLADA 

avgust 
 

Romarski mozaik – pobarvanka. Publikacija je bila sofinancirana 
s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 
oviru operacije Romarski mozaik, projekt je razpisala Lokalna 
akcijska skupina za razvoj podeželja Obsotelje in Kozjansko. 

150 
 

september Pripovedujemo in ustvarjamo – utrinki študijskega krožka 
Narisane zgodbe, maj-september 2018 
 

50 

november Hiša prijazne kulture – 40 let Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah 800 
 

2.2.15 Delo na področju domoznanske dejavnosti 

v JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

Domoznanska dejavnost v Knjižnici Šmarje pri Jelšah obsega zbiranje domoznanskega gradiva,           
njegovo obdelavo, hranjenje, predstavljanje in posredovanje uporabnikom. Domoznansko        
gradivo zbiramo na območju osrednje knjižnice Šmarje pri Jelšah in enot Podčetrtek, Kozje ter              
Bistrica ob Sotli. S promocijo domoznanske zbirke, ki jo vršimo z domoznanskimi prireditvami,             
kot so razstave in predstavitve lokalne kulturne dediščine, z objavami domoznanskih vsebin v             
občinskem glasilu in na spletnih straneh z drugimi aktivnosti na domoznanskem področju,            
ozaveščamo prebivalstvo lokalne skupnosti o pomenu domoznanske dejavnosti v lokalnih          
knjižnicah. 
 
V letu 2018 smo na področju domoznanstva izvajali več aktivnosti: 
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● Katalogizacija člankov iz serijskih publikacij – strokovna obdelava člankov, ki so v letu             
2018 izhajali v lokalnih časopisih – Šmarske novice, Rogaške novice, Oko, Zmajev glas,             
Orans ter domoznanske članke iz drugih časopisov. Z zbiranjem člankov zagotavljamo           
uporabnikom informacije o aktualnih dogodkih, ki bodo po preteku aktualnosti postali del            
lokalne zgodovine. 

● Objava domoznanskih vsebin na Facebooku Knjižnice Šmarje pri Jelšah. 

● Objava digitalizirane domoznanske zbirke na portalu KAMRA – priprava digitalizirane          
zgodbe Franc Skaza 1838–1892 – šmarski domoljub in mecen, objava v januarju 2019. 

● Izdelava gesel za spletni biografski leksikon celjskega območja in Zasavja          
Celjskozasavski.si – Viktor Lorger, Franc Skaza. 

 
Tabela 29: Domoznanske prireditve 

DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. OBISK. 

14. 11. Portreti kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah – Že tisoč 
let tu stojim, trg Lemberg pri Šmarju z gostjo dr. Marjo Lorenčak 
Kiker (prireditev se je odvijala v Lembergu pri Šmarju) 

34 

SKUPAJ  1 prireditev      34 
 
Tabela 30: Objava domoznanskih prispevkov v občinskem glasilu Šmarske novice, v           
rubriki Domoznanska kamra 
DATUM NAZIV PRIREDITVE 

februar Šmarska borka za enakopravnost med spoloma Marica Strnad-Cizerlj (1872 
–1953) 

marec Trg Šmarje nekoč na otoku velikega jezera 

april Najstarejši slovenski podmorničar Miroslav Štumberger (1892 –1983) 

maj Korenine kulture, ki so jih zasadili naši predniki, so postale mogočno drevo 

junij Slovenski pesnik v šmarski ljudski šoli uveljavi slovenski jezik – Anton Aškerc 

julij Za zdrav duh v zdravem telesu so nekoč skrbeli v sokolskih društvih 

avgust Znameniti šmarski zdravnik – Dr. Josip Rakež 

september Dolgoletni šmarski župan in ljubitelj kulture – Avgust Anderluh 

oktober Dom kulture, prostor srečevanja in druženja Šmarčanov že štirideset let 

november Zaklad iz antike v Grobelcah pri Šmarju odkril dr. Fran Lorger (1884–1937) 

december Spomini na praznike 

SKUPAJ 11 prispevkov 
 
Tabela 31: Domoznanske razstave 
DATUM NAZIV PRIREDITVE ŠT. OBISK. 
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od 11. 4. 
do 21. 5. 

Smiljan Rozman – gostujoča domoznanska razstava Knjižnice       
Velenje, razstavi smo dodali razstavo Šmarje pri Jelšah v prvi          
polovici 20. Stoletja 

16 

od 13. 9.  
do 1. 10. 

Celjski 87. pešpolk – gostujoča domoznanska razstava Osrednje        
knjižnice Celje, otvoritev s predstavitvijo. Razstavi smo dodali        
razstavo domoznanske dejavnosti Knjižnice Šmarje pri Jelšah –        
Šmarje pri Jelšah med prvo svetovno vojno 

32 

od 4. 10.  
do 25. 11. 

Franc Skaza – 180 let – razstava ob 180. obletnici rojstva Franca            
Skaze, otvoritev s predstavitvijo in gostom Milanom Pugljem 

70 

od 30. 11.  
do 31.1.  

Hiša prijazne kulture – 40 let Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah – 
 razstava ob 40. obletnici otvoritve kulturnega doma 

300 

SKUPAJ 4 razstave 418 
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2.3 Prireditve v organizaciji enote Knjižnica 

Kozje in enote Knjižnica Lesično 

Branje pravljic glede na starost otrok v Vrtcu 

Zmajček Kozje 

DATUM Pravljice OTROCI ODRASLI 

8. 1. Skupina 1–2 leta – Joyce Melanie – Vedno te bom imela 
rada 
Skupina 1–2 leta – Usher Sam – Sneg 
Skupina 3–4 leta – Casalis Anna – Jaz pingvin, in moja 
mamica 
Skupina 4–6 leta – Mojiceja Podgoršek – Lačni lisici 
Skupina 5–6 let – Mojiceja Podgoršek – Lačni lisici 

80 11 

7. 2. Skupina 1–2 leta – Anja Štefan – Drobtine iz mišje doline 
Skupina 1–2 leta – Anja štefan – Drobtine iz mišje doline 
Skupina 3–4 leta – Prešeren France – Povodni mož 
Skupina 4–6 leta – Prešeren France – Povodni mož 
Skupina 4–6 let – Prešeren France – Povodni mož 

82 12 

6. 3. Skupina 1–2 leta – Kraljič Helena – Muca Mija 
Skupina 1–2 leta – Kraljič Helena – Muca MIja 
Skupina 3–4 leta – Katharine McEwen – Medvedji objem 
Skupina 4–6 leta – Vesna Radovanovič – Dedkovo kolo 
Skupina 5–6 let – Vesna Radovanovič – Dedkovo kolo  

    

9. 4. Skupina 1–2 leta – Pitcher Caroline – Lisjaček noče spati 
Skupina 1–2 leta – Pitcher Caroline – Lisjaček noče spati 
Skupina 3–4 leta – Pitcher Caroline – Lisjaček noče spati 
Skupina 4–5 leta – Mojiceja Podgoršek – Ela Počasnela 
Skupina 5–6 let – Mojiceja Podgoršek – Ela Počasnela 

80 10 

7. 5. Skupina 1–2 leta – Joyce Melanie – Tudi jaz te imam rada 
Skupina 1–2 leta – Joyce Melanie – Tudi jaz te imam rada 
Skupina 3–4 leta – Kraljič Helena – Najboljša prijateljica 
Skupina 4–6 leta – Kokotec Zdenka – Mavrični krtek 
Skupina 4–6 let -   Kokotec Zdenka – Mavrični krtek 

81 11 

4. 6. Skupina 1–2 leta – Kraljič Helena – Muca Mija in Miška 
Maška 
Skupina 1–2 leta – Kraljič Helena – Muca Mija in Miška 
Maška 
Skupina 3–4 leta – Kokotec Zdenka – Mavrični krtek 
Skupina 4–5 leta – Primož Suhodolčan – Pica je kraljica 
Skupina 5–6 let – Primož Suhodolčan – Pica je kraljica 

82 12 
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1. 10. Začetek pravljic ob tednu otroka v vrtcu Zmajček Kozje 

Skupina 1–2 leti brali – Pikijev prvi sprehod – Hill Eric 
Skupina 2–3 leti brali – Šport – Zvezdana Majhen 
Skupina 2–4 leta brali – Igraj se – Imoto Yoko 
Skupina 4–5 leta brali – Kobilica Tilica se dolgočasi – 
Mojiceja Podgoršek 
Skupina 5–6 leta brali – Modri Zajček nabira gobe – 
ThomasBilstein 

83 11 

6. 11. Skupina 1–2 leti brali – Izgubljeno jajce – Lucia Emiliani 
Skupina 2–3 leti brali – Izgubljeno jajce – Lucia Emiliani 
Skupina 2–4 leta brali – Kje imajo črvički svoj domek – 
Aleksandra Jelušič Pika 
Skupina 4–5 leta brali – Zobovilka ali Zobna vila nam 
razkrije skrivnost zdravih zob – Spathelf Barbel 
Skupina 5–6 leta brali – Kje imajo črvički svoj domek – 
Aleksandra Jelušič Pika 

81 10 

4. 12. 
  

Skupina 1–2 leta – Nasmejani sneženi mož – Butler M. C. 
Skupina 2–3 leta – nasmejani sneženi mož – Butler M. C. 
Skupina 2–4 leta – Miklavž prihaja – Richter Konrad 
Skupina 4–5 leta – Miklavž prihaja – Richter Konrad 
Skupina 5–6 let – Deset božičnih želja – Freedman Claire 

82 11 

 SKUPAJ  651 88 
 

Četrkova srečanja UTŽO 2018 

DATUM NASLOV IZVAJALEC ŠT. OBISK. 

18. 1. Kosilo na hitro Slavica Javornik 12 

1. 2. Na visokih petah - Demenca Slavica Biderman 15 

8. 3. Dan žena Slavica Javornik 17 

22. 3. Iran – potopis Breda Jančič 12 

5. 4. Balkonsko cvetje Drago Jančič 15 

19. 4. Ročna limfna drenaža Ana Dobnik 13 

24. 5. Zaključek študijskega leta Slavica Javornik 14 

25. 10. Uvodno srečanje s kuharsko mojstrico Slavica Javornik 15 

8. 11. Uzbekistan – biseri svilene ceste Breda Jančič 16 

22. 11. Zdravljenje s konopljo, smo že 
pripravljeni? 

Nina Kovačič, mag.farm. 16 

6. 12. Miklavžev dan Slavica Javornik 14 

20. 12. Veseli december v Knjižnici Kozje Slavica Javornik 17  
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 SKUPAJ    176 
 

Četrtkova srečanja z Vrtcem Kozje 2018 

DATUM SREČANJE OTROCI ODRASLI 

11. 1. Obisk vrtca Kozje – skupina Sončki 23 2 

26. 1. Obisk vrtca Kozje – skupina Žogice 19 2 

1. 2. Obisk vrtca Kozje – skupina Ježki 22 3 

15. 2. Obisk vrtca Kozje – skupina Polžki 23 2 

22. 2. Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 27 4 

22. 3. Obisk vrtca Kozje – skupina Sončki 25 3 

12. 4. Obisk vrtca Kozje – skupina Žogice 23 2 

26. 4. Obisk vrtca Kozje – skupina Polžki 19 2 

10. 5. Obisk vrtca Kozje – skupina Ježki 23 3 

24. 5 Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 36 4 

7. 6. Obisk vrtca Kozje – skupina Polžki 23 2 

21. 6. Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 29 3 

12. 7. Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 30 4 

9. 8. Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 22 2 

10. 8. Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 25 3 

30. 8. Obisk vrtca Kozje – mešana skupina 31 2 

13. 9. Obisk vrtca Kozje – skupina Pingvini 11 2 

27. 9. Obisk vrtca Kozje – skupina  Mehurčki 18 2 

11. 10. Obisk vrtca Kozje –  skupina Žogice 18 3 

25. 10. Obisk vrtca Kozje –  Skupina Ptički 21 2 

15. 11. Obisk vrtca Kozje –  skupina  Mehurčki 12 2 

22. 11. Obisk vrtca Kozje –  skupina Palčki in Ptički 40 4 

6. 12. Obisk vrtca Kozje –  skupina  Ptički  in skupina 
Mehurčki 

30 5 
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13. 12. Obisk vrtca Kozje –  skupina  Žogice – brali pravljico – 
Ali se ne počutiš dobro Poldek? 

18 2 

20. 12. Obisk vrtca Kozje –  skupina Palčki in 38 4 

 SKUPAJ  606 69 
 

Čitalniški večeri v letu 2018 

DATUM NASLOV-TEMA IZVAJALEC OBISKI 

15. 2. Med prazniki in kulturo Dr. Karel Geržan 35 

20. 3. V iskanju svobode – predstavitev knjige Živa Grobelšek 31 

6. 4. Predstavitev knjige – Brez čebel ne bo 
življenja 

Dr. Peter Kozmus 38 

15. 5. Zmaji v slovenskih grbih Heraldik in zgodovinar 
Valt Jurečič 

22 

20. 11. 
  

Literarno – glasbeni večer z Adijem 
Smolarjem 

Adi Smolar 64 

 SKUPAJ    190 
 

Zaključek 5. predšolske bralne značke 

Letošnjo predšolsko bralno značko smo zaključili 16. 5. 2018 in to prav posebno. Dobili smo se v                 
vrtcu Zmajček Kozje, kjer nas je obiskal čarodej Sam Sebastian. Imel je predstavo o Knjigi               
velikanki in otroci so zelo uživali. Vsak otrok je prejel priznanje in knjigo Petelinček in kraljevska                
ptica – Vesna Radovanovič. 
OBISK: 38 otrok + 8 odraslih. 

Rastem s knjigo 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za knjigo             
RS, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Združenje splošnih knjižnic ob                
podpori Zavoda za šolstvo RS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih            
pisateljev v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami in osnovnimi           
šolami s prilagojenim programom ter zamejskimi osnovnimi šolami. 
 
Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: 

● spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
● promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, 
● spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic, 
● motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške in 
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● programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega         
mladinskega leposlovja. 

 
V šolskem letu 2018/19 je tudi Osnovna šola Kozje sodelovala v nacionalnem projektu RASTEM              
S KNJIGO. Cilj projekta je vse sedmošolce načrtno in poglobljeno seznaniti z organizacijo in              
ponudbo šolskih in splošnih knjižnic. Ob sistematični predstavitvi gradiva in dejavnosti, ki jih             
šolska in splošna knjižnica ponujata učencu za njegovo šolsko delo in izvenšolske dejavnosti ter              
prosti čas, prejme vsak sedmošolec ob obisku najbližje splošne knjižnice izvirno slovensko            
literarno delo, ki ga učiteljice slovenščine uporabijo za eno od knjig domačega branja. 
V šolskem letu 2018/19 je vsak sedmošolec prejel knjigo pisateljice Nataše Konc Lorenzutti –              
Avtobus ob treh. 
 

DATUM DOGODEK OTROCI ODRASLI 

18. 9. Obisk Osnovne šole Kozje – 7. razred 9 2 

27. 9. Obisk Osnovne šole Kozje – 3. razred 11 2 

5. 11. Obisk Osnovne šole Lesično – 7. razred 12 2 

 SKUPAJ  32 6 
 
Knjižničarji spodbujamo obiske knjižnice že zelo zgodaj, saj želimo, da otroke spremlja knjiga             
tako rekoč od rojstva dalje, pa seveda vse življenje. 
Tako se tudi Osnovna šola Kozje vsako leto odloči, da pripeljejo učence 3. razreda na obisk                
krajevne knjižnice. Tam jim predstavimo vpis v knjižnico, razložimo, kakšne so pravice in             
dolžnosti članov, predstavimo raznoliko gradivo, ki ga v knjižnici izposojamo na dom in še veliko               
drugih zanimivih zadev. Preberemo primerno zgodbo glede na njihova leta in se zabavamo z              
branjem ugank. 

Teden otroka 2018/2019 

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem                 
dni. V tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh               
večjih krajih po Sloveniji. Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga              
je leta 1956 priznala generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo            
otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom. 
 
Tako smo se v Kozjem odločili skupaj z vrtcem Zmajček Kozje, da jih obiščem in vsaki skupini                 
pripovedujem pravljico primerno na njihovo starost. 
 

DATUM DOGODEK OTROCI ODRASLI 

2. in 4. 10. Skupini 1–2 leti brali Glasni gasilski avto 
Skupini 2–3 leti brali Glasni gasilski avto 
Skupini 3–4 leta brali Glasni gasilski avto 
Dve skupini od 4–6 leta brali Pazi promet – Klein 
Ulrich, ker so imeli v mesecu oktobru temo promet 

77 14 
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 SKUPAJ  77 14 
  

Priložnostne razstave v Knjižnici Kozje in Lesično 

DATUM DOGODEK 

2.–8. 2. Razstava ob kulturnem prazniku 

21.–30. 3. Razstava ob pomladi 

21. 3. Razstava ob svetovnem dnevu poezije 

1.–7. 4. Razstava ob veliki noči 

2.–15. 4. Razstava ob mednarodnem dnevu knjige za otroke 

7. 4. Razstava ob svetovnem dnevu zdravja 

22. 4. Razstava ob svetovnem dnevu Zemlje 

23. 4. Razstava ob svetovnem dnevu knjige 

5. 6. Razstava ob svetovnem dnevu okolja 

21. 6.–  
21. 9  

Razstava o poletju in prvem poletnem dnevu 

1.–25. 9. Razstava o Martinu Krpanu – 100 let 

22. 9.– 
10. 10. 

Razstava o jeseni; Prvi jesenski dan 

14. 11. Razstava ob obletnici Marjana Marinška – ustanovitelja čitalniških        
večerov v Knjižnici Kozje in častnega občana 

20. 11. Razstava ob dnevu Slovenskih splošnih knjižnicah 

3. 12. Razstava ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna – ta, veseli dan kulture 

11. 12. 100 let od smrti enega najbolj prepričljivih slovenskih pisateljev, pesnikov in           
dramatikov Ivana Cankarja 

22. 12. Razstava o zimi 

23.–27. 12. Razstava o božiču 

 SKUPAJ 18 razstav 
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2.4 Prireditve v organizaciji enote Knjižnica 

Podčetrtek 

Knjižnica Šmarje pri Jelšah izvaja svojo knjižnično dejavnost tudi v enoti Podčetrtek. Dejavnost             
zajema izposojo gradiva, pravljične urice, ustvarjalne delavnice in druge prireditve za otroke ter             
prireditve za odrasle, kot so potopisna predavanja in literarni večeri, v letu 2018 smo imeli tudi                
študijski krožek. Dejavnosti v Knjižnici Podčetrtek organizira Mateja Žagar. 

2.4.1 Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami 

Pravljične urice pripravljamo enkrat mesečno, Ker za same ustvarjalne delavnice ni bilo dobrega             
odziva, smo jih združili s pravljičnimi uricami. Po pravljični urici ustvarjamo na temo pravljice. V               
letu 2018 smo pripravili 7 pravljičnih uric , udeležilo se jih je 76 otrok , ki jih je spremljalo 50                  
staršev. Pravljične urice in ustvarjalne delavnice sta v letu 2018 pripravljali in izvajali Mateja              
Žagar in študentka Zala Čujež. Vsako leto Knjižnica Podčetrtek sodeluje z Društvom krajinskih             
arhitektov Slovenije, ki v Mesecu krajinske arhitekture pripravi aktivnosti v Podčetrtku, pri tem             
sodeluje tudi knjižnica s pravljično urico in ustvarjalno delavnico. 
 
Tabela 32: Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami za otroke v letu 2018 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. OBISK.  

OTROCI 
ŠT. OBISK.  

ODRASLI 

8. 1. Pravljična urica in ustvarjalnica:  
Zimska pesem (S. Barton). 
Ustvarjanje: knjižna kazalka sovica 
Izvajalka: Mateja Žagar. 

9 6 

12. 2. Pustna pravljična urica in ustvarjalnica: 
Maškare (B. Hanuš, A. Zavadlav) 
Ustvarjanje: pustne maske 
Izvajalka: Mateja Žagar. 

8 5 

12. 3. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Pomladni zajček (J. Dunbar). 
Ustvarjanje: likovno ustvarjanje risbe 
Izvajalka: Mateja Žagar. 

11 7 

16. 4.  Pravljična urica in ustvarjalna delavnica v okviru 
projekta Mesec krajinske arhitekture 
Nenapisana pravljica o drevesu 
Ustvarjanje: Otroci so ob ustvarjanju drevesa ustvarili 
čisto svojo pravljico. 
Izvajalki: Mateja Žagar in Karmen Bovha. 

9 6 

14. 5. 
 

Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Medvedkova knjižnica (P. Bishop). 
Ustvarjanje: likovno ustvarjanje risbe 
Izvajalka: Mateja Žagar. 

       10 7 
 
 
 

8. 10. 
 

Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Rdeče jopice (K. Iwamura). 

12 
 

8 
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5. 11. in 
3. 12. 

Ustvarjanje: jopice iz filca 
Izvajalka: Zala Čujež. 

9 
8 

6 
5 

5. 11. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Velika lov na pošast (N. Landa). 
Ustvarjanje: knjižna kazalka pošast 
Izvajalka: Zala Čujež 

  

3. 12. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Snežnosek (B. Štampe Žmavc) 
Ustvarjanje: sneženi mož 
Izvajalka: Zala Čujež 

8 5 

SKUPAJ  7 prireditev 76 50 

 

2.4.2 Ustvarjalne delavnice 

Samostojne ustvarjalne delavnice pripravljamo v času počitnic za otroke, ob božiču pa            
medgeneracijske delavnice. V mesecu oktobru smo sodelovali s Centrom ponovne uporabe, ki je             
pri nas izvedla medgeneracijsko ustvarjalno delavnico, v kateri so sodelovali otroci iz vrtca in              
oskrbovanci doma upokojencev. V letu 2018 smo pripravili 3 ustvarjalne delavnice , udeležilo se             
jih je 36 otrok  in 17 odraslih. 
 
Tabela 33: Ustvarjalne delavnice v letu 2018 

DATUM 
 

NASLOV IN IZVAJALCI 
 

ŠT. OBISK.  
OTROCI 

ŠT. OBISK.  
ODRASLI 

1. 3. Počitniška ustvarjalna delavnica za otroke 11 3 

16. 10. Medgeneracijska ustvarjalna delavnica Centra 
ponovne uporabe: Medgeneracijsko okoljsko  
Ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih 
virov 

12 7 

11. 12. Ustvarjalna delavnica za vse generacije, 
Božične voščilnice 

             13 7 

SKUPAJ  2 prireditev 36 17 
 

2.4.3 Prireditve za otroke 

Ob zaključku predšolske bralne značke, ki je potekal v Tednu vseživljenjskega učenja smo             
organizirali predstavo za otroke. Na prireditvi smo vsem sodelujočim pri predšolski bralni znački             
podelili priznanja in knjižne nagrade. 
 
Tabela 34:Predstava za otroke v letu 2018 

DATUM 
 

NASLOV IN IZVAJALCI 
 

ŠT. OBISK.  
OTROCI 

ŠT. OBISK.  
ODRASLI 

21. 5. Zaključek predšolske bralne značke. 46 33 
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Predstava čarodeja Sam Sebastiana,  
KNJIGE VELIKANKE 

SKUPAJ  1 prireditev 46 33 
 

2.4.4 Potopisna predavanja in literarni večeri 

Potopisna predavanja 

Potopisna predavanja v Knjižnici Podčetrtek organiziramo v zimskem času. Letos smo imeli 4             
potopise , obiskalo jih je 75 obiskovalcev . Ker v knjižnici nimamo primernega prostora, se             
potopisna predavanja odvijajo v prostorih Občine Podčetrtek. Potopisna predavanja organizira          
Mateja Žagar. V goste smo povabili dve avtorici knjig, literarnih večerov se je udeležilo 40               
obiskovalcev . Študijskega krožka Kvačkarije, ki je bil v letu 2018 v Knjižnici Podčetrtek novost,              
se je udeležilo 6 udeleženk , imele so 5 srečanj. Krožek je izvajala Mojcej Marucelj. 
 
Tabela 35: Potopisna predavanja v enoti Podčetrtek v letu 2018 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. 

OBISK. 

22. 1. Nadja Mirnik: Sinaj in Izrael      18 

26. 2. Živa Grobelšek in Aleš Škerbinek: 
Zandine dogodivščine 

      21 

12. 11. Andreja Avberšek: ZDA – Po poteh zahodnih nacionalnih parkov        17 

17. 12. Zoran Furman: Iz Katmanduja do Hong Konga       19 

SKUPAJ  4 prireditve        75 
 

Literarni večeri  

V letu 2018 smo gostili dve avtorici aktualnih knjig. Predstavitev knjig je poslušalo 40              
obiskovalcev. 
 
Tabela 36: Literarni večeri v letu 2018 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. 

OBISK. 

26. 3. Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače 26 

22. 5. Jasna Colnerič: Kljub vsemu rečemo otroku da  14 

SKUPAJ  2 prireditvi       40 
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2.4.5 Projekti 

Obiski skupin otrok iz Vrtca Podčetrtek 

Skupine iz Vrtca Podčetrtek knjižnico obiskujejo ob torkih. Ob obisku spoznavajo knjižnico in delo              
v njej, izbirajo knjige in poslušajo pravljice. V letu 2018 nas je obiskalo 42 skupin in 833 otrok in                   
spremljevalcev. 

Predšolska bralna značka - Bralni nahrbtnik 

V letu 2018 je v Knjižnici Šmarje pri Jelšah predšolska bralna značka potekala že peto leto, v njej                  
vsako leto sodeluje tudi Knjižnica Podčetrtek s svojimi najmlajšimi bralci. To leto je bralna              
priznanja in nagrade prejelo 19 otrok . Zaključno prireditev so obiskali tudi drugi otroci in starši,               
46 otrok in 33 staršev. 

Bralna značka za šolarje - Čuk in sova bereta  

V drugem letu Bralne značke za šolarje Čuk in sova bereta, ki je namenjena osnovnošolcem               
prve in druge triade, je v Knjižnici Podčetrtek sodelovalo 20 osnovnošolcev. 

Bralna značka za mlade - Bralna značka za zabavo 

V tretjem letu Bralne značke za mlade, v kateri sodelujejo osnovnošolci tretje triade in              
srednješolci, je sodelovalo 5 mladih. 

Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo nas je v letu 2018 obiskalo 30 sedmošolcev. Ob tej priložnosti                 
smo osnovnošolcem predstavili knjižnico, njeno vlogo in pomen ter jih skušali spodbuditi k branju              
in obiskovanju knjižnice. 

TVU - Teden vseživljenjskega učenja 

V mesecu maju smo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja organizirali 5 prireditev . 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. 

OBISK. 

14. 5. Zaključek predšolske bralne značke 79 

17. 5. Bukvarna – menjava rabljenih knjig - 

21. 5.  Pravljična ura 12 

22. 5. Jasna Colnerič: Kljub vsemu rečemo otroku da  14 
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28.5.  Ustvarjalna delavnica za otroke 7 

SKUPAJ  5 prireditev       112 
 

Bralna značka za odrasle 

V letu 2018 je bralna značka za odrasle potekala že dvanajsto leto, iz Knjižnice Podčetrtek je                
sodelovalo 15 odraslih bralcev. 

Bralne urice v domu upokojencev 

Bralne urice oskrbovancem Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, enote Podčetrtek v okviru            
Knjižnice Podčetrtek izvaja prostovoljka Jožica Boslič. V letu 2018 je bralne urice v domu izvajala               
enkrat mesečno, torej 12 obiskov. 

Študijski krožek Kvačkarije 

Študijski krožek Kvačkarije je v Podčetrtku v letu 2018 potekal prvič. Obiskovalo ga je 5               
udeleženk, ki so imele različna znanja kvačkanja. Mentorica Mojcej Marucelj je srečanja            
prilagodila tako, da se je posvetila posameznim udeleženkam. Skupaj beležimo 4 srečanja in 20              
obiskov. 
 
Tabela 37: Študijski krožek Kvačkarije 2018 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. 

OBISK. 

27. 2.  Mojcej Marucelj: Kvačkarije 5 

27. 3. Mojcej Marucelj: Kvačkarije 5 

15. 3. Mojcej Marucelj: Kvačkarije 5 

20. 3.  Mojcej Marucelj: Kvačkarije 5 

SKUPAJ  4 delavnice       20 
 

Mesec krajinske arhitekture 

V mesecu aprilu na pobudo in v sodelovanju z domačinko Karmen Bovha, ki je članica Društva                
krajinske arhitekture Slovenije, Knjižnica Podčetrtek sodeluje pri projektu Mesec krajinske          
arhitekture. Eno od aktivnosti, pravljično uro z ustvarjalno delavnico, skupaj izvedemo v knjižnici.             
V letu 2018 je bilo na prireditvi udeleženih 9 otrok  in 6 odraslih. 
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2.5 Prireditve v organizaciji enote Knjižnica 

Bistrica ob Sotli  

V enoti knjižnice Bistrica ob Sotli, ki je odprta dvakrat tedensko po pet ur, našim članom poleg                 
izposoje in možnosti neformalnega druženja nudimo tudi predavanja in delavnice za odrasle,            
največ aktivnosti pa je namenjeno najmlajšim članom. Povezujemo se z lokalnimi društvi, vrtcem             
in osnovno šolo. 

2.5.1 Pravljične ustvarjalnice 

Petkovi popoldnevi dvakrat mesečno (izjema so poletne počitnice) našo krajevno knjižnico           
spremenijo v pravljičen in ustvarjalen kotiček. V letu 2018 smo skupaj knjižničarka Irena Černelč              
in prostovoljke Anja Smole, Lenka Černelč in Jožica Kunst izvedle 16 pravljičnih ustvarjalnic,             
ki jih je skozi celo leto obiskalo 242 otrok in 112 odraslih spremljevalcev. Otroci najprej               
spremljajo pravljico, ki je včasih prebrana, uprizorjena ali pa celo zapeta, nato sledi tematsko              
ustvarjanje, ki ga vodi knjižničarka Irena. Pri izvedbi pravljic sodelujemo tudi z Mladinskim             
društvom Bistrica ob Sotli v okviru projekta posavskega Večgeneracijskega centra in s projektom             
študijskih krožkov. 
 
V decembru smo pravljična srečanja zaključili s pravljično jogo, ki jo je vodila študentka              
fizioterapije Maša Šramel. 
 
S pomočjo bralnih značk naše člane spodbujamo, da posegajo po kakovostnih knjigah.            
Najmlajšim tako že v rosnih letih približamo dobre pravljice in ljubezen do knjig. 
 
V letošnjem letu je priznanje za predšolsko bralno značko dobilo 16 otrok, ki so bili nagrajeni s                 
predstavo Mavrična gosenica (Rada Kikelj Drašler) in knjižno nagrado. 
 
Tabela 38: Pravljične ustvarjalnice za otroke v letu 2018 

DATUM 
 

NASLOV IN IZVAJALCI 
 

ŠT. 
OBISK.  

OTROCI 

ŠT. OBISK.  
ODRASLI 

12. 1. Pravljična urica in ustvarjalnica:  
Nekega snežnega dne (C. Butler). 
Izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč. 

12 5 

26. 1. Svet pravljičnih junakov z Anjo: 
Predstava z ustvarjalnico Maček Muri (K. Kovič). 
Izvajalki: Anja Smole in Irena Černelč. 

16 6 

9. 2.  Pustna pravljična ustvarjalnica. 
Izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč 

12 5 

9. 3. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Mami, kje si?  (M. Waddell). 
Izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč. 

14 5 
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25. 3. 
 

PRAVLJIČARNA NA JOŽEFOVEM SEJMU 
Izvajalka Irena Černelč.  

22 12 

6. 4. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Žabji kralj (Grimm). 
izvajalki: Lenka in Irena Černelč 

10 4 

19. 4. Svet pravljičnih junakov z Anjo: 
Lutkovna predstava z ustvarjalnico kvačkarij 
Veliki in mali zajec  (E, Smasek). 
Izvajalki: Anja Smole in Irena Černelč 

14 6 

11. 5. Pravljična urica in ustvarjalnica (v okviru TVU). 
Recept za ljubezen  (M. Podgoršek) 
Izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč 

12 
 

4 
 

18. 5. Pravljične igrarije z Anjo  (v okviru TVU). 
Izvajalki: Anja Smole in Irena Černelč 

16 8 

31. 5. Podelitev 5. predšolskih bralnih značk in lutkovna 
predstava Mavrična gosenica.  
Izvajalki: Rada Kikelj Drašler in Irena Černelč. 
V okviru TVU. 

24 18 

28. 9. ŠK »Od peške do jabolka« 
Pravljična ustvarjalnica: Čudak Johnny Jabolčna peška 
(pravljica ameriških priseljencev) .  
Izvajalki: Anja Smole in Irena Černelč. 
V okviru 'Berimo skupaj'. 

12 5 

5. 10. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Angelina balerina (K. Holabird). 
Izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč. 

16 7 

13. 10. Pravljična ustvarjalnica z uprizoritvijo pravljice 
Razbita buča. 
Izvajalki: Lenka in Irena Černelč. 

21 9 

17. 11. Pravljična urica in ustvarjalnica: 
Veveričina skrivna shramba (C. Leeson). 
Izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč. 

12 6 

7. 12.  Pravljična urica v solni sobi (s Paskal Terapevtsko 
negovalnim salonom) Čarobne sani (M. Price) 
in ustvarjalnica novoletnih voščilnic. 
izvajalki: Jožica Kunst in Irena Černelč. 

10 4 

15. 12.  Pravljična joga: Potovanje na severni pol k Božičku z 
Mašo Šramel. 
Izvajalki: Maša Šramel in Irena Černelč. 

19 8 

SKUPAJ  16 prireditev 252 116 
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2.5.2 Sodelovanje z Vrtcem Pikapolonica Bistrica 

ob Sotli 

S krajevnim vrtcem v letu 2018 okrepili sodelovanje. Otroci so si skupaj z vzgojiteljicami ogledali               
in raziskovali krajevno knjižnico, poslušali pravljico, se igrali in izposojali knjige. Najmlajše otroke             
v vrtcu je knjižničarka obiskala v njihovi igralnici in uprizorila pravljico. Z vzgojiteljico Anjo Alegro               
smo kontinuirano sodelovali enkrat mesečno in otrokom predstavili pravljico povezano s           
tematiko, ki so jo obravnavali v skupini, nato pa smo še ustvarjali. Vsakemu otroku smo podelili                
knjižno mapo, v katero shranjujejo naslovne slike prebranih pravljic. Od septembra 2018 na tak              
način sodelujejo vse štiri skupine.  
 
Tabela 39: Sodelovanje z Vrtcem Pikapolonica (Bistrica ob Sotli)  v letu 2018 

DATUM 
 

NASLOV IN IZVAJALCI 
 

ŠT. OBISK.  
OTROCI 

ŠT. OBISK.  
ODRASLI 

10. 1.  Pravljica z ustvarjalnico z Vrtcem Pikapolonica 
(skupina Sončki, 2–4 let): 
Rokavička (ukrajinska ljudska pravljica). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

7 2 

24. 1.  Pravljica z ogledom knjižnice z Vrtcem Pikapolonica 
(skupina Cepetavčki, 1–2 leti): 
Muca Copatarica. 
Izvajalka: Irena Černelč. 

8 2 

31. 1. Obisk vrtca Pikapolonica – »Kulturni praznik«: 
skupini Sovice (4–6) in Metuljčki (3–4),  
(o knjižnicah, slovenskem kult. prazniku in  o 
Francetu Prešernu + balada Povodni mož). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

26 4 

7. 2.  Obisk vrtca Pikapolonica – »Kulturni praznik«: 
skupini Sončki, 2–3 let, (slovenskem kult. prazniku in 
o Francetu Prešernu + balada Povodni mož). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

7 2 

7. 3.  
 
 
 

Obisk knjižničarke v vrtcu Pikapolonica v skupini 
Sončki in (2–3 let) uprizoritev pravljice PIŠČANČEK 
PIK (M. Manček) 
Izvajalka: Irena Černelč.  

7 
 
 

 

2 
 
 

 

4. 4.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sovice (5–6) 
Uprizoritev pravljice Trije prašički (Grimm). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

16 2 

11. 4. Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sončki (2–4) 
Uprizoritev pravljice Trije prašički (Grimm). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

7 2 

11. 5.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sončki (2–4) 
Pravljične igrarije s pravljico Rdeča žoga (M. Karl). 
Izvajalka: Irena Černelč.  

7 2 

- 62 - 



 

13. 6.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sončki (2–4) 
Pravljična ustvarjalnica Mavrična ribica (M. Pfister) 
Izvajalka: Irena Černelč (V okviru TVU). 

7 2 

26. 9.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Metuljčki (3–4) 
Pravljična joga: Moj očka je presta (B. Baptiste). 
Izvajalka: Irena Černelč. V okviru 'Beremo skupaj' 

13 2 

26. 9.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sovice (4–6) 
Pravljična joga: Moj očka je presta (B. Baptiste). 
Izvajalka: Irena Černelč. V okviru 'Beremo skupaj'. 

16 2 

17. 10.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sončki (2–3) 
Ogled knjižnice s pravljico Rdeča kapica (Grimm) 
Izvajalka: Irena Černelč. 

6 2 

7. 11.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Metuljčki (3–4) 
Pravljična ustvarjalnica: Doktor medved (H. Kraljič). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

13 2 

7. 11.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sovice (4–6) 
Pravljična ustvarjalnica: Doktor medved (H. Kraljič). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

17 2 

8. 11.  Obisk knjižnjičarke v vrtcu Pikapolonica – skupina 
Sončki (2–3) 
Pravljična ustvarjalnica Doktor Medved (H. Kraljič). 

7 2 

28. 11.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Sovice (4–6) 
Pravljična ustvarjalnica adventnih venčkov s pravljico 
Vilibald (K. Rühmann). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

15 2 

5. 12.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Metuljčki (3–4) 
Pravljična ustvarjalnica: 
Čarobno božično drevesce (C. Walters). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

11 2 

5. 12.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina  Sončki (2–3) 
Pravljična ustvarjalnica: 
Čarobno božično drevesce (C. Walters). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

7 2 

6. 12.  Obisk vrtca Pikapolonica – skupina Cepetavčki (1–2) 
Pravljična ustvarjalnica: 
Čarobno božično drevesce (C. Walters). 
Izvajalka: Irena Černelč. 

8 2 

11. 12.  EKO ustvarjalnica z Centrom ponovne uporabe 
Rogaška Slatina in vrtcem Pikapolonica 
»Ne več, temveč bolje«. 
Izvajalki: Irena Černelč in Center ponovne uporabe 
Rogaška Slatine 

24 5 

SKUPAJ  20 obiskov 229 45 
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2.5.3 Sodelovanje z OŠ Bistrica ob Sotli 

Z Osnovno šolo Bistrica ob Sotli smo sodelovali v okviru projekta Rastem s knjigo. Učencem               
drugega in tretjega razreda je knjižničarka pripravila bibliopedagoško urico, na kateri so izvedeli,             
kakšen pomen ima knjižnica v lokalnem okolju, kakšne so bile prve knjižnice in knjige, kako se v                 
knjižnici obnašamo in kako v njej kaj najdemo. V mesecu decembru smo v okviru projekta               
Povabimo besedo gostili mladinsko pisateljico Mašo Ogrizek in tretješolce.  
 
Šolarje vzpodbujamo k prostočasnemu branja tudi z bralnimi projekti kot sta bralni znački za              
mlade Branje za zabavo in Čuk in sova bereta . V obeh projektih je iz enote Bistrica ob Sotli                  
sodelovalo 23 mladih bralcev. Priznanja in nagrade jim je podelil Žiga X. Gombač v Knjižnici               
Šmarje pri Jelšah. Prireditev je potekala v okviru Parade učenja 2017 in Tedna vseživljenjskega              
učenja. 
 
 Tabela 40:Sodelovanje z Osnovno šolo Bistrica ob Sotli v letu 2018 
DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. OBISK. 

9. 2. »Kulturni praznik«: O knjižnicah, slovenskem kult. prazniku in o 
Francetu Prešernu + balada Povodni mož 
OŠ Bistrica ob Sotli – 2. razred 
Izvajalka: Irena Černelč.  

17 

18. 9.  Projekt Rastem s knjigo: Predstavitev knjižnice in knji. dejavnosti, 
cobissa, projekta sedmošolcem OŠ Bistrica ob Sotli. 
Izvajalki: Natalija Čokl in Irena Černelč. 
 

15 

18. 12.  »Povabimo besedo 2018«: Druženje tretješolcev OŠ Bistrica ob 
Sotli z mladinsko pisateljico Mašo Ogrizek 
Izvajalki: Irena Černelč in Maša Ogrizek 

20 
 

SKUPAJ 3 aktivnosti 52 
 

2.5.4 Dejavnosti za odrasle 

V letu 2018 smo že tretje leto v enoti knjižnice Bistrica ob Sotli izvajali projekt Študijskih krožkov,                 
Andragoškega centra Republike Slovenije. Tudi lani smo nadaljevali s kvačkarijami. Skozi zanke            
nas je vodila Mojcej Marucelj, rdeča nit so tokrat bile kvačkane igrače, ki smo jih uporabili tudi za                  
uprizoritve pravljic. Medgeneracijska druženja s kvačko in s prijetnim pogovorom so nam            
popestrila dolge zimske večere.  
 
Otrok in zdravi, pozitivni odnosi v družini so bili rdeča nit Študijskega krožka Zdrava družina, v                
okviru katerega smo izvedli dva predavanja in delavnico Postavitev družine. 
Tudi odrasle bralce spodbujamo že dvanajsto leto za sodelovanje v Bralni znački za odrasle, da               
posegajo po kvalitetnih knjigah, ki bi sicer morebiti ostale spregledane.  
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Tabela 41: Dejavnosti za odrasle v enoti Bistrica ob Sotli v letu 2018 

DATUM NASLOV IN IZVAJALCI ŠT. OBISK. 

5.1. Potopis: 1500 km po Portugalski z Borutom Bevcem in Anito Reich 9 

jan. - maj  6 delavnice kvačkanja (ŠK Kvačkarije). Izvajalki: Irena Černelč in 
Mojcej Marucelj. 

8 

15. 2.  Predavanje Otrok v družini 
ŠK Zdrava družina. Izvajalki: Irena Černelč in Jasna Matjašič. 

20 

17. 2.  Delavnica Postavitev družine 
ŠK Zdrava družina. Izvajalki: Irena Černelč in Jasna Matjašič. 

12 

29. 5. Predavanje Kljub vsemu rečem otroku da 
Izvajalki: Irena Černelč in Jasna Colnarič. (V okviru TVU). 

5 

SKUPAJ 5 dejavnosti 54 
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2.6 Organiziranje prireditev v Kulturnem domu 

2.6.1 Razstave  in razstavna dejavnost 

Z razstavno dejavnostjo se v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah ukvarjamo že od leta 1986, ko je                 
prvi svoje fotografije razstavil šmarski fotograf Slavko Ciglenečki. Razstave domačih in           
gostujočih avtorjev pripravljamo v spodnji dvorani kulturnega doma. Poleg likovnih, fotografskih           
in ostalih tematskih razstav pripravljamo tudi domoznanske razstave v okviru domoznanske           
dejavnosti naše knjižnice.  
 
Tabela 42: Razstave v kulturnem domu v letu 2018 
DATUM RAZSTAVE ŠT. OBISK. 

14. 2.- 
5. 4.  

Likovna razstava Gorana Horvata 83 

31. 3. Društvo kmetic Ajda – razstava velikonočnih jedi 98 

22. 5.- 
5. 6. 

Likovna razstava Angelce Bele 53 

13. 6.- 
31. 6. 

Fotografska razstava Vinka Skaleta “Korenine” 58 

SKUPAJ 4 razstave 292 
 

2.6.2 Program gledališkega abonmaja in 

gledaliških predstav za izven 

Gledališki abonma je v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah organiziran od leta 1981 in je ena                
izmed najpomembnejših in najbolj obiskanih dejavnosti izvajanja kulturnih programov v          
kulturnem domu. Šmarski oder vsako sezono gosti zanimive in kvalitetne predstave slovenskih            
gledališč, ki si jih ogleda v razprodanem abonmajskem programu ob vsaki prireditvi preko 300              
obiskovalcev. V sezoni 2017/18 je bilo vključenih 322 abonentov, v sezoni 2018/19 321             
abonentov. Abonenti prihajajo iz različnih krajev našega območja. Redno je na predstavah            
prodanih še nekaj vstopnic za izven.  
 
Program leta 2018 je na šmarski oder prinesel predstave, ki so v slovenskih gledališčih              
uspešnice in predstavljajo kakovostno gledališko produkcijo. V gledališki program se uvrščajo           
tudi popularna gledališka dela, ki jih ni mogoče uvrstiti v redni program, zato se organizirajo               
predstave za izven. Vse predstave so bile zelo dobro obiskane in obiskovalci vedno izražajo              
željo, da si v programu želijo zabavnih in uspešnih gledaliških predstav. Zato se v program za                
izven vključujejo uspešnice slovenskih komercialnih gledališč.  
  
Uspešen program abonmaja ne bi bilo mogoče izvajati brez sofinanciranja občine Šmarje pri             
Jelšah, ki je v letu 2018 prispevala 7.800 eur, občina Podčetrtek 650 eur. Gledališki program v                
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Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah zapolnjuje izjemno pomembno kulturno ponudbo zavoda in            
tudi uspešno predstavlja kulturno poslanstvo za katerega je zavod ustanovljen. 
 
Tabela 43: Predstave v okviru gledališkega abonmaja v letu 2018 (sezona 2017/2018 in             
2018/2019) 
DATUM NASLOV PREDSTAVE –  GLEDALIŠČE 

jan. F. Bordon: ZADNJE LUNE – Gledališče Koper 

feb. K. Magnusson: MOŠKI BRLOG – SLG Celje 

apr. J. B. P. Moliere: TARTUFFE – SNG Nova Gorica 

okt. E. Murphy: LJUBI MOJ – SLG Celje 

dec. B. Kobal: PROFESIONALCI ESPE – SLG Celje 

SKUPAJ 5 predstav 
1610 obiskovalcev 
54 tehničnega osebja 

 
 
Tabela 44: Predstave za izven v letu 2018 v KD Šmarje pri Jelšah 
* V organizaciji Knjižnice 
** Najem dvorane 

DATUM NASLOV PREDSTAVE –  GLEDALIŠČE ŠT. OBISK. 

16. 3. 50 odtenkov ženske –Talija tater (za SVIZ)**  300 

23. 3. Čakalnica – J.Hočevar Rifle in Lado Bizovičar, SiTi Teater* 304 

13. 4. Moški so z Marsa, ženske so z Venere – D. Avdić, Špas teater**  225 

24. 5. Kud Zibika: Zdravnik po sili** 130 

29. 5. Stand up (Aleš Novak)** 304 

30. 5. T. Wiliams: Tramvaj poželenja – KD Gledališče  
Velenje (JSKD – Linhartovo srečanje)  ** 

95 

8. 11. Brade - SiTi Teater 304 

14. 11. M. Camoletti: Seks in ljubosumnost – 
Šentjakobsko gledališče Ljubljana (za SVIZ) ** 

280 

23. 11. Posnetek predstave G. Feydeau: Hotel svobodne menjave – 
Gledališče BO* 

121 

7. 12. V. Moderndorffer: Šah-mat – MKK Netek 74 

28. 12. Profesor Kuzman mlajši – SiTi Teater* 277 

SKUPAJ 4 predstave v organizaciji Knjižnice Šmarje  
7 predstav v zunanji organizaciji (najem dvorane) 

1006 
1408 
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Tabela 45: Koncerti in drugi glasbeni dogodki za izven v KD Šmarje pri Jelšah v letu 2018 
* V organizaciji Knjižnice 
** Najem dvorane 

DATUM DOGODEK ŠT. OBISK. 

9. 2. Koncert Nuška Drašček – posvečeno Edith Piaf* 286 

18. 2. Koncert Kvarter Pušeljc – Valentinov koncert 2x** 535 

9. 3. Koncert Nina Pušlar* 326 

6. 4. Koncert Tanja Žagar, Studio Gong** 145 

23. 4. Koncert med knjigami Tomi Purich trio, noč knjige* 48 

11. 5. Koncert vokalne skupine Amadeus** 185 

13. 5. Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah z gosti** 250 

2. 6. Dobrodelni koncert Rok’nBand, Leo klub Rogaška Slatina** 150 

21. 9. Koncert skupine Čuki ob 30-letnici delovanja* 170 

26. 10. Koncert Helena Blagne* 294 

25. 11. Muzikal Razbojnik Guzej – KUD Kostrivnica 332 

16. 12. Koncert Big Band Šmarje z Majo Keuc** 276 

26. 12. Božični koncert Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah 326 

SKUPAJ 5 koncertov v organizaciji Knjižnice 
8 koncertov v zunanji organizaciji (najem dvorane) 

1124 
2199 

 

2.6.3 Kino Šmarje pri Jelšah 

Dejavnost kina se je po obnovi dvorane v letu 2013 in nabavi novega projektorja (tudi 3D                
tehnika) ter posodobljenem ozvočenju ponovno razmahnila. Nov način pridobivanja aktualnih          
filmov, ki jih lahko vrtimo v našem kinu istočasno kot drugod po Sloveniji, je med obiskovalci                
sprejet izjemno pozitivno. Z raznimi akcijami skušamo pridobiti vedno več gledalcev in število             
tistih, ki obiskujejo naš kino, je v porastu. Med obiskovalci je tudi veliko otrok, saj so risanke in                  
drugi otroški animirani filmi pri nas istočasno kot v ostalih kinematografih po Sloveniji. Cenovno              
smo konkurenčni, kar je za marsikoga pomemben element pri odločitvi, kje si bo ogledal film.               
Veliko sodelujemo s šolami in vrtci in skupno oblikujemo programe za otroke in učence. V               
program vključujemo šole Šmarje, Podčetrtek, Kozje, Lesično, Bistrica ob Sotli, OŠ Hruševec in             
Frana Malgaja  iz Šentjurja in OŠ Dobje pri Planini.  
 
Vključeni smo tudi v ART kino mrežo Slovenije, v kateri se povezujemo prikazovalci             
kakovostnega in umetniškega filma. V okviru delovanja skupnosti mreža skrbi za organizacijo            
srečanj in izobraževalnih delavnic. 
 
V letu 2018 smo nadaljevali v okviru UTŽO z dopoldanskim filmskim abonmajem “Filmska             
srečanja ob kavi”. Abonma poteka vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9. uri. Vpisanih je 33 članov, ki                  
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so si v letu 2018 ogledali 9 predstav. Predstave so odprte tudi za izven in se jih udeležuje še                   
približno 5–10 obiskovalcev na predstavo. 
  
V letu 2018 smo predvajali 132 filmskih predstav, ki si jih je ogledalo 7102 gledalcev, torej                
povprečno 53,80 gledalcev na predstavo.  

Festival amaterskega in neodvisnega filma – F.A.F. 

Festivala amaterskega in neodvisnega filma (F. A. F.) smo izvedli od 18. do 19. maja 2018 in že                  
tretje leto zapored. Letos se je za najboljši film festivala potegovalo 18 avtorjev iz celotne               
Slovenije in zamejstva, s skupno triintridesetimi filmi. Po pregledu vseh filmov je izborna komisija              
izbrala deset, ki so napredovali v tekmovalni del. Letošnjo izborno komisijo so sestavljali: Borut              
Bevc, predstavnik Knjižnice – Kino Šmarje, Mira Čakš, predstavnik Knjižnice – Kino Šmarje,             
Danilo Stane – redni obiskovalec Kino Šmarje, abonent, Dušan Samec – redni obiskovalec Kina,              
abonent, Damjan Boštjančič – vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Šmarje in Darko              
Pepevnik – OŠ Podčetrtek, mentor filmskega krožka. Sobotno strokovno komisijo, ki je izbrala tri              
najboljše filme letošnjega festivala, so sestavljali Boštjan Vrhovec (predsednik strokovne komisije           
Festivala Amaterskega Filma), Jože Čakš (direktor Knjižnice Šmarje), Aljoša Kovačič (igralec,           
asistent produkcije, domačin), Oprešnik Petra (članica in predstavnica Kluba študentov šmarske           
regije in Obsotelja) in Ajda Račečič. Pri ocenjevanju so strokovni komisiji bile v pomoč              
kategorije: zgodba/tema, režija, igra, zvok slika. 
  
Petek zvečer smo otvorili z mednarodno nagrajenim slovenskim režiserjem in scenaristom           
Markom Naberšnikom, ki dela kot izredni profesor na AGRTF. Podpisal se je pod več kot 500                
televizijskih oddaj in štirimi celovečernimi filmi: Petelinji zajtrk, Šanghaj, Gozdovi so še vedno             
zeleni ter Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. Pogovor je vodila Maja Ratej. Gostja večera sta                
bila Naberšnikov prijatelj iz mladosti dr. Marko Samec in Naberšnikov študent režije na AGRFT              
Šmarčan Žiga Planinšek. Ogledali smo si tudi enega izmed prvih filmov Marka Naberšnika iz              
študentskih let z naslovom Pavle, glavno vlogo v filmu je odigrala legendarna igralka Štefka              
Drolčeva. 
 
Drugi festivalski dan smo v dopoldanskem času izvedli filmsko delavnico pod vodstvom Ajde             
Račečič in Marka Samca s studia Samino, ki sta bila zmagovalca prvega festivala leta 2016.  
 
Med 13.00 in 17.00 smo v šmarskem kinu predvajali izbor filmov, ki so bili prijavljeni na festival v                  
prejšnjih letih. Filmi so bili predvajani po naključnem vrstnem redu, brez določena urnika.             
Gledalci so  v kino dvorano lahko vstopali in izstopali kadarkoli, brez vstopnine.  
 
Večerni del festivala, ki se je začel ob 20. uri, je bil namenjen predvajanju tekmovalnih filmov, ki                 
sta jih ocenjevala strokovna žirija in občinstvo, ter razglasitvi najboljših filmov. 13 filmov se je               
uvrstilo v finale letošnjega festivala, in sicer Obrazi spregledanih (Gimnazija Center Celje),            
Neizpolnjeni let (JPK Donačka Gora), Temelji slovenske državnosti v Beli krajini 1944 (Tadej             
Fink (Zik Črnomelj), Pesmi mladosti (Undrea Andreea), Seme radosti (Luksuz Produkcija DZMP),            
Na zemlji ni nebes (Luksuz Produkcija DZMP), Only Breathing (Luksuz Produkcija DZMP), Zadnji             
križ (But Primož), Vaje v slogu (Gajšek Katja – OŠ Hruševec), Dolga pot do prvih korakov                
(Luksuz Produkcija DZMP), Projekt 27 (Zafošnik Žan), Nevedna Frida ( OŠ Podčetrtek), Študent             
(David Belina). 
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Po mnenju strokovne komisije je bil zmagovalni film letošnjega festivala film Davida Beline:             
Študent, drugo mesto je pripadalo Luksuz produkciji (DZMP) za film Only Breathingin in tretje              
mesto Katji Gajšek (OŠ Hruševec)  za film Vaje v slogu. 
 
Filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni del, so se potegovali tudi za nagrado občinstva. Nagrada za                 
zmagovalni film Gimnazije center Celje z naslovom Obrazi spregledanih je bila podeljena na             
prireditvi Š. O. K  (šport, odklop, kultura) v Šmarju pri Jelšah. 

2.6.4 Drugi dogodki 

Zavod je tudi v letu 2018 bil organizator ali soorganizator nekaterih večjih srečanj in prireditev v                
okviru regije in države. Tudi na ta ta način se zavod uspešno predstavlja širši javnosti in krepi                 
svojo prepoznavnost.  
 
Tabela 46: Drugi dogodki v organizaciji ali soorganizaciji zavoda 
DATUM DOGODEK ŠT. OBISK. 

11. 5. Nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja 300 

30. 11. Slovesnost ob 40-letnici izgradnje Kulturnega doma Šmarje 300 
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2.7 Muzej baroka in Turistično-informacijski 

center Šmarje pri Jelšah 

 
V prostorih muzeja baroka od začetka delovanja muzeja izvajamo tudi turistično-informacijsko           
dejavnost. To pomeni, da lahko obiskovalec v muzeju pridobi turistične informacije o celotni             
občini Šmarje pri Jelšah in širše. Promocijsko gradivo o turistični ponudbi občine Šmarje             
zagotavlja zavod za turizem, šport in mlade ter ponudniki sami. 
 
Muzej je odprt od torka do petka, od 9. do 16. ure oz. po predhodni najavi tudi zunaj odpiralnega                   
časa.  

2.7.1 Programi oz. dejavnosti v Muzeju baroka  

Muzej baroka je bil urejen z namenom ohraniti, predstaviti in promovirati kraj in občino s pomočjo                
zbirke 43 restavriranih kipov, ki so bili med letoma 1743 in 1753 izdelani kot oprema kapel                
šmarske Kalvarije. Poleg tega muzej ponuja še številne druge programe in dejavnosti, ki v              
bistveni meri pripomorejo k dodani vrednosti življenja v kraju, občini in širše. Tako v muzeju               
ponujamo več sklopov dejavnosti, in sicer: 

● Delavnice (enkratni dogodki, večinoma namenjeni mladim ali medgeneracijskemu        
druženju). 

● Kulturni dnevi za osnovnošolce in dijake. 

● Rokovo poletje. 

● Družinsko muzejsko doživetje. 

● Posamezni drugi dogodki. 

Delavnice 

V 2018 smo v sklopu projekta Romarski mozaik izvedli “delavnice baročnega okraševanja”, ki             
smo jih izkoristili tudi v ponudbah kulturnih dni za osnovnošolce. Delavnic, pri katerih so              
spoznavali tehniko pozlate, cizeliranja in izdelave fresk na svež omet, so se udeležili učenci treh               
šol in njihovi učitelji ter člani univerze za tretje življenjsko obdobje pri knjižnici Šmarje.  
 
V tednu kulturne dediščine, ki že vrsto let poteka pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne               
dediščine Slovenije, pa smo za najmlajše in njihove starše izvedli pravljično-ustvarjalno delavnico            
Sliva za na pot. Delavnice se je udeležilo 17 udeležencev. 
 
Na povabilo celjskega kulturnega in turističnega društva smo na terenu, v celjski Kvartirni hiši,              
izvedli delavnice za učence celjske III. OŠ. Delavnic se je udeležilo 100 učencev od 2. do 5.                 
razreda. 
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Kulturni dnevi 

V 2018 smo izvedli 13 kulturnih dni, in sicer za 572 učencev OŠ in dijakov ter njihovih                 
spremljevalcev. V primerjavi z letom 2017 je število udeležencev naraslo za 124 oz. 21,5 %.  

Rokovo poletje 

Rokovo poletje je cikel koncertov, večinoma klasične glasbe, ki se odvijajo v cerkvi sv. Roka nad                
Šmarjem. Lani pa smo dva, ki sta bila bolj zabavne narave, gostili v atriju muzeja baroka. 
 
Tabela 47: Koncerti Rokovega poletja 
DATUM KONCERT ŠT. OBISK. 

1. 7. Pod nebesnim svodom 140 

6. 7.  Poletne variacije 45 

12. 7. Lela Kaplowitz Jazz TAPestry trio 35 

17. 8. Mlade oči 150 

23. 8. Klarinetovanje 27 

15. 9. Štirje letni časi 85 

SKUPAJ 6 koncertov 482 
 

Družinsko muzejsko doživetje 

Dogodek za vso družino smo 2. 9. 2018 pripravili tretje leto zapored. Z dogodkom za vso družino                 
želimo obiskovalcem približati muzej in jim omogočiti prijetno preživljanje prostega časa.           
Obdobje baroka so tako obiskovalci doživljali in spoznavali preko različnih delavnic           
(lokostrelstvo, spoznavanje zelišč, portret profilne silhuete, izdelava medaljonov in nakita), na           
lovu za skritim zakladom pa so podrobneje spoznavali šmarsko Kalvarijo. V primerjavi z letom              
2017 se je dogodka udeležilo precej manj obiskovalcev, le 60 oz. le nekaj več kot prvo leto.                 
Vzrok za to pripisujemo številnim dogodkom, ki so se v kraju in okolici dogajali isti konec tedna. 

Drugi dogodki  

Kot vsako leto smo tudi v 2018 ob slovenskem kulturnem prazniku omogočili obiskovalcem             
prost vstop in dve javni vodstvi. Na ta dan je muzej obiskalo 11  obiskovalcev. 
 
Od samega odprtja muzeja se vsako leto vključujemo v vseslovensko dogajanje v sklopu             
Poletne muzejske noči . V letu 2018 smo čez dan gostili društvo za interpretacijo dediščine              
Legende, s katerimi smo skupaj oblikovali ponudbo ogleda muzeja za obiskovalce s posebnimi             
potrebami, konkretno za slepe in slabovidne osebe. V večernem delu dogodka smo gostili mlade              
raziskovalce, ki so predstavili dve srednješolski raziskovalni nalogi. Prva je govorila o kugi na              
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Celjskem in z njo povezanimi spomeniki, druga pa se je z muzejem ukvarjala z oblikovalske               
strani. Po predstavitvi raziskovalnih nalog so obiskovalci sami preverili, kako bi muzej “videli”             
slepi in slabovidni. Zanimivega dogodka se je udeležilo 35  obiskovalcev. 
 
Poleg opisanih so se v muzeju zvrstili še drugi dogodki, našteti v spodnji preglednici. 
 
Tabela 48: Drugi dogodki, ki so se zvrstili v letu 2018 
DATUM DOGODEK ŠT. OBISK. 

2. 3. 2018 Kitarski recital Staša Čakša 35 

16. 3. 2018 Koncert zborov GŠ Rogaška Slatina 120 

22. 3. 2018 Skupščina LAS Obsotelje in Kozjansko 25 

22. 4. 2018 Interprete Europe - izobraževalna delavnica 12 

11. 5. 2018 Odprtje TVU 39 

19. 5. 2018 Srečanje turističnih društev podeželja 52 

8. 6. 2018 Koncert zbora UTŽO Šmarje Zveneče jelše 45 

5. 7. 2018 PopRok 150 

12. 9. 2018 Restaura – izobraževalna delavnica 25 

28. 9. 2018 Koncert VS Cantabile 60 

19. 10. 
2018 

Predstavitev županskega kandidata Matije Čakša 140 

27. 10. 
2018 

Koncert obrtniškega MoPZ 50 

13. 11. 
2018 

Soočenje kandidatov za župana 170 

28. 12. 
2018 

Božič s citrami 26 

SKUPAJ 14 dogodkov 949 
 
Če povzamemo, si je v letu 2018 muzej organizirano v skupini ali posamezno ogledalo 2.132               
obiskovalcev, dogodkov v muzeju se je udeležilo 1.172 obiskovalcev, dogodkov, ki smo jih             
organizirali na drugih lokacijah (cerkev sv. Roka in delavnice na terenu) pa se je udeležilo 582                
udeležencev. 
 
Tabela 49: Obiskovalci muzeja v letu 2017 in 2018 
OBISKOVALCI 2017 2018 

Obiskovalci muzeja 2.286 2.132 

Obiskovalci dogodkov v muzeju 1.311 1.172 

Obiskovalci dogodkov na drugih lokacijah 214 582 

SKUPAJ 3.811 3.886 
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Kot prikazuje preglednica, je število obiskovalcev muzeja ostalo na primerljivi ravni z letom             
poprej. Število bi lahko bilo višje, če bi imeli na voljo sredstva za promocijo. Tako smo raven                 
ohranili izključno s svojim delom in s pomočjo brezplačnih kanalov obveščanja. Skupno število             
obiskovalcev se je povečalo na račun cikla koncertov Rokovega poletja, saj nam je na              
ekskluzivne koncerte uspelo privabiti dvakrat več obiskovalcev kot leto poprej. 
 
Podvojilo se je tudi število dogodkov, ki so jih organizirali drugi organizatorji (v letu 2017 je bilo                 
takih dogodkov 7, lani 14), saj so spoznali, da je osrednja razstavna dvorana izjemno akustična,               
hkrati pa predstavlja posebno ustvarjalno okolje za delovna srečanja, zato se je v muzeju odvilo               
kar nekaj izobraževalnih dogodkov.  
Po treh letih delovanja je tako zaznati, da postaja muzej baroka vse pomembnejše stičišče              
kulturno-izobraževalnih vsebin, prijetnih srečanj in dogodkov. 
 
Kot zanimivost naj dodamo, da je muzej lani obiskalo kar nekaj javnih osebnosti. Med njimi Tone                
Partljič, Rosvita Pesek, Mitja Ferenc, Moni Kovačič, Ksenija Horvat, dr. Janez Bogataj, Janez             
Lombergar in drugi. 
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2.8 Statistično poročilo o obiskovalcih prireditev 

in ostalih dejavnostih 

PRIREDITVE 
2015 2016 2017 2018 

prired. obisk. prired. obisk. prired. obisk. prired. obisk. 

Gledališki abonma 7 2368 6 1857 7 2334 5 1610 

Predstave za izven (gledališke in 
glasbene) 6 2526 13 3009 22 5294 16 2089 

Matineje za otroke (lutkovne in 
igrane predstave) 3 206 8 470 5 682 6 585 

Ure pravljic 9 449 9 356 8 322 8 336 

Predstavitve knjig, lit. večeri in 
bralna značka za odrasle 6 355 13 752 10 685 6 557 

Tematski večeri (pravljični-za 
odrasle, psihološki in delavnice) 13 705 23 1305 21 837 26 1367 

Potopisna predavanja 5 703 7 393 7 379 7 424 

Domoznanske in literarne 
potopisne ekskurzije 2 100 5 231 4 209 5 261 

Razstave - domoznanske 
(otvoritev)       4 417 

Razstave - ostale - otvoritev 
(ogledi domoznanske in ostale) 7 9500 7 9700 8 9000 4 8792 

Priložnostne knjižne razstave 
(ocena) 17 4600 17 5200 19 5500 18 6000 

Rokovo poletje 3 171 4 136 4 214 6 482 

Kino šmarje pri jelšah 143 6567 148 6908 119 6226 132 7102 

Festival amaterskega in 
neodvisnega filma FAF   4 320 4 340 4 362 

Koncerti glasbene šole, društva, 
posamezniki 7 1536 8 1682 7 1933 11 2454 

Drugi dogodki v kul. domu     6 792 2 600 

Razne proslave, prireditve, 
predstave 21 4305 23 5718 39 5595 31 3169 

Posveti,sestanki, izobraževanja – 
drugi naročniki 57 5931 69 3749 78 4513 84 8731 

Študijski krožki in krožki UTŽO 251 6011 313 6468 512 10733 411 6308 

Parada učenja (število 
razstavljalcev in število   54 1200 58 1100 79 1100 
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obiskovalcev) 

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje -torkova srečanja 41 3442 39 3478 35 3102 38 3096 

Obiski Muzeja baroka 10 1201  1708  2286  2132 

Drugi dogodki v Muzeju baroka   7 725 18 1311 18 1172 

Sodelovanje na projektih 
(Rastem s knjigo, predš. bralna 
značka, BZ za mlade in čuk in 
sova bereta, obiski skupin 
odraslih (vključno z vdc), obiski 
otrok (vrtec in oš), bralne urice v 
DU in prireditve v DU 127 3952 116 2827 194 3889 127 3173 

Razne prireditve v enotah 
(Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in 
Kozje in Lesično)   145 3190 142 3259 199 4652 

SKUPAJ: 735 54628 1038 61382 1327 70535 1247 66971 

 

Vseh obiskovalcev oz. število obiskov, ki so si ogledali prireditve v kulturnem domu, se udeležili               
raznih drugih oblik (posveti, izobraževanja) ali si je ogledalo prireditve izven kulturnega doma, je              
bilo v preteklem letu 66.971. Če k tej številki prištejemo še uporabnike knjižnice, ki so v letu 2018                  
54.813-krat obiskali knjižnico, lahko ugotovimo, da so obiskovalci pod streho celotnega zavoda            
našli zadovoljitev kulturnih, razvedrilnih in izobraževalnih potreb 121.784-krat v kulturni ponudbi,           
ki jo je nudil in oblikoval zavod in enote v letu 2018 v vseh programih in v organizaciji ostalih                   
društev in institucij. 
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2.9 Sredstva prejeta na razpisih 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letno nameni sredstva za izvajanje in            
sofinanciranje izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle v skladu s sprejetim Letnim            
programom izobraževanja odraslih RS (LPIO). V LPIO vsako leto opredeli prednostna področja            
izobraževanja odraslih, ki se bodo sofinancirala tekoče leto (v obliki razmestitve programov ali             
javnega razpisa). V novembru 2017 je MIZŠ objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov in              
dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018, v katerem je opredelilo področja sofinanciranja in             
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji. Na vse postavke razpisa, kjer je zavod izpolnjeval              
pogoje (licence izvajalcev, vključenost v mrežo UTŽO, kakovost in obseg izvedb v preteklih             
letih…) se je uspešno prijavil in pridobil maksimalno mogoče sofinanciranje. Vse prijavljeni            
programi oz. dejavnosti za leto 2018 so se izvedle v skladu s prijavami.  

Študijski krožki 

V letu 2018 je zavod prejel 5.400 eur za izvajanje študijskih krožkov. Sredstva se namensko               
porabijo za izvajanje programa: promocijski material, tisk, strošek dela, avtorski honorarji in ostali             
potrošni material. 

Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih 

Koordinacija prireditev in podizvajalcev Tedna vseživljenjskega učenja 2018 
V TVU zavod sodeluje že dolga leta v vlogi izvajalca prireditev, v letu 2015 prvič tudi v vlogi                  
območnega koordinatorja. Tudi v letu 2018 je zavod uspel s prijavo na javni razpis in obdržal                
status območnega koordinatorja TVU, prejel je sredstva v višini 2.400 eur za koordinacijo TVU,              
izvajanje prireditev ni bila več postavka sofinanciranja. 
 
Izvedba dejavnosti Parada učenja 2018 
Zavod se je uspešno prijavil na javni razpis MIZŠ in tretjič zapored uspel s prijavo. Parada učenja                 
se je odvijala na isti dan (16. maja 2018) na 15 različnih prizoriščih v državi, v Šmarju se je na                    
ploščadi pred in v kulturnem domu odvila celodnevna prireditev. Za izvedbo Parade učenja 2018              
je zavod prejel sredstva v višini 3.000 eur. 
  
Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje  
Po razpisu MIZŠ, je zavod v letu 2018 dobil 1.500 eur. Sredstva so namenjena sofinanciranju               
programov, ki se jih izvajajo v okviru UTŽO.  

Romarski mozaik 

Romarski mozaik je operacija, sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj            
podeželja. Že leta 2017 smo projekt prijavili na javni poziv Lokalne akcijske skupine za razvoj               
podeželja Obsotelje in Kozjansko, v začetku leta 2018 pa smo prejeli dokončno odločbo o              
odobritvi sofinancerskih sredstev v višini 6.575,18 eur, ki jo je izdala Agencija z kmetijske trge, in                
lahko smo začeli z izvajanjem operacije. Naš partner v operaciji je podjetje Kip vizija, d. o. o. Iz                  
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Lesičnega. V operaciji je izvedena večina aktivnosti (delavnice baročnega okraševanja, kuharske           
in zeliščarske delavnice, izdelava promocijskega gradiva – promocijskih vrečk, pobarvank in           
barvic). Letos bomo v sklopu operacije izdali še publikacijo o propadanju in obnovi lesenih kipov               
iz kapel šmarske Kalvarije in izvedli še dve kuharsko-zeliščarski delavnici. Operacija bo            
zaključena konec marca 2019, v tem letu pa pričakujemo tudi refundirana sredstva.  
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2.10 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 

ciljev 

V letu 2018 je zavod realiziral večino zastavljenih ciljev, nekatere celo presegel. Zaposleni se              
strokovno izpopolnjujejo na področju knjižničarstva, razvijamo domoznanski oddelek knjižnice ter          
program vseživljenjskega učenja, pripravljamo kvaliteten prireditveni program v knjižnici in          
kulturnem domu ter razvijamo muzejsko dejavnost in prireditve v sklopu Muzeja baroka.            
Pomembnejša dogodka v letu 2018 sta bila uspešno izvedena Nacionalno odprtje tedna            
vseživljenjskega učenja ter praznovanje 40 let kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.  
 
V računovodskem poročilu so v prilogi 1 in 2 predstavljeni prihodki in odhodki po programih z                
indeksi, ki kažejo primerjavo med realiziranimi in planiranimi finančnimi kategorijami za leto 2018             
ter primerjavo realizacije prihodkov in odhodkov z predhodnim letom. Večjih odstopanj ni zaznati. 

2.10.1 Prirast in nakup gradiva  

Nakup knjižničnega gradiva je v letu 2018 je potekal skladno z merili, standardi in Zakonom o                
knjižničarstvu. Istočasno pa tudi v skladu s prijavo na razpis MK Republike Slovenije za              
financiranje nakupa gradiva v splošnih knjižnicah (oznaka) NP-NKG-2018.  
 
Pri prirastu gradiva smo upoštevali vsa priporočena merila in pogoje o vrsti gradiva, razmerju pri               
nakupu med strokovnim in leposlovnim, o razmerju pri nakupu med otroškim in gradivom za              
odrasle ter o razmerju med knjižnim in neknjižnim gradivom. 
 
Vse nabavljeno gradivo je bilo razporejeno v mreži - po vseh enotah, kjer izvajamo knjižničarsko               
dejavnost.  
 
Porabljena sredstva, tako občinska kot ministrska, so bila realizirana v celoti. Od 3.1.2018 do              
31.12. 2018 smo uspešno dopolnili knjižnično zbirko z 4100 novimi enotami knjižničnega gradiva,             
ki so bile ustrezno razporejene po enotah. Zastavljene razpisne kriterije in indekse smo realizirali              
uspešno in o porabi in nakupu že tudi konec januarja poročali na kulturno ministrstvo.  

2.10.2 Člani, izposoja 

 
V letu 2018 smo imeli v vseh enotah 6.532 aktivnih članov, to je članov, ki so knjižnico obiskali                  
vsaj enkrat v letu. Število članov, ki so se v knjižnico prvič vpisali v letu 2018 je 201. Upali smo,                    
da se bo letos članstvo povečalo, in tako je tudi bilo. V enoti Šmarje pri Jelšah se je na novo                    
vpisalo 142 članov, v Bistrici ob Sotli 11, V Kozjem 27, v Lesičnem 2 ter v Podčetrtku 19 članov.                   
Članstvo se je, v primerjavi z letom prej, povečalo za 0,8%. Člani so knjižnico v vseh enotah v                  
letu 2018 obiskali 54.813-krat. Na dom ali v knjižnico so si izposodili 284.979 enot gradiva. S                
številkami smo zadovoljni, saj so primerljive s knjižnicami na našem področju. Sicer se zadnjih              
nekaj let opaža trend upadanja izposoje po celotni Sloveniji, vendar v naši knjižnici in enotah to                
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upadanje ni tako zaskrbljujoče, kot je drugod, saj je pri nas izposoja manjša le za 0,79%, drugod                 
je izposoja manjša tudi do 5%. 

2.10.3 Prireditve 

Obseg aktivnosti, ki smo jih planirali za leto 2018, smo v celoti izvedli. Največ prireditev smo                
izvedli v osrednji knjižnici in kulturnem domu, vedno več aktivnosti pa pripravljamo tudi po              
enotah. Z našimi dejavnostmi in prireditvami smo prisotni tudi na nacionalni ravni – študijski              
krožek, TVU, literarni večeri z znanimi Slovenci, ipd. Gledališki abonma je v sezoni 2017/18 in               
2018/19 razprodan, zelo dobro so bile obiskane predstave, ki smo jih organizirali za izven. Za               
nekatere dejavnosti smo uspeli pridobiti del sredstev za izvedbo z uspešnimi prijavami na razpise              
(razmestitve MIZŠ, za UTŽO…). Uspešno smo izpeljali tudi tretji Festival amaterskega in            
neodvisnega filma FAF. V okviru muzeja Rokovo poletje v cerkvi Sv. Roka se je število               
obiskovalcev podvojilo. 

2.10.4 Muzejska dejavnost 

Število obiskovalcev muzeja je ostalo na primerljivi ravni z letom 2017, čeprav smo upali, da se                
bo povečalo. Skupaj z lokalno skupnostjo Občino Šmarje pri Jelšah smo v dogovorih za              
postavitev informativno-usmerjevalnih obcestnih znakov, ki bodo obiskovalce opozarjali in         
usmerjali v muzej. Pred dobrim desetletjem se je namreč izkazalo, da takšne            
usmerjevalno-obvestilne table pomembno vplivajo na porast števila individualnih obiskovalcev.         
Tako smo raven ohranili izključno s svojim delom, s pomočjo brezplačnih kanalov obveščanja in              
minimalnim oglaševanjem oziroma oglaševanjem v sklopu operacije Romarski mozaik.  
 
Število obiskovalcev koncertov Rokovega poletja 2018 smo skoraj podvojili, povečali smo tudi            
število dogodkov, povečali pa so se tudi stroški, saj smo izvedli nekaj dražjih, s tem pa tudi bolj                  
kakovostnih koncertov.  
 
Že tretjič smo izvedli tudi družinsko muzejsko doživetje, ki je po številu obiskovalcev padlo na               
raven prvič organizirane prireditve leta 2016. Ocenjujemo, da je bil slabši obisk od pričakovanega              
zaradi številnih drugih odmevnih dogodkov v Šmarju in bližnji okolici tisti konec tedna, prav tako               
pa razmišljamo, da tudi termin ni izbran najbolj optimalno, kar bomo letos skušali popraviti. 
 
Na področju izobraževalnih vsebin za osnovnošolce in dijake smo zaznali večji porast med             
zainteresiranimi šolami, zato je lani naše vsebine za razširjen pouk izbralo več različnih šol kot               
leto poprej. Prvih nekaj delavnic smo prek individualnih izobraževanj nadgradili z novimi, ki so že               
del ponudbe kulturnih dni. V prihodnjem šolskem letu tako pričakujemo še več osnovnih šol, ki               
bodo naš muzej izbrale za cilj katerega svojih kulturnih dni.  
 
Vse kaže, da postaja muzej pomembno stičišče kulturno-izobraževalnih vsebin, saj se je tudi             
število dogodkov drugih organizatorjev podvojilo. To želimo v prihodnje tudi smiselno vključiti v             
ponudbo samega muzeja.  
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2.10.5 Nedopustne ali nepričakovane posledice 

pri izvajanju programa 

V letu 2018 večjih nepričakovanih ali nedopustnih posledic izvajanja dejavnosti in z njo             
povezanih programov ni bilo zaslediti. Skozi leto smo porabo finančnih sredstev usklajevali s             
prejetimi sredstvi s strani financerjev ter skrbno načrtovali in vlagali v program nejavna sredstva              
iz izvajanja javne službe. Kljub kadrovskim spremembam je bil načrtovani program predan in             
uresničen. 

2.10.6 Ocena uspeha v primerjavi s preteklimi leti  

V primerjavi s preteklimi leti ugotovimo, da so  aktivnosti v  zmernem porastu: 

● članstvo se je povečalo; 

● izposoja knjižnega gradiva je nekoliko v porastu;  

● uvajamo nove projekte za širjenje bralne kulture; 

● uspešno izvajamo že utečene prireditvene dejavnosti (ure pravljic, bralne projekte          
knjižnice, potopisna predavanja, domoznanske ekskurzije, psihološke in literarne večere,         
pravljične večere za odrasle, sodelovanje s šolami in vrtci, otroška gledališka matineja,            
gledališki abonma, kino predstave za otroke in odrasle, “Dopoldanski filmski abonma ob            
kavi”, za člane UTŽO, ... ); 

● uspešno nadaljujemo in nadgrajujemo Univerzo za tretje življenjsko obdobje ter          
spodbujamo vseživljenjsko učenje; 

● uspešno nadaljujemo  s študijskimi krožki in jih širimo na enote osrednje knjižnice;  

● uspešno posvečamo pozornost uporabnikom s posebnimi potrebami in zanje izvajamo          
aktivnosti; 

● uspešni smo s prijavami na javne razpise; 

● uspešno razvijamo, ponujamo in promoviramo redno, pedagoško - izobraževalno ter          
prireditveno dejavnost Muzeja baroka. 

● prisotni in prepoznavni smo v medijih – seznanjanje javnosti z našim delom (članki v              
lokalnih časopisih: Rogaške novice, Šmarske novice, Časopis Oko in Kozjansko.info ter           
prispevki v časopisih iz širšega slovenskega prostora: Družina, Večer, Delo, Novi tednik,            
kjer so objavljeni predvsem prispevki o Muzeju baroka). Naše uporabnike redne           
obveščamo preko naše spletne strani www.s-je.sik.si in facebook profila Knjižnica Šmarje           
Kino in Muzej baroka; 

● v preteklem letu se je prepoznavnost na socialnem omrežju Facebook povečala. Število            
všečkov na 31. 12. 2018 je bilo na FB strani Knjižnica Šmarje 1.965, na FB strani Kino                 
1.170 in na FB strani Muzej baroka 671. 
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2.11 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 

poslovanja  

Za področje knjižničarstva so sprejeti posebni standardi in normativi. Nakup, izposoja, članstvo in             
obisk prireditev je v okviru normativov, na nekaterih področjih se normative presega. Pridobljena             
sredstva s strani proračunskih uporabnikov so bila namensko porabljena (za stroške dela,            
materialne stroške, za prireditve in vzdrževanje, nakup knjig in opreme). Konec leta smo zaključili              
s presežkom prihodkov nad odhodki. 
 
oef icient celotne gospodarnosti 2018 , 102 K = odhodki

prihodki = 583.378 €
589.325 € = 1 0  

 
ista dobičkonosnost prihodkov 2018 , 09192 Č = prihodki

čisti poslovni izid = 5.417 €
589.325 € = 0 0  

2.11.1 Ocena delovanja sistema notranjega 

finančnega nadzora 

V JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno             
izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v           
skladu s 100. členom Zakona o javnih financah. Delovanje sistema notranjega nadzora je sprejet              
s Pravilnikom o računovodstvu. Poslovanje za leto 2007 je pregledal tudi Nadzorni odbor Občine              
Šmarje pri Jelšah. Poslovanje za leto 2008 je v 2009 opravila državna notranja revizorka iz               
podjetja Munera Ljutomer. V letu 2013 se je planirala in izvedla revizija za leto 2012, ki jo je                  
opravila državna notranja revizorka iz podjetja Munera. V letu 2016 je bilo izvedeno notranje              
revidiranje zunanjega izvajalca podjetja Loris, d. o. o. Na podlagi Poročila o notranji reviziji za               
leto 2015, z dne 4. 7. 2016 in priporočil državne notranje revizorke smo upoštevali priporočila               
vzpostavitve notranjega kontrolnega sistema. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je            
priloga tega poročila. 

2.11.2 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji 

niso bili realizirani 

Večina zastavljenih ciljev je bila realizirana v celoti, zato ni bilo večjih odstopanj. 

2.11.3 Ocena učinkov poslovanja na druga 

področja 

Izvajanje knjižničarske dejavnosti ima izredno pomembno vlogo na področju vseživljenjskega          
učenja, ozaveščanja, informiranja in kulturnega zadovoljevanja občanov. Nove oblike dela z           
bralci in izobraževalna dejavnost dopolnjujejo že uveljavljene programe in omogočajo          
uporabnikom pridobivanje novih informacij in znanja. 
 

- 82 - 



 

Knjižnica je prostor, kjer lahko vsakdo kakovostno preživi svoj prosti čas, zadovolji svoje potrebe              
po druženju, pridobivanju novih informacij in znanja, razvedrilu, raziskovanju pa tudi ohranjanju in             
krepitvi socialnih stikov. 
 
Posebno skrb v zavodu se namenja ranljivejšim skupinam: osebam s posebnimi potrebami,            
starejšim odraslim, brezposelnim, otrokom … in s tem zavod opravlja tudi socialno funkcijo v              
okolju. 
 
Uporabnike se spodbuja k vseživljenjskem učenju, nudi se jim podporo in s knjižničnim gradivom              
omogoča pridobivanje novih znanj. Uporabnikom se nudi tudi osnovno informacijsko          
opismenjevanje, vzpodbuja se razvoj pismenosti in širjenje bralne kulture. Zavod zbira in hrani             
informacije povezane z lokalno skupnostjo. Poleg dejavnosti, ki se odvijajo v knjižnici pa tudi              
muzej izvaja izjemno zanimive vsebine za šolske otroke in tudi odrasle. Z dejavnostjo muzeja              
dobiva kraj in občina izjemno široko razpoznavnost v naši državi. 
 
Z modernizacijo enot (računalniško podprta izposoja, računalniki z dostopom do svetovnega           
spleta) je poskrbljeno tudi za izenačitev pogojev in možnosti vseh prebivalcev našega območja.             
Ponudba se premišljeno širi in prilagaja izzivom časa ter potrebam in željam okolja v katerem               
deluje. 
 
S prireditvami, ki jih zavod organizira, pomembno (so)oblikuje kulturno in družabno življenje v             
lokalni skupnosti.  

2.11.4 Druga pojasnila 

Zavod je v letu 2018 realiziral zastavljene cilje. Veliko aktivnosti in dela se vlaga v oblikovanje                
zanimivih in novih vsebin, ki jih lahko ponudi knjižnica, kulturni dom in Muzej baroka Šmarje pri                
Jelšah. Kulturni dom Šmarje pri Jelšah še naprej raste kot kulturno središče celotnega območja              
Obsotelja in Kozjanskega. Obiskovalci in uporabniki storitev prihajajo iz celotnega območja in            
širše. Muzej baroka pa še naprej postaja vse bolj prepoznaven v celotnem slovenskem             
kulturnem prostoru in tudi izven meja.  
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RAČUNOVODSKO POROČILO  

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za             
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebuje pojasnila in razkritja v             
zvezi z računovodskimi izkazi. V prilogi poročila so računovodski izkazi, izdelani na podlagi 20.              
člena Zakona o računovodstvu. Vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun,             
proračunske uporabnike ter pravne osebe javnega prava ureja Zakon o računovodstvu in            
Slovenski računovodski standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. Zavodi za katere velja            
ta zakon, morajo letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi sestaviti in             
predložiti Agenciji RS za javnopravne evidence (AJPES) in ustanovitelju do 28. februarja. 

3.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti, ki jih določa 26. člen Pravilnika o                
sestavljanju letnih poročil, do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja. Podatki o sredstvih             
in obveznostih so razčlenjene glede na vrsto in ročnost. V priloženi preglednici je za primerjavo               
prikazano tudi stanje predhodnega leta. 

Pojasnila in razkritja k postavkam v bilanci stanja 

Tabela 50: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 – sredstva 

 
 
SREDSTVA = AKTIVA 2.656.243 eur 
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Znesek predstavlja vrednost vseh neopredmetenih in opredmetenih sredstev, izkazanih v          
postavkah od AOP 001 do AOP 032. V prikazani tabeli so samo postavke, katerih vrednost ni                
nič. Tabela v celoti je priloga Računovodskega poročila. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (AOP 001) – 2.544.967 eur 
Knjižnica Šmarje vodi v registru osnovnih sredstev zgradbo – nepremičnino, v kateri deluje,             
opremo v zgradbi ter potrebne programe za delovanje in od leta 2015 dalje zgradbo –               
nepremičnino, v kateri deluje Muzej baroka. Sem sodi tudi drobni inventar, med katerega štejemo              
knjižnično gradivo. 
  
AMORTIZACIJA 
Redni letni odpis – amortizacija je opravljena z uporabo metode enakomernega časovnega            
amortiziranja in predpisanimi stopnjami v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in           
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih           
sredstev (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07,                 
12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15, 98/15, 100/15). 
  
Skupaj obračunana amortizacija znaša: 154.215,51 eur 

● Dolgoročne premoženjske pravice     1.767,24 eur 

● Amortizacija zgradbe   85.615,56 eur 

● Opreme in drobnega inventarja   66.832,71 eur 
  
Opredmetena osnovna sredstva z življenjsko dobo daljšo od enega leta in posamezno vrednostjo             
pod 500 eur knjižnica vodi kot drobni inventar, sem sodi tudi knjižnično gradivo, ki ga knjižnica                
odpiše 100% ob nabavi. Porabljena sredstva za nakup knjig v letu 2018 znašajo 67.059,32 eur in                
obsegajo ministrska, občinska ter lastna sredstva. Nominalna vrednost knjižnega gradiva konec           
leta 2018 znaša 1.746.498 eur in zajema knjižno gradivo, revije, elektronske vire ter igrače. 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju po stanju na dan 31. 12. 2018 so se v primerjavi s                  
stanjem na dan 31. 12. 2017 povečala zaradi novih nabav, sredstev prejetih v upravljanje ter               
zmanjšala zaradi obračunane amortizacije knjižene v breme obveznosti sredstev prejetih v           
upravljanje ter odpisov. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA (AOP 012) – 100.319 eur 
AOP 013 – 547 eur; v tej postavki je izkazano stanje v blagajni na dan 31. 12. 2018. Obstoječe                   
stanje je nastalo zaradi menjalnega denarja v blagajni, ki je potreben za nemoteno delovanje              
zavoda, od tega 45,50 eur menjalnega denarja v Muzeju baroka ter od poslovanja JZ Knjižnica               
Šmarje pri Jelšah (izposoja, prireditve, kino) po pologu gotovine, dne 31. 12. 2018. 
  
AOP 014 – 78.828 eur; v tej postavki je izkazano stanje na podračunu proračunskega              
uporabnika na dan 31. 12. 2018. Sredstva na računu pri UJP Žalec 78.828 eur. Znesek je visok,                 
ker je zavod prejel na dan 31. 12. 2018 izplačila zahtevka od Občine Šmarje pri Jelšah v višini                  
30.473,03 eur in opravili polog gotovine. 
  
AOP 015 – 6.376 eur; v tej postavki so izkazane kratkoročne terjatve do kupce, poplačane bodo                
v letu 2018 (kotlovnica, najemnine, gledališki abonma, storitve UTŽO).  
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AOP 017 – 10.457 eur; v tej postavki so izkazane terjatve do proračunov občin za nakup knjig in                  
stroškov dejavnosti za leto 2018 (Občina Podčetrtek, Bistrica ob Sotli), toplovodno ogrevanje (do             
ustanovitelja Občine Šmarje pri Jelšah), kino predstave (OŠ Šmarje) in najemnine proračunski            
uporabniki, ki bodo realizirane v letu 2019. Terjatve so bile usklajene z IOP obrazci na dan 31.                 
12. 2018. 
  
AOP 022 – 4.111 eur; aktivne časovne razmejitve se nanašajo na projekt LAS - Romarski               
mozaik, katerega del je bil izveden v letu 2018 in so nastali stroški, prihodki pa bodo poplačani v                  
letu 2019. 
 
ZALOGE (AOP 023) – 10.957 eur 
Stanje zalog izkazuje stanje kurilnega olja na dan 31. 12. 2018 ter zaloge promocijskega              
materiala za prodajo. Zaloga kurilnega olja na dan 31. 12. 2018 znaša 10.007 eur. Preostali del                
zalog predstavlja zaloga promocijskega materiala za prodajo pri Muzeju baroka v vrednosti 950             
eur. 
  
PASIVA SKUPAJ (AOP 032) – 2.656.243  eur 
V tej postavki izkazujemo skupno vrednost aktive to je neopredmetenih, opredmetenih, denarnih            
sredstev, terjatev do drugih, aktivnih časovnih razmejitev ter zalog JZ Knjižnica Šmarje pri             
Jelšah. Skupna vrednost aktive znaša 2.656.243 eur. 
  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV = PASIVA – 2.656.243 eur 
 
Tabela 51: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 – obveznosti do virov sredstev 

 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP 034) – 86.988          
eur 
AOP 036 – 23.153 eur; v tej postavki izkazujemo obveznosti iz naslova obračun plač za mesec                
december 2018, katera so bile izplačane v januarju 2018. 
  
AOP 037 – 33.872 eur; v tej postavki izkazujemo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki se               
nanašajo na obveznosti v letu 2018, poravnane pa bodo v letu 2019. 
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AOP 038 – 4.322 eur; v tej postavki Izkazujemo obveznosti iz prispevkov iz naslova plač in                
drugih izplačil fizičnim osebam, obveznosti za davek od dobička pravnih oseb ter obveznosti za              
premijo KDPZ.  
 
AOP 039 – 4.883 eur; v tej postavki izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov             
enotnega kontnega načrta (medknjižnična izposoja, MJU, UJP, SLG Celje, Slovenski filmski           
center ...). Obveznost bo poravnana v 2019. 
  
AOP 041 – 3 eur; v tej postavki izkazujemo kratkoročne obveznosti iz naslova davka. Za               
potrebe delovanja kina smo pridobili davčno številko za obračun DDV za pridobitve iz EU. 2i Film                
je distributer, ki deluje na Hrvaškem. Ko prejmemo njihov račun storitev, sami obdavčimo in jo               
poravnamo na FURS. Obveznost je poravnana v januarju 2019, nastala je v decembru 2018. 
  
AOP 043 – 21.285 eur; v tej postavki izkazujemo pasivne časovne razmejitve, in sicer prenos               
vnaprej vračunanih prihodkov za abonma za sezono 2018/19. V letu 2018 smo ohranili način              
plačila na obroke, v primeru, da se oseba odloči za 3. ali 4. obroke zaračunamo dodatnih 5 eur.                  
Veliko abonentov se je odločilo za plačilo na 2. obroka in tako smo prejeli nekaj prihodkov v letu                  
2018, ki so namenjeni za sezono 2018/19 in se bodo porabili v letu 2019 za abonmajske                
predstave. 
  
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (AOP 044) – 2.568.725 
AOP 056 – 2.545.554 eur; viri so se med letom povečali s pridobljenimi finančnimi sredstvi za                
posodobitev opreme in nabavo knjižničnega gradiva. V breme virov smo knjižili amortizacijo,            
odpis drobnega inventarja in odpise knjižničnega gradiva. Po stanju 31. 12. 2018 znašajo             
obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2.545.554 eur. 
  
AOP 058 – 23.171 eur; v tej postavki izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki in znaša po                
odbitku obračunanega davka od dohodka pravnih oseb 23.171 eur in predstavlja ugotovljeni            
presežek prihodkov nad odhodki po zaključnih računih iz prejšnjih let, povečan za presežek po              
ZR iz leta 2018. Sredstva izkazana na tem kontu se smejo porabljati le za vlaganja v sredstva za                  
opravljanje osnovne dejavnosti. Porabijo se lahko za nakup in obnovo opreme in zgradb ali pa za                
pokrivanje morebitnega presežka odhodkov nad prihodkih iz poslovanja, če bi ti nastali v             
prihodnjih letih. V letu 2018 smo 3.195 eur iz tega naslova porabili za nakup knjižnega gradiva                
ter 811 eur za nakup opreme. 
 
Dolgoročnih obveznosti knjižnica nima. 
  
PASIVA SKUPAJ (AOP 060) – 2.656.243  eur 
Predstavlja skupno vrednost obveznosti do virov sredstev oz. vrednosti pasive, ki je enaka z              
vrednostjo aktive. 

3.1.1 Stanje neopredmetenih dolgoročnih in 

opredmetenih osnovnih sredstev 

Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2018 po             
posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih        
sredstev. To so sredstva prenesena v upravljanje od ustanovitelja JZ Knjižnica – Občine Šmarje              
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pri Jelšah. Neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.            
12. 2018 znaša 2.544.967 eur. 

3.1.2 Izkaz stanja in gibanja dolgoročnih 

finančnih naložb in posojil  

Ker JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah ni imela dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih posojil, je               
obrazec prazen. 

3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov  

Določeni uporabniki izkazujejo poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka             
poslovnega dogodka. Gre za temeljni računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila.           
Priloga k njemu je še izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.              
Poleg tega pa morajo določeni uporabniki (posredni proračunski uporabniki) prihodke in odhodke            
oz. prejemke in izdatke izkazati tudi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po              
načelu denarnega toka skupaj z izkazom računa finančnih terjatev in naložb določenih            
uporabnikov ter izkazom računa financiranja določenih uporabnikov. 

3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov od 1. 1. do 31. 

12. 2018 (fakturirana realizacija) 

Prihodki 

Prihodki so prikazani v skladu s SRS 36 in Zakonom o računovodstvu, kar pomeni, da so                
prihodki pridobljeni od ustanovitelja in Ministrstva za kulturo RS prikazani po načelu plačane             
realizacije, prihodki pridobljeni od opravljanja javne službe ter od prodaje storitev in blaga pa po               
načelu fakturirane realizacije. 
 
Prihodke smo prejeli ali pridobili za knjižnico in KD od: 

● Občin za izplačila plač in kritje materialnih stroškov                         383.422 eur  

● Opravljanja javne službe                                                                   133.379 eur  

● Na trgu                                                                                                  9.819 eur 

● Prihodki za osnovna sredstva (vključene revije)                                 81.581 eur 
 
Skupaj vseh prihodkov pridobljenih v letu 2018 je bilo:        608.201 eur 
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Prihodke smo prejeli ali pridobili za delovanje muzeja od: 

● Občine za kritje materialnih stroškov                      43.951 eur 

● ZRSZ za izvajanje programa UDM – mladi                             73 eur 

● Delovanja muzeja                         7.651 eur 

● Drugi prihodki                                                                                       4.125 eur 

● Prihodki za osnovna sredstva                                                              2.000 eur 

Skupaj vseh prihodkov pridobljenih v letu 2018 je bilo                           57.800 eur 
 
Prihodki po fakturirani realizaciji so podrobno razčlenjeni in prikazani v Prilogi 1: Finančno             
poročilo JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (po fakturirani realizaciji), struktura je              
prikazana v Prilogi 3: Finančno poročilo JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (struktura               
realizacije). 
 
Prihodki JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah so bili pretežno realizirani v okviru planiranih prihodkov              
za leto 2018. Celotna realizacija prihodkov 2018 glede na plan 2018 se razlikuje za 1,9%. 
 
Razlike nastajajo pri: 

● Lastni prihodki knjižnice so prihodki iz naslova članarin, zamudnin … in smo jih glede na               
plan realizirali 96,7%, glede na realizacijo leta 2017 pa 98,1%. Torej so lastni prihodki              
knjižnice v letu 2018 nekoliko nižji kot predhodno leto, kar lahko pripišemo večji disciplini              
članov pri vračanju knjižničnega gradiva zaradi vzpostavitve strožjega ukrepanja glede          
odpisa terjatev (zamudnin) v skladu s sklepom, ki ga je prejel Svet zavoda JZ Knjižnica               
Šmarje na 11. seji sveta zavoda, dne 8. 9. 2016. 

● Sredstva pridobljena na razpisih so v letu 2018 povečana za 70 %, kar je posledica               
organizacije in gostovanja Nacionalnega odprtja TVU ter s tem povezanimi prihodki.           
Dejavnosti izobraževanja odraslih, financirane s strani Ministrstva za izobraževanje,         
znanost in šport smo pridobili na osnovi javnega razpisa, na katerega smo kandidirali in              
dosegli maksimalno mogoče financirane vse dejavnosti. V to postavko so vključene tudi            
aktivne časovne razmejitve, kar se nanaša na projekt LAS – Romarski mozaik, za             
katerega so stroški v vrednosti 4.111 eur že nastali v letu 2018 in smo v ta namen                 
oblikovali prihodke, ki bodo poplačani v letu 2019. 

● Uporaba prostorov je bila tržena nad planiranim za 15,6 % več kot predhodno leto.              
Realizirali smo 131 % planiranega. Najem prostora je težko planirati, ker interes podjetij             
in ostalih najemojemalcev in uporabnikov variira iz leta v leto, vendar trend kaže k              
uspešnejši prodaji prostorov, opreme in storitev KD Šmarje iz leta v leto.  

● Precejšnje odstopanje je zaznati pri prihodkih za programe kulturnega doma. Realizirali           
smo za 18,5 % manj kot smo planirali. Sorazmerni prihodkom so na drugi strani tudi               
stroški programov v kulturnem domu. Glede na predhodno leto smo večji del prihodkov             
za abonma prenesli v leto 2019, za poplačilo stroškov nastalih v 2019 za abonmajsko              
sezono 2018/2019 (dražje in več predstav). Pri sredstvih za programe se realizacija            
glede na plan prihodkov razlikuje pri programu kino (več prihodkov od planiranih za 4,4              
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odstotne točke). V letu 2018 je bilo glede na leto 2017 predvajanih več kino predstav               
(13), posledično večji obisk (za 876 obiskovalcev), vendar se je kljub temu povprečno             
število obiskovalcev na predstavo iz leta 2017 zvišalo za 1,5 obiskovalca. Letos smo             
uspešno že tretjič organizirali Festival amaterskega in neodvisnega filma F.A.F. in zopet            
pridobili sponzorska sredstva. Plan 2018 je bil zastavljen na podlagi realizacije 2017, ko             
smo gostovali več prireditev za izven (npr. v letu 2017 smo gostili 22 prireditev za izven,                
v letu 2018 – 16;) v primerjavi z letom 2017. Prihodke pri prireditvah in kinu je še zmeraj                  
težko planirati zaradi narave obeh storitev. 

Odhodki 

Podrobno so odhodki razčlenjeni v tabelarični preglednici Priloga 1: Finančno poročilo JZ            
Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (po fakturirani realizaciji), struktura je prikazana v Prilogi               
3: Finančno poročilo JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (struktura realizacije). V izkazu               
so evidentirani vsi odhodki, ki so nastali v poslovnem obdobju in za katere smo prejeli ustrezno                
knjigovodsko listino. Po enotnem kontnem načrtu so razčlenjeni na stroške materiala, stroške            
storitev, stroške dela, druge stroške ter izredne odhodke. 
 
Vsi odhodki delovanja knjižnice in kulturnega doma skupaj znašajo 527.662 eur, skupaj z             
odhodki za nabavo osnovnih sredstev 602.254 eur. 
 
Največji del odhodkov v minulem poslovnem letu predstavljajo stroški dela, in sicer 49 % vseh               
odhodkov knjižnice, kar znaša skupaj 297.960 eur in so za 0,8 % višji od planiranih. Planirana                
sredstva za stroške dela so bila za 11,625 zaposlenih. Pri izplačilu plač in izdatkov zaposlenim               
smo upoštevali zakon o izplačilu plač v javnem sektorju, določila Kolektivne pogodbe za kulturne              
dejavnosti v RS in veljavne Anekse ter Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih                
stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in 2018. Obračunanih je bilo 26.361 delovnih ur, od                 
tega redno delo 21.883 ur, za letni dopust 2.731 ur, za praznike je bilo izplačanih 1.299 ur,                 
refundirane nege, spremstva za 200 ur ter boleznin 248 ur. Razlika nastane predvsem zaradi              
povečanega obsega dela financiranega iz nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe na            
področju kulture ter zaradi izplačane manjše odpravnine od planirane. Na podlagi Pravilnika o             
določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje in storitev na trgu ter               
o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga                
in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev                
(UL RS 107/09) je dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 12.633 eur, izplačan              
akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost pa 4.933 eur.  
Stroški materiala in storitev so podrobno prikazani v preglednicah po vrstah programov            
dejavnosti JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 54.574 eur              
in so za 11,7 odstotne točke nižji od planiranih. Razlike nastajajo in sovpadajo z rastjo cen na                 
trgu ter z obstoječimi potrebami, večjih odstopanj ni. Stroški založniških in tiskarskih storitev so              
bili predvideni za izdajo knjige Razglednice Šmarja iz zbirke Viktorja Tančiča, ki pa še ni bila                
realizirana in je prenesena v leto 2020. 
 
Stroški programov v kulturnem domu znašajo skupaj 128.293 eur in so za 7,8 % nižji od                
planiranih. Iz prireditev smo realizirali manj prihodkov od planiranih in posledično je nastalo tudi              
manj odhodkov. Razlog je med drugim tudi nepredvidljivost iz vidika planiranja prireditev –             
zaposleni redno spremljajo aktualne vsebine in povpraševanje na trgu ter temu primerno            
prilagajajo program. 
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● Stroški gledališkega abonmaja so primerljivi planiranim, s tem da smo nekoliko večji del             
prenesli v časovne razmejitve zaradi večjega števila in cenovno dražjih predstav v letu             
2019; 

● Stroški drugih prireditev so nižji od planiranih za 7,5 %, ker je gostovalo manj predstav               
kot v predhodnem letu (odvisno od ponudbe in povpraševanja), posledično so nižji tudi             
prihodki. K stroškom drugih prireditev uvrščamo prireditve knjižnice financirane s strani           
Občine Šmarje pri Jelšah in Kozje ter Podčetrtek, iz stroškov drugih prireditev se             
financira tudi del Rokovega poletja, sem sodijo tudi stroški promocije prireditev (tiskarske            
storitve in oglaševanje). Preostanek prireditev se financira iz lastnih sredstev knjižnice; 

● Višji odhodki pri programu UTŽO, ŠK, TVU, Parada učenja se nanašajo tudi na višje              
prihodke pridobljene na razpisu MIZŠ, v letu 2018 smo tudi gostili nacionalno odprtje             
tedna vseživljenjskega učenja;  

● Realizacija programov iz razpisov LAS: v letu 2018 je bil realiziran del projektnih             
aktivnosti v vrednosti 3.520 eur; 

● Stroški programov v kulturnem domu vključujejo tudi stroške dela, ki pa so vključeni v              
točki I - Stroški dela v Prilogi 1: Finančno poročilo JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto                 
2018 (po fakturirani realizaciji). 

 
Stroški vzdrževanje kulturnega doma so podrobno prikazani v prilogi 1 in znašajo 38.684 eur, kar               
je za 6,8 % manj od planiranih ter za 5,6 % več od predhodnega leta. Izpostavimo lahko                 
predvsem nižje stroške vzdrževanja zaradi nepredvidljivosti okvar in servisov opreme. V stroške            
vzdrževanja in servise vštevamo servis in redni pregled invalidske ploščadi, pregled požarne            
zavese, servis požarne lopute, servis klimatske naprave, tehničnega varovanja, pregled          
varnostne razsvetljave, servis scenskih vlakov, popravila in vzdrževanje opreme, pregled gasilnih           
aparatov in hidralnikov, dimnikarske storitve … Stroške vzdrževanja kulturnega doma pokrivamo           
iz sredstev občine Šmarje za sofinanciranje vzdrževanja KD, iz najemnin od prodaje prostorov,             
opreme in storitev KD, zaračunavanja toplovodnega ogrevanja ter drugih prihodkov          
(zavarovalnina). 
 
Podrobna preglednica nabave in financiranja osnovnih sredstev se nahaja v Prilogi 9. V Prilogah              
5 do 8 so v preglednicah podrobno prikazani prihodki in odhodki po občinah za leto 2018 za                 
Občine Šmarje, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 je znašal po obračunanem davku od dohodka              
pravnih oseb 5.417 eur in je po zaključnem računu razporejen na kontu 985 – presežek               
prihodkov nad odhodki. Del tega presežka se je po sklepu Sveta zavoda porabil za nakup               
knjižničnega gradiva in opreme. Knjižnica je javni zavod, ustanovljena za opravljanje           
nepridobitne dejavnosti in posluje v skladu z namenom ustanovitve, vendar Zakon o davku od              
dohodka pravnih oseb knjižnico obvezuje k obračunu. Med pridobitne prihodke smo upoštevali            
dohodke, ki se pridobivajo z opravljanjem javne službe iz zasebnih virov (članarine, zamudnine,             
vstopnine in druge storitve knjižnice, kulturnega doma in muzeja). Obračunani davek od dohodka             
pravnih oseb za leto 2018 znaša 530,33 eur. V letu 2018 smo 3.195 eur iz tega naslova porabili                  
za nakup knjižnega gradiva ter 811 eur za nakup opreme. 
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Muzej baroka 

Sredstva za delovanje muzeja znašajo skupno 44.024 eur, medtem ko sredstva od delovanja             
muzeja (vstopnine, spominki, prih. od ogrevanja, sponzorstva, najemnine) znašajo 7.651 eur.           
Med druge prihodke uvrščamo zavarovalnine. Del predstavljajo tudi prihodki za osnovna           
sredstva v vrednosti 2.000 eur. Sredstva od delovanja muzeja so realizirana 95,6 % glede na               
planirano (več v Prilogi 2: Finančno poročilo JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – Muzej                 
baroka, po fakturirani realizaciji). 
 
Odhodki za delovanje muzeja znašajo skupno 55.800 eur, od tega 2.000 eur za nakup opreme.               
Realizacija stroškov blaga, materiala in storitev je višja za 21,5 % od planiranih. Stroški              
vzdrževanja muzeja so višji za 56,3 % od planiranih. Med vzdrževalna dela in servise uvrščamo               
popravilo dvigala, tehnično kontrolo dvigala, servis toplotne črpalke, izdelava požarnega reda …            
Povrnjena je bila zavarovalnina zaradi poplave. Neprogramski stroški naraščajo z dvigom cen            
življenjskih potrebščin, v letu 2019 stroški v Muzeju baroka vključujejo tudi nadomestilo za             
stavbno zemljišče. Programski stroški se navezujejo na kulturne dneve (predvsem za OŠ),            
svetovanje in dodelavo programov muzeja, vodenje ter na prireditve (Muzejsko družinsko           
doživetje, del Rokovega poletja...) in na s prireditvami povezane stroške. Z višjimi stroški             
sovpadajo tudi višji prihodki. 

3.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Ta izkaz smo dolžni sestavljati v skladu z 2. odstavkom 17. člena Pravilnika o računovodstvu kot                
določeni uporabnik. V tem izkazu so posebej izkazani prihodki in odhodki za izvajanje javne              
službe ter posebej prihodki in odhodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu – tržna                
dejavnost. Kot prihodke tržne dejavnosti smo upoštevali dejanske prihodke iz naslova najemnin            
dvorane, opreme in storitev Kulturnega doma ter drugih najemnin (avtomat avla) v višini 8.348              
eur, prihodke od fotokopiranja (627 eur), prihodke od sponzorstva za namen festivala F. A. F. v                
vrednosti 450 eur ter prihodki od prodaje spominkov v vrednosti 394 eur. Prihodki tržne              
dejavnosti skupno znašajo 9.819 eur. Vsi ostali prihodki so bili doseženi iz naslova opravljanja              
javne službe. V skladu s Pravilnikom o računovodstvu JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah se stroški               
tržne dejavnosti delijo na podlagi dejanskih podatkov, če pa taka delitev ni možna, se uporabi               
primerno sodilo. Če ni ustreznejšega, se kot sodilo uporabi razmerje med prihodki od opravljanja              
dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi s prodajo blaga in storitev na trgu. Stroški, ki se                
nanašajo na tržno dejavnost, so stroški materiala in storitev. In skupno znašajo 9.720 eur. 
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3.2.3 Izkaz  prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka  

Pri evidenčnem izkazovanju podatkov smo upoštevali načelo denarnega toka – plačane           
realizacije, kar pomeni, ko je bil realiziran prejem oziroma izdatek (denar prejet oziroma račun              
plačan). Preglednica prihodkov in odhodkov je podrobno prikazana v Prilogi 4. Izkaz prihodkov in              
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12.                
2018 Knjižnica Šmarje pri Jelšah izkazuje: 
 

DENARNI TOK EUR 

Prihodki 663.540 

Odhodki 657.537 

Znesek Z 6.003 

 
Primerjava obeh izkazov prihodkov in odhodkov (po načelu fakturirane realizacije in po načelu             
plačane realizacije) pokaže razliko med denarnimi tokovi in obračunskimi tokovi. Presežek           
prihodkov nad odhodki oziroma odhodki nad prihodki po načelu denarnega toka, je seveda             
različen med obema tokovoma za znesek nastalih, a neporavnanih obveznosti in terjatev            
prenesenih iz prejšnjega obdobja. Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka            
znaša 6.003 eur. Poslovni izid po denarnem toku je toliko višji od planiranega predvsem zaradi               
pologa gotovine iz naslova prireditve ter nakazila zahtevka občine, časovno je nakazila namreč             
težko predvideti.  
  
Pri prihodkih iz sredstev javnih financ prihaja največja razlika pri prejetih sredstvih iz občinskih              
proračunov za tekočo porabo, ki je višji za 1,08 %. Razlika se nanaša na višje prihodke od                 
planiranih za stroške plač. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so za 5,66 % nižji                
od planiranih, predvsem zaradi narave storitev (ponudbe in povpraševanje tekom leta, cena            
storitev, obseg prodaje …). Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe so za 23,52 %                
višji predvsem zaradi prejete zavarovalnine v zvezi s škodnim dogodkom poplava Kulturnem            
domu in Muzeju baroka. Pod prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu so uvrščeni tisti                
prihodki, ki ne izhajajo iz upravljanja javne službe (najemnine, fotokopije, sponzorstvo, prodaja            
spominkov) in znašajo 7.530 eur. Skupaj je knjižnica ustvarila 657.537 eur odhodkov, kar je za               
0,74 % manj kot v letu 2017. Tako kot prihodki se tudi odhodki prikazujejo ločeno, in sicer:                 
odhodki za izvajanje javne službe v višini 650.075 eur; odhodki od prodaje blaga in storitev na                
trgu pa v višini 7.462 eur. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in                
odhodki za izvajanje tržne dejavnosti je bilo razmerje med prihodki od opravljanja javne službe in               
prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, saj ustreznejših sodil razmejevanja trenutno              
ni na razpolago. 
  
Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št. 55/15) v 5. členu določa porabo presežkov proračunov,               
in sicer za presežek, izračunan po 77. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in                 
2018 (ZIPRS1718, Ur.l., št. 80/16). To pomeni, če je presežek ugotovljen po računovodskih             
pravilih večji od presežka, izračunanega po 77. členu ZIPRS1718, se razlika lahko porabi na              

- 93 - 



 

način, kot je določeno v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja              
države. 
 
 1.) Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb (R7 - R4) 
  

SKUPINE KONTOV EUR 

70-78 663.540 

40-45 657.537 

Skupaj presežek X   6.003 
  
2.) Izračun presežka prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu  
(Presežek – vse obveznosti (R2+R9) po bilanci stanja na dan 31. 12. 2018) 
  

Skupine kontov           EUR 

Presežek X       6.003 

2     87.446 

980 2.545.554 

00-05 2.544.968 

Razlika          586 

Znesek Y   -82.029 
  

Ker je znesek Y negativen v skupini kontov 985, ne evidentiramo ničesar. 
  
3.) Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka 
  

Skupine kontov  EUR  

Konto 985 23.243 
    

4.) Evidentiranje presežka prihodkov po načelu fiskalnega pravila med presežek prihodkov nad 
odhodki po načelu poslovnega dogodka 
  

Skupine kontov EUR 

Konto 985 23.243 

Znesek Y Ker je znesek negativen, ne odbijamo ničesar 

Znesek Z 23.243 
  
Glede na izračun presežka na podlagi 5. odstavka 77. člena ZIPRS1718 pri javnem zavodu              
Knjižnica Šmarje pri Jelšah smo ugotovili presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega             
toka, zato knjižnica ni evidentirala ničesar na kontu 985. 
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3.2.4 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

določenih uporabnikov 

Finančnih terjatev in naložb Knjižnica ni imela, zato je obrazec ostal prazen. 

3.2.5 Izkaz računa financiranja določenih 

uporabnikov 

 
V obrazcu je izpolnjena samo rubrika zmanjšanje sredstev na računih, in sicer za znesek,              
dobljen iz obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega            
toka – presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.003 eur. 
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 PRILOGA 1: FINANČNO POROČILO JZ KNJIŽNICA ŠPJ ZA LETO 2018 (po fakturirani realizaciji)

Nazivi postavk Realiz. Plan Realiz. Index 
5/3

Index 
5/42017 2018 2018

1 2 3 4 5 6 7
€ € € v % v %

                  P R  I  H  O  D  K  I
A. SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE 373,407 398,867 406,513 108.9 101.9
1. 1.1. Za programe knjižnice 322,491 347,067 348,022 107.9 100.3

Občina Šmarje pri Jelšah 237,443 256,512 255,207 107.5 99.5
za program knjižnice 237,443 256,512 255,207 107.5 99.5

Občina Bistrica ob Sotli 13,165 15,065 15,065 114.4 100.0
za program knjižnice 13,165 15,065 15,065 114.4 100.0

Občina Kozje 34,883 36,750 36,750 105.4 100.0
za program knjižnice 34,883 36,750 36,750 105.4 100.0

Občina Podčetrtek 37,000 38,740 41,000 110.8 105.8
za program knjižnice 37,000 38,740 41,000 110.8 105.8

2. Lastni prihodki - izposojnina, zamudnina 14,300 14,500 14,022 98.1 96.7
3. Sredstva pridobljena na razpisih 12,300 12,300 20,911 170.0 170.0

Študijski krožki (ŠK) 5,400 5,400 5,400 100.0 100.0
Infrastrukturne dejavnosti v izobraževnaju odraslih 
(PU in TVU, Nacionalno odprtje TVU)

5,400 5,400 9,900 183.3 183.3

Medg. učenje in sodelovanje (UTŽO) 1,500 1,500 1,500 100.0 100.0
Ostali razpisi - LAS: Romarski mozaik 4,111

4. Program: UTŽO – član., tečaji, študijski 17,517 15,500 15,605 89.1 100.7
5. Prejete obresti
6. Uporaba prostorov 6,799 6,000 7,860 115.6 131.0

- oddaja prostorov v KD 6,799 6,000 7,860 115.6 131.0
7. Drugi prihodki 0 3,500 93 2.7

Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete 0 500 93 18.6
Izdaja publikacije - knjiga razglednic Občine Šmarje 0 3,000 0 0.0

B. SREDSTVA ZA PROGRAME  KULTURNEGA 
DOMA

132,137 113,700 92,615 70.1 81.5
1. PROGRAM:  ABONMA 32,012 31,450 26,105 81.5 83.0

1. 1. Sredstva vstopnine (abonma – izven) 24,847 23,000 23,655 95.2 102.8
1.2. Prenos prihodkov abonma v 2019 1,285 6,000
1. 3. Sredstva občine Šmarje pri Jelšah 7,800 7,800 7,800 100.0 100.0
1. 4. Sredstva Občina Podčetrtek 650 650 650 100.0 100.0

2.  PROGRAM:  KINO 19,078 19,500 20,367 106.8 104.4
2. 1. Sredstva vstopnine, boni, ostalo 19,078 19,500 20,367 106.8 104.4

3. PROGRAM: DRUGE  PRIREDITVE 81,047 62,750 46,143 56.9 73.5
Prireditve 68,297 50,000 33,393 48.9 66.8
Program - občina Šmarje 11,800 11,800 11,800 100.0 100.0
Program - občina Kozje 950 950 950 100.0 100.0
Program - ostalo 0 0 0



C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 27,764 27,200 27,491 99.0 101.1

1. Sredstva občine za upravlja. in vzdrž. KD 14,200 14,200 14,200 100.0 100.0
2. Sredstva od uporab. skup. kotlovnice 12,562 12,500 12,891 102.6 103.1
3. Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete 1,002 400 39.9

D. PRIHODKI REVIJE (iz AM) 7,389 7,500 6,906 93.5 92.1

PRIHODKI:  A + B + C +D 540,697 547,267 533,525 98.7 97.5

PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA (I+II+III+IV) 81,764 81,575 81,581 99.8 100.0

I. Sredstva  pridobljena na razpisih 0 0 0
Min. - nakup rač. opreme 0 0 0

II. Nakup osnovnih sredstev 10,000 10,000 10,000 100.0 100.0
Občina Šmarje pri Jelšah 10,000 10,000 10,000 100.0 100.0
Občina Kozje 0 0 0
Občina Bistrica ob Sotli 0 0 0
Občina Podčetrtek 0 0 0

III. Sredstva za nakup knjig 67,830 67,575 67,575 99.6 100.0
Občina Šmarje pri Jelšah 26,000 26,000 26,000 100.0 100.0
Občina Podčetrtek 9,500 9,500 9,500 100.0 100.0
Občina Kozje 8,700 8,700 8,700 100.0 100.0
Občina Bistrica ob Sotli 4,100 4,100 4,100 100.0 100.0
Sredstva MK za nakup knjig 19,530 19,275 19,275 98.7 100.0

IV. Sredstva knjige, ostalo (Lastna sredstva) + DI 3,934 4,000 4,006 101.8 100.2

SKUPAJ prih. ter prih. za OS KNJIŽNICA 615,072 621,342 608,201 98.9 97.9
SKUPAJ PRIHODKI Muzej 54,850 54,024 57,800 105.4 107.0
SKUPAJ PRIHODKI 669,922 675,366 666,001 99.4 98.6

Nazivi postavk Realiz. Plan Realiz. Index 
5/3

Index 
5/42017 2018 2018

1 2 3 4 5 6 7
€ € € v % v %

O  D  H  O  D  K  I
A. DELOVANJE KNJIŽNICE = I. + II. + III. 335,525 357,985 353,696 105.4 98.8

I. STROŠKI DELA (konto 464) 276,838 295,665 297,960 107.6 100.8
1. Skupaj plače 249,197 258,848 263,266 105.6 101.7

Osnovne plače 11,625 zaposlenih (bruto) 212,975 218,904 222,654 104.5 101.7
Prispevki na bruto plače 16.10% 34,392 35,244 35,932 104.5 102.0
KDPZ premija 1,830 4,700 4,680 255.7 99.6

2. Regres za letni dopust 9,902 10,114 10,245 103.5 101.3
3. Regres za prehrano 10,208 10,930 10,828 106.1 99.1
4. Prevoz na delo 7,531 7,623 7,222 95.9 94.7
5. Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi 0 8,150 6,399 78.5



II. STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV 57,097 61,820 54,574 95.6 88.3
1. Material za čiščenje 660 700 695 105.3 99.2
2. Komunalne storitve 213 220 243 114.0 110.3
3. Stroški elektrike 4,234 4,250 4,331 102.3 101.9
4. Stroški ogrevanja 7,559 7,500 7,720 102.1 102.9
5. Pisarniški material 3,563 3,500 3,173 89.0 90.6
6. Material za knjige 2,363 2,500 1,606 68.0 64.3
7. Vzdrževanje in pot.mat enot knjižnice 1,710 1,700 1,641 96.0 96.5
8. Potrošni material 1,696 1,800 1,407 83.0 78.2
9. Druge splošne storitve 810 850 824 101.8 97.0
11. Telefon, gsm, internet 4,847 5,000 5,191 107.1 103.8
12. Poštnina 1,592 1,700 1,479 92.9 87.0
13. Nadomestilo za stavbno zemljišč. 1,611 1,650 1,628 101.1 98.7
14. Tekoče vzdrževanje Knjižnice 873 1,500 1,052 120.5 70.1
15. Vzdrževanje računalniške opreme 7,560 8,000 8,053 106.5 100.7
16. Zavarovalne premije 1,966 2,000 2,023 102.9 101.2
17. Varovanje objekta 615 650 615 100.0 94.6
18. Zdravniški pregledi, varstvo pri delu 130 500 375 288.8 75.1
19. Stroški izobraževanja 4,374 3,500 3,230 73.8 92.3
20. Dnevnice in kilometrine za služ. potovanja 6,302 5,000 5,397 85.6 107.9
22. Reprezentanca 202 150 273 135.2 182.1
23. Članarine 1,650 1,650 1,530 92.7 92.7
24. Provizije in bančne storitve 469 500 409 87.2 81.8
25. Drobni inventar 2,098 2,000 1,678 80.0 83.9
26. Revizija delovanja knjižnice 0 0 0
27. Založniške in tiskarske storitve 0 5,000 0
III. Drugi, izredni odhodki 1,590 500 1,161 73.0 232.3

B. STROŠKI PROGRAMOV V KULT. DOMU 155,456 139,200 128,293 82.5 92.2

I. STROŠKI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA 30,137 30,500 23,417 77.7 76.8
1. Plačilo gledaliških predstav 27,363 27,000 20,748 75.8 76.8
2. Stroški propagande in oglasov, pogod. delo 1,132 1,000 917 81.0 91.7
3. Stroški materiala (papir, fotokopije, barve, 

pogostitve)
1,642 1,500 1,753 106.7 116.9

4. Stroški avtobusnih  prevozov 1,000 0.0

II. STROŠKI DELOVANJA KINA 17,468 18,000 14,928 85.5 82.9
1. Plačilo predstav in ostali stroški 17,468 18,000 14,928 85.5 82.9

III. STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV 82,514 62,200 57,550 69.7 92.5
1. Prireditve, Matineje, Potopisna predavanja 8,501 8,500 11,249 132.3 132.3
2. Gledališke predstave, razstave 66,363 46,000 39,566 59.6 86.0
3. Glasbeno poletje, druge prireditve 5,525 5,500 4,485 81.2 81.5
4. Študentsko delo 509 600 610 119.8 101.6
5. Kulturnik, obveščanje 1,616 1,600 1,641 101.5 102.5
6. Otroške delavnice

IV. DRUGI STROŠKI 25,337 28,500 32,398 127.9 113.7
1. Izvajanje projektov, UTŽO 25,337 23,500 28,878 114.0 122.9

UTŽO 17,613 15,000 15,399 87.4 102.7
Študijski krožki 3,564 4,000 4,967 139.4 124.2



TVU - Teden vsež. Učenja , Nacionalno odprtje TVU,  
Parada učenja

4,160 4,500 8,512 204.6 189.2

2. Projekti - realizacija programov iz razpisov LAS 0 5,000 2,875 57.5
Projekti - realizacija programov iz razpisov LAS lastno 
sofinanciranje

645

C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 36,628 41,500 38,684 105.6 93.2

1. Stroški ogrevanja – kurilno olje 12,460 13,000 13,245 106.3 101.9
2. Stroški električne energije 7,134 7,400 7,343 102.9 99.2
3. Stroški komunalnih storitev 1,520 1,550 1,764 116.0 113.8
4. Potrošni material za kulturni dom 3,245 3,800 3,862 119.0 101.6
5. Zavarovalne premije (kotlovnica, KD) 3,279 3,400 4,046 123.4 119.0
6. Varovanje objektov 908 1,000 908 100.0 90.8
7. Tekoče vzdrževanje, servisi 5,283 8,500 4,977 94.2 58.6
8. Nadomestilo stavbnega zemljišča 1,611 1,650 1,628 101.1 98.7
9. Stroški čiščenja 1,005 1,000 600 59.7 60.0
10. Reprezentanca 183 200 312 170.5 156.0

D. STROŠKI REVIJE (AM) 7,389 7,500 6,989 94.6 93.2

ODHODKI: A + B + C + D 534,998 546,185 527,662 98.6 96.6

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV (I+II+III) 81,764 81,575 81,581 99.8 100.0
I.  OSNOVNA SREDSTVA, drobni inventar 10,000 10,000 10,000 100.0 100.0

II. NAKUP KNJIG, REVIJ IN  AVDI-VIDEO GRADIVA 67,830 67,575 67,575 99.6 100.0
1. Sredstva občin 48,300 48,300 48,300 100.0 100.0
2. Sredstva Ministrstva za kulturo 19,530 19,275 19,275 98.7 100.0
III. Lastna sredstva 3,934 4,000 4,006 101.8 100.2

SKUPAJ odh. ter nabava OS Knjižnica 609,373 620,260 602,254 98.8 97.1
SKUPAJ odh. ter nabava OS Muzej 58,924 54,024 57,800 98.1 107.0
SKUPAJ odhodki 668,297 674,284 660,054 98.8 97.9

Presežek prihodkov nad odhodki 1,625 1,082 5,947
Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) 530
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem DDPO

5,417



PRILOGA 2: FINANČNO POROČILO JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018  - MUZEJ BAROKA (po fakturirani realizaciji)

Realiz. Plan Realiz. Index 2018
2017 2018 2018 (5/4)

1 2 3 4 5 6
€ € € v %

A. SREDSTVA ZA DELOVANJE MUZEJA 43.789 44.024 44.024 100,00
1. Dotacije za vzdrževanje 11.571 11.571 11.571 100,0
2. Sredstva za plače 32.145 32.380 32.380 100,0
3. Sredstva za JD od Zavoda za zaposlovanje
4. Prihodki ZZZRS za izvajanje programa 73 73 73 100,3
B. SREDSTVA OD DELOVANJA MUZEJA 7.262 8.000 7.651 95,64

1. Sredstva vstopnine 4.719 5.500 4.306 78,3
2. Sredstva abonma* 310 0
3. Sredstva spominki 416 600 394 65,7
4. Sredstva od prireditev (Rokovo poletje) 394 800 1.950 243,8
5. Prihodki od prefakt. stroškov 598 600 901 150,2
6. Prihodki od sponzorstva 300 500 0,0
7. Prihodki od najemnin 525 100
C. DRUGI PRIHODKI (vračila, doplačila, zavarovalnine) 1.799 4.125
D. PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA 2.000 2.000 2.000 100,00

I. Nakup osnovnih sredstev 2.000 2.000 2.000 100,0
Občina Šmarje pri Jelšah 2.000 2.000 2.000 100,0
SKUPAJ prihodki MUZEJ (A+B) 54.850 54.024 57.800 107,0

A. DELOVANJE MUZEJA = I. + II. 56.924 52.024 55.800 107,26

I. STROŠKI DELA (konto 464) 32.279 32.453 32.028 98,7
Strošek dela zaposlene 32.206 32.380 31.955 98,7
Javno delo 0 0 0
Zdravniški pregled 73 73 73 100,0

II. STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV 24.645 19.571 23.771 121,5
1. Električna energija 4.110 4.100 4.055 98,9
2. Komunalne storitve 172 180 258 143,1
3. Pisarniški material 356 400 174 43,6
4. Drobni inventar, potrošni material razno,spominki 553 600 731 121,8
5. Material za vzdrževanje 533 500 293 58,6
6. Čiščenje prostorov 3.547 2.800 2.371 84,7
7. Telefon, gsm, internet 1.362 1.350 1.155 85,6
8. Vzdrževanje muzeja 5.578 2.500 3.907 156,3
9. Vzdrževanje opreme in računalnikov 180 180 219 121,6
10. Varovanje objekta 761 761 761 100,0
11. Plačilo preko študenta 0 400 0 0,0
12. Stroški prireditev, del Rokovo poletje 2.467 2.000 3.821 191,0
13. Dnevnice in kilometrina za službena potovanja 315 300 277 92,3
14. Stroški delavnic (kulturni dnevi), vodenja, razvoj programa 476 450 1.080 240,0
15. Zavarovanje objekta 1.716 1.750 1.766 100,9
16. Poštne storitve 301 300 82 27,2
17. Oglaševanje 875 500 831 166,2
18. Tiskarske storitve 1.343 500 891 178,2
19. Stavbno zemljišče 1.100
B. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV 2.000 2.000 2.000 100,00

I. Osnovna sredstva, drobni inventar 2.000 2.000 2.000 100,0
Občina Šmarje pri Jelšah 2.000 2.000 2.000 100,0
 SKUPAJ odhodki MUZEJ (A+B) 58.924 54.024 57.800 107,0

-4.074 0 0

P R  I  H  O  D  K  I

O  D  H  O  D  K  I

RAZLIKA (presežek odhodkov nad prihodki)

Nazivi postavk



 PRILOGA 3: FINANČNO POROČILO JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018 (struktura realizacije)

Nazivi postavk Plan 2018 Realiz. 2018 Index 
05/04

Delež 
realiz. 2018

1 2 3 4 5 6
€ € v % v %

PRIHODKI:  A + B + C + D + E + F + G +H 682.866 666.001 97,5 100,0
A. SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE 398.867 406.513 101,9 61,0
B. SREDSTVA ZA PROGRAME  KULTURNEGA DOMA 113.700 92.616 81,5 13,9
C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 27.200 27.491 101,1 4,1
D. PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA + REVIJE 89.075 81.581 91,6 12,2
E. SREDSTVA ZA DELOV. MUZEJ BAROKA 44.024 44.024 100,0 6,6
F. SREDSTVA OD DELOV. MUZEJ BAROKA 8.000 7.651 95,6 1,1
G. DRUGI PRIHODKI MUZEJ (zavarovalnine) 0 4.125 0,6
H. PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA MUZEJ BAROKA 2.000 2.000 100,0 0,3

ODHODKI: A + B + C + D +E + F 681.784 660.054 96,8 100,0
A. DELOVANJE KNJIŽNICE 357.985 353.847 98,8 53,6
I. STROŠKI DELA (konto 464) 295.665 297.960 100,8 45,1
II. STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV 61.820 54.726 88,5 8,3
III. DRUGI, IZREDNI ODHODKI 500 1.161 232,2 0,2
B. STROŠKI PROGRAMOV V KULT. DOMU 139.200 128.293 92,2 19,4
I. STROŠKI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA 30.500 23.417 76,8 3,5
II. STROŠKI DELOVANJA KINA 18.000 14.928 82,9 2,3
III. STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV 62.200 57.550 92,5 8,7
IV. DRUGI STROŠKI - UTŽO, RAZPISI … 28.500 32.398 113,7 4,9
C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 41.500 38.533 92,9 5,8
D. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV + REVIJE 89.075 81.581 91,6 12,4
E. DELOVANJE MUZEJ BAROKA 52.024 55.800 107,3 8,5
F. NABAVA OSNOVNIH MUZEJ BAROKA 2.000 2.000 100,0 0,3

Presežek prihodkov nad odhodki 1.082 5.947



 PRILOGA 4: FINANČNO POROČILO JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018 (po denarnem toku)

v € v € v € % % 

- v evrih -
REALIZACIJA

2017
FINANČNI 

NAČRT 
2018

REALIZACIJA
2018

Realiz. 2018 
/  realiz. 

2017

Plan 2018 /  
realiz. 2018

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
I. SKUPAJ PRIHODKI 666.277 666.837 663.540 99,59 99,51

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 658.129 659.556 656.010 99,68 99,46

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 498.087 514.338 519.014 104,20 100,91

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 32.788 31.575 31.668 96,58 100,30
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 13.258 12.300 12.393 93,5 100,76
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 19.530 19.275 19.275 98,7 100,00

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 465.299 482.763 487.346 104,74 100,95
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 404.207 422.463 427.046 105,7 101,08
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 61.092 60.300 60.300 98,7 100,00

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0 0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0 0

7403, 
7404

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 0
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 0
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 0

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

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
EU 0 0 0

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 160.042 145.218 136.996 85,60 94,34
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 145.529 130.976 119.404 82,0 91,16
del 7102 Prejete obresti 0 0 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh. 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 14.313 14.241 17.592 122,9 123,52
72 Kapitalski prihodki 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 200 0 0
731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0

0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 8.148 7.282 7.530 92,42 103,41

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.805 1.700 1.893 104,9 111,37
del 7102 Prejete obresti 0 0 0
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 6.343 5.582 5.637 88,9 100,99

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 0 0 0

v € v € v € % % 

- v evrih -
REALIZACIJA

2017
FINANČNI 

NAČRT 
2018

REALIZACIJA
2018

Realiz. 2018 
/  realiz. 

2017

Plan 2018 /  
realiz. 2018

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)
II. SKUPAJ ODHODKI 662.421 665.873 657.537 99,26 98,75

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 654.320 658.678 650.075 99,35 98,69

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 267.550 284.162 284.013 106,15 99,95
del 4000 Plače in dodatki 235.474 243.905 242.506 103,0 99,43
del 4001 Regres za letni dopust 10.693 10.957 11.088 103,7 101,20
del 4002 Povračila in nadomestila 18.633 18.650 18.963 101,8 101,68
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.750 2.500 4.915 178,7 196,58
del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 8.150 6.541

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.610 44.684 44.988 110,78 100,68
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.284 21.923 22.092 103,8 100,77
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.051 17.563 17.695 103,8 100,75
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 144 148 150 104,1 101,04



del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 241 248 250 103,6 100,58

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 1.890 4.802 4.802 254,1 100,00

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 260.321 246.108 240.288 92,30 97,64
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 147.093 133.000 135.093 91,8 101,57
del 4021 Posebni material in storitve 1.463 1.500 2.412 164,9 160,83
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.944 46.000 44.270 96,4 96,24
del 4023 Prevozni stroški in storitve 3.255 3.300 3.840 118,0 116,36
del 4024 Izdatki za službena potovanja 7.196 5.757 5.806 80,7 100,86
del 4025 Tekoče vzdrževanje 27.455 28.828 23.114 84,2 80,18
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.223 3.223 4.356 135,2 135,16
del 4027 Kazni in odškodnine 0 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 24.692 24.500 21.397 86,7 87,33

403 D. Plačila domačih obresti 0 0 0
404 E. Plačila tujih obresti 0 0 0
410 F. Subvencije 0 0 0
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0
413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0

J. Investicijski odhodki 85.839 83.725 80.785 94,11 96,49
4200 Nakup zgradb in prostorov 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 0
4202 Nakup opreme 13.390 12.000 9.078 67,8 75,65
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 72.449 71.725 71.707 99,0 99,98
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 8.101 7.195 7.462 92,11 103,71

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 0 0 0

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 483 0 0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 484 8.101 7.195 7.462 92,11 103,71

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 3.856 965 6.003



PRILOGA 5: PRIHODKI OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
KULTURE

PLAN 2018 REALIZ. 2018 INDEX
1. Dejavnost knjižnice 256.512 255.207 99,5
a) Sredstva za plače in dodatke zaposlenim 185.090 183.785 99,3
b) Plačilo prispevkov 24.272 24.272 100,0
c) Materialni stroški 47.150 47.150 100,0

2. Sredstva za nakup knjig 26.000 26.000 100,0

3. Sofinanciranje abonmaja 7.800 7.800 100,0

4. Sofinanciranje kulturnih prireditev 11.800 11.800 100,0

5. Upravljanje kulturnega doma 14.200 14.200 100,0

6. Nakup opreme za KD (sredstva AM) 10.000 10.000 100,0
         
SKUPAJ: 1+2+3+4+5+6 326.312 325.007 99,6

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
MUZEJSKE DEJAVNOSTI

PLAN 2018 REALIZ. 2018 INDEX

1. Sredstva za delovanje muzeja 43.951 43.951 100,0
a) Sredstva za plače in dodatke zaposlenim 32.380 32.380 100,0
b) Dotacije za vzdrževanje 11.571 11.571 100,0
SKUPAJ: 43.951 43.951 100,0



 PRILOGA 6: PRIHODKI IN ODHODKI PO OBČINAH ZA LETO 2018 - OBČINA BISTRICA OB SOTLI

PRIHODKI PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2018 REAL. 2018

PRORAČUN OBČINE BISTRICA OB SOTLI
Za stroške dejavnosti 13.165 13.165 15.065 15.065
Za knjižno gradivo 4.100 4.100 4.100 4.100
Za IKT opremo 
SKUPAJ 17.265 17.265 19.165 19.165

OSTALI PRIHODKI
Za knjižno gradivo (LS, Min) 300 1.757 300 1.055
Prihodki izposoje 400 427 400 573
Prihodki Min. za IKT
SKUPAJ 17.965 19.449 19.865 20.793

ODHODKI PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2018 REAL. 2018

Knjižno gradivo 4.400 5.857 4.400 5.155
Stroški dela osred. knjižnice 5.845 5.783 6.972 7.176
OD zaposlene 5.350 5.433 5.895 5.872
Materialni stroški 2.370 2.376 2.598 2.590
Nakup opreme 0 0 0 0
SKUPAJ 17.965 19.449 19.865 20.793



PRILOGA 7: PRIHODKI IN ODHODKI PO OBČINAH ZA LETO 2018 - OBČINA PODČETRTEK

Za stroške dejavnosti 37.000 37.000 38.740 41.000
Za knjižno gradivo 9.500 9.500 9.500 9.500
Za IKT opremo
SKUPAJ 46.500 46.500 48.240 50.500

Za knjižno gradivo (LS, Min) 450 1.322 450 2.225
Prihodki izposoje 1000 1.424 1450 1.402
Prihodki Min. za IKT
SKUPAJ 47.950 49.246 50.140 54.127

Knjižno gradivo 9.950 10.822 9.950 11.725
Stroški - telefon, vzdr. … 800 571 600 542
Kurilno olje 1.500 2.704 2.500 1.098
Vodarina 200 213 220 243
Čiščenje prostorov, vzdrževanje 650 595 650 657
OD zaposlenega 13.520 13.255 13.854 13.859
Stroški dela osred. knjiž. 14.630 14.406 15.270 16.789
Mat. stroški osred. knjiž. 5.400 5.332 5.796 7.810
Mat. in storitve za otroške delavnice, 
ostali program

700 688 700 771

Potopisna predavanja 600 660 600 633
Nakup opreme 0 0,0 0 0,0
SKUPAJ 47.950 49.246 50.140 54.127

ODHODKI PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2018 REAL. 2018

PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2018 REAL. 2018

PRORAČUN OBČINE PODČETRTEK

OSTALI PRIHODKI

PRIHODKI



PRILOGA 8: PRIHODKI IN ODHODKI PO OBČINAH ZA LETO 2018 - OBČINA KOZJE

Za stroške dejavnosti 34.883 34.883 36.750 36.750
Za knjižno gradivo 8.700 8.700 8.700 8.700
Za čitalniške večere 950 950 950 950
Nakup IKT opreme 0 0 0 0
SKUPAJ 44.533 44.533 46.400 46.400

Za knjižno gradivo (LS, Min) 800 1.233 800 1.349
Prihodki izposoje, fotok. 1200 1.302 1300 1.306
Prihodki Min. za IKT 0 0 0
SKUPAJ 46.533 47.068 48.500 49.055

Knjižno gradivo 9.500 9.933 9.500 10.049
Tokovina 700 667 700 660
Stroški telefon, internet … 1.200 1.156 1.200 796
Varovanje objekta 750 615 650 615
Drobni inventar 380 339 380 161
Poštnina 150 148 150 180
Prevoz knjig 200 200 200 194
OD zaposlenega 9.900 9.654 9.944 9.557
Stroški dela osred. knjiž. 16.103 16.896 17.904 17.918
Mat. stroški osred. knjiž. 5.100 5.142 5.622 7.157
Vzdr. Opreme 1.000 768 700 175
Mat. stroški za delavnice 600 600 600 398
Čitalniški večeri 950 950 950 1.195
Oprema za Knjižnico 0 0 0 0
SKUPAJ 46.533 47.068 48.500 49.055

PRORAČUN OBČINE KOZJE

OSTALI PRIHODKI

ODHODKI PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2018 REAL. 2018

PRIHODKI PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2018 REAL. 2018



 PRILOGA 9: PREGLEDNICA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2018

KNJIŽNICA IN KULTURNI DOM ŠMARJE PLAN 2018
SEZNAM INVESTICIJSKE OPREME 2018 Realizacija 2018
MS Office - programska oprema 249,40
Računalnik Lenovo, uporabniki, 5kom 1.092,51
MacBook Pro 13''TB QC i5 2.268,27

arhivske police 1.312,17
Motorizirana svetilka Mooving head BEAM SPOT 1.579,90
Miza catering 12 kom 730,54
Samsung DC55E prikazovalnik 1.355,51

Uničevalnik dokumentov Rexel 401,93
Predal za denar 4x 368,12
Zvočna kartica MM Focusrite 125,61
Mobilni telefon Huawei P20 2x 504,00
Zrcalna krogla 434,32
Hladilnik, kombinirani 278,99
Kuhalnik ind. Dvojni 109,99
SKUPAJ 10.811,26

MUZEJ BAROKA PLAN 2018
SEZNAM INVESTICIJSKE OPREME 2018 VREDNOST
Profilni reflektorji 833,00
Skladiščne police 473,91
Računalnik 693,09
SKUPAJ 2.000,00

VIRI FINANCIRANJA OS
Občina Šmarje pri Jelšah - Knjižnica in KD Šmarje pri Jelšah 10.000,00
Občina Šmarje pri Jelšah - Muzej baroja 2000,00
presežek prihodkov nad odhodki (konto 985) 811,26
SKUPAJ 12.811,26
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