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I. UVOD 
 

Letno poročilo je prikaz opravljenega dela in realizacije finančnega načrta javnega zavoda Splošna 

knjiţnica Slovenske Konjice za leto 2018. Sestavljeno je iz poslovnega in računovodskega 

poročila. Obveznost priprave letnega poročila je določena v 21. členu Zakona o računovodstvu, 

izdelano je na podlagi: 

 Zakon o računovodstvu (Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 

114/06 – ZUE); 

 Zakon o javnih financah (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) 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (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 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 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 načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

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

 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 pripravi konsolidirane premoţenjske bilance drţave in občin (Uradni list RS, št. 

106/13 in 94/14); 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

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

 Navodilo o predloţitvi 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); 

 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); 

 Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit); 

 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); 

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 

40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18); 
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II. POSLOVNO POROČILO 

1. SPLOŠNI DEL 

 

1. 1. Predstavitev javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice  

 

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice,   

je osrednja knjiţnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, ki skupaj zajemajo 

okoli 23.622 prebivalcev (Vir: STAT.SI, stanje 1.7.2019). Poleg osrednje knjiţnice v Slovenskih 

Konjicah sodijo pod okrilje zavoda še tri krajevne knjiţnice: Loče, Vitanje in Zreče. 

 

Začetki delovanja knjiţnice v Slovenskih Konjicah segajo ţe v obdobje pred vojno in se nadaljujejo 

v povojno obdobje, ko je knjiţnica delovala pod okriljem prosvetnega društva s prostovoljci, v 

takratnem Mladinskem domu. Po izgradnji Kulturnega doma se je preselila v njegove prostore, kjer 

se nahaja še danes. 

Uradno je bila ustanovljena 1962 leta z odlokom Skupščine občine Slovenske Konjice kot 

samostojna kulturna ustanova. 

Leta 1978 sta v knjiţnici začeli delati dve redno zaposleni strokovni delavki. Poleg izposoje knjig so 

se pričele izvajati tudi dodatne dejavnosti knjiţnice kot so ure pravljic za otroke, plesne vaje, 

literarni večeri za odrasle in druge prireditve. 

Leta 1982 je knjiţnica zaradi premalo zaposlenih izgubila samostojnost in se priključila h takratni 

Delavski univerzi, v sklopu katere je ostala vse do leta 2000, ko se je vključila v novo ustanovljen 

Zavod za kulturo.  

Leta 2003 je knjiţnica Slovenske Konjice dobila prizidek in s tem nove, dodatne  prostore. Skupna 

površina znaša 450 m2. 

Krajevna knjiţnica Loče je v letu 2007 dobila večje adaptirane prostore in ustreza normativom za 

krajevno knjiţnico. Svojo dejavnost izvaja na 120 m2. Krajevna knjiţnica Zreče od leta 2013 deluje 

na 80 m2, Krajevna knjiţnica Vitanje od leta 2015 na 90 m2, a dolgoročno za obe potrebujemo 

večje prostore, ki bodo ustrezali  normativom za krajevno knjiţnico. 

 

V skladu z zakonom o knjiţničarstvu se je leta 2003 Zavod za kulturo preoblikoval v javni zavod 

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (v nadaljevanju JZ SK), z notranjo organizacijsko enoto - 

Center za kulturne prireditve. Leta 2009 je bil z odlokom zavodu priključen še Turistično 

informacijski center. 

Danes je Splošna knjiţnica Slovenske Konjice osrednja knjiţnica za območje občin Slovenske 

Konjice, Zreče in Vitanje. 

 

Knjiţnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih programov 

bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki – ne glede na starost, narodnost 

in interese – najdejo v njej nešteto moţnosti za preţivljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje 

ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Obisk knjiţnice in njenih storitev se povečuje, še zlasti 

virtualni obisk spletnih okolij in elektronskih zbirk podatkov, ki ga knjiţnica omogoča z oddaljenim 

dostopom. Tako ostaja povezana z ljudmi in okolico, svet v malem za velike in male vedoţeljneţe. 

1.2. Poslanstvo javnega zavoda 

 

JZ SK, pokriva dejavnosti knjiţničarstva, prireditvenih dejavnosti, muzejsko in galerijsko dejavnost, 

kinematografsko dejavnost, skrb za ljubiteljska kulturna društva ter upravljanje s kulturnimi objekti 
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in z bogato kulturno dediščino ter dejavnosti s področja promocije turističnih in kulturnih 

znamenitosti. 

Smo ljudem prijazna, ustreţljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, druţabni prostor za 

vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobraţujemo, informiramo, svetujemo in 

organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseţivljenjsko učenje. Naša 

knjiţnica je tretji ţivljenjski prostor.  

Postajamo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za 

doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.  

 

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice  

 

je osrednja knjiţnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, je javna 

kulturna in izobraţevalna ustanova. Knjiţnica in njene enote predstavljajo informacijsko, 

izobraţevalno, socialno in kulturno stičišče prebivalcev v našem okolju. S svojo ponudbo in 

številnimi ob knjiţničnimi dejavnostmi širi znanje, izobrazbo in bralno kulturo ter nudi 

razvedrilo, raziskovanje, ustvarjalnost in informacije vsem kategorijam prebivalcev.  

S knjiţničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo 

in bralno kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je 

informiranju, izobraţevanju, raziskovanju, razvedrilu, duhovnim potrebam in razvijanju 

pismenosti. 

 

Center za kulturne prireditve (CKP) 

CKP skrbi za kulturni utrip v občini, organizira različne proslave in slavnostna obeleţja ter 

druge kulturne dogodke, organizira koncerte, gledališke predstave, otroške predstave, kino, 

razstave, tradicionalne prireditve kot so Jurjevanje in Martinovanje, prednovoletne dogodke 

s silvestrovanjem. Pomembno področje je sodelovanje s kulturnimi društvi v občini. CKP 

skrbi tudi za obnovo in oţivljanje Ţičke kartuzije, Starega gradu, upravlja pa tudi z Mestno 

galerijo Riemer, spominsko hišo na Tolstem vrhu (t.im. Pustova hiša) in Kulturnim domom 

Loče. 

Turistično informacijski center (TIC) 

Poslanstvo TIC-a je strokovno koordiniranje turističnih aktivnosti v občini Slovenske 

Konjice ter usklajeno in sistematično pospeševanje razvoja turistične dejavnosti. Ena izmed 

ključnih nalog TIC-a je, da v občini nastopa kot povezovalni člen med vsemi turističnimi 

ponudniki, jih zdruţuje, povezuje in aktivno vključuje v lokalno in širše dogajanje. Zavzema 

se za skupno turistično promocijo, v sodelovanju z ostalimi akterji pripravlja atraktivno 

turistično ponudbo ter trţi doţivetja na Konjiškem. Podaja in pripravlja tudi strateške 

predloge in vizijo razvoja turizma. Sodeluje pri organizaciji in izvedbi kulturno-turističnih 

prireditev ter je v prvi vrsti informacijski center, kjer lahko ljudje pridobijo številne 

informacije o dogajanju, ponudbi in ostalih zanimivostih na konjiškem. 

1.3. Osnovni podatki zavoda 

 

Celotni naziv: Javni zavod Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (JZ SK) 

Skrajšan naziv: SK Slovenske Konjice 

Matična številka: 1451758000 

ID za DDV: SI42397294 
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Telefon: 03 758 04 30, 03 758 04 33, 03 759 31 10 

e-pošta: info@knjiznicakonjice.si 

Uradna spletna stran: http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/ 

Šifra dejavnosti: 92.011 Dejavnost knjiţnic 

 

1.4. Delovni oz. odpiralni čas 

SPLOŠNA KNJIŢNICA SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice: 
 
ponedeljek, sreda, petek: 8.00 – 18.00 

torek, četrtek: 8.00 – 15.00 

sobota: 8.00 – 12.00 

Poletni delovni čas (1. 7. do 31. 8.): 

ponedeljek: 8.00 – 18.00 

torek, sreda, četrtek, petek: 8.00 – 15.00 

sobota: zaprto 

 

KRAJEVNA KNJIŢNICA LOČE, Stari trg 15 3215 Loče 
 
torek: 10.00 – 18.00 

sreda, četrtek: 8.00 – 15.00 

1. sobota: 8.00 – 12.00 

Poletni delovni čas (1. 7. do 31. 8.): 

torek: 10.00 – 18.00 

četrtek: 8.00 – 15.00 

 
KRAJEVNA KNJIŢNICA ZREČE, Cesta na Roglo 11i, 3214 Zreče 
 
ponedeljek, sreda: 8.00 – 15.00 

torek: 9.00 – 16.00 

četrtek: 9.00 – 18.00 

petek: 8.00 – 15.00 

1. sobota v mesecu: 8.00 – 12.00 

Poletni delovni čas (1. 7. do 31. 8.): 

ponedeljek: 9.00 – 17.00 

petek: 9.00 – 15.00 

  

KRAJEVNA KNJIŢNICA VITANJE, Na gmajni 2, 3205 Vitanje 
 
ponedeljek: 8.00 – 17.00 

torek: 8.00 – 15.00 

četrtek: 9.00 – 17.00 

petek: 11.00 – 15.00 

2. sobota v mesecu: 8.00 – 12.00 

Poletni delovni čas(1. 7. do 31. 8.): 

torek: 8.00 – 16.00 

 
CENTER ZA KULTURNE PRIREDITVE, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice 
 
Ponedeljek - petek : 07.00 - 15:00 

mailto:info@knjiznicakonjice.si
http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/
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TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER, Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice 
 

Letni delovni čas (april - oktober):  

ponedeljek - petek : 8.00 - 17.00 

sobota : 10.00 - 14.00 

Zimski delovni čas (november - marec): 

ponedeljek - petek : 8.00 - 16.00 

 

TIC Ţička kartuzija, Špitalič 11, Loče 
 
Letni delovni čas (april - oktober):  

Termin 
Delovni dnevi  

ŢIČKA KARTUZIJA 
Delovni čas 

1.4. – 30.5. torek - nedelja 10.00 – 18.00 

1.6 – 31.8. torek - nedelja 10.00 – 20.00 

1.9. – 31.10. torek - nedelja 10.00 – 18.00 

 
Zimski delovni čas (november - marec): 

Termin 
Delovni dnevi  

ŢIČKA KARTUZIJA 
Delovni čas 

1.11. – 30.11. torek - nedelja 10.00 – 16.00 

1.12. – 28.2. sobota, nedelja 10.00 – 16.00 

1.3. – 31.3. petek, sobota, nedelja 10.00 – 16.00 

*  Odprto tudi ob praznikih in dela prostih dnevih, razen 1. 1. in 25. 12.; ponedeljki - zaprto 
**Delovni čas smo prilagajali tudi vremenu, nizkim temperaturam in sneţnim razmeram 

1.5. Zakonske podlage za delovanje zavoda 

 

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

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe (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 (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 spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – 

ZPPreb-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 13/18 – ZSRT-1); 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3612
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3540
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3046
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0620
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
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 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, 56/15 in 63/16 – ZKUASP); 

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

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 

– PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US); 

 Zakon o javnih usluţbencih (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); 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18); 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18); 

 Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v 

plačilna navodila (Uradni list RS, št. 120/07); 

 

Knjiţnično dejavnost urejajo tudi podzakonski predpisi: 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe (Uradni list RS, št. 

73/03, 70/08 in 80/12); 

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

 Pravilnik o izvajanju knjiţničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09, 19/15 in 

38/16); 

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo 

knjiţnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjiţnic (Uradni list RS, št. 

19/03); 

 Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic (Uradni list RS, št. 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 TIC-a urejajo tudi naslednji akti: 

 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – 

ZPPreb-1, 29/17 – ZŠpo-1 in 13/18 – ZSRT-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). 

 

Poslovanje CKP urejajo tudi naslednji akti:  

 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 varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 

90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 

 Lokalni program kulture Občine Slovenske Konjice za obdobje 2014-2020 
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Poslovanje JZ SK urejajo tudi naslednji akti: 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 

124/2003); 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna 

knjiţnica Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 10/2009); 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (uradno 

prečiščeno besedilo – UPB1, Uradni list RS, št. 35/2009); 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Splošna 

knjiţnica in Pravilnik o sprememembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji  

delovnih mest javnega zavoda Splošna knjiţnica Slovenske Konjice, ki jih je potrdil Svet 

zavoda; 

 Poslovnik o delu Sveta zavoda, ki ga je potrdil Svet zavoda; 

 Pravilnik o računovodstvu Splošne knjiţnice Slovenske Konjice, ki ga je potrdil Svet 

zavoda; 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju, ki ga je potrdil Svet zavoda; 

 Interni akt na podlagi določil Zakona o davčnem potrjevanju računov, o popisu poslovnih 

prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih 

številk računov; 

 Etični kodeks slovenskih knjiţničarjev; 

 Strokovna priporočila in standardi za splošne knjiţnice (za obdobje 2018–2028). 

 

1.6. Dejavnosti in naloge zavoda 

 

V okviru JZ SK delujejo posamezne notranje organizacijske enote in sicer: 

 Osrednja knjiţnica Slovenske Konjice in krajevne knjiţnice Loče, Vitanje in Zreče 

 Center za kulturne prireditve (CKP)in 

 Turistično informacijski center (TIC). 

 

Dejavnost in naloge knjiţnice opredeljuje Zakon o knjiţničarstvu. V 2. členu zakon določa 

dejavnosti knjiţnice, ki jih opravlja v okviru javne sluţbe: 

 Zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjiţnično gradivo; 

 Zagotavlja dostop do knjiţničnega gradiva in elektronskih publikacij;izdeluje knjiţnične 

kataloge, podatkovne zbirke; 

 Posreduje bibliografske in druge informacijske storitve; 

 Sodeluje v medknjiţnični izposoji; 

 Pridobiva in izobraţuje uporabnike; 

 Informacijsko opismenjuje uporabnike; 

 Varuje knjiţnično gradivo, ki je kulturni spomenik; 

 Opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 

Splošna knjiţnica v skladu s 16. členom Zakona o knjiţničarstvu, poleg dejavnosti iz 2. člena tega 

zakona, opravlja še naslednje naloge: 

 Zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo; 

 Sodeluje v vseţivljenjskem izobraţevanju; 

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

 Organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjiţnično dejavnostjo. 

 

Dejavnost in naloge CKP opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda in Zakon o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo: 

 spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne dejavnosti,  

 izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost,  

 organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve,  

 snema in predvaja filme ter prireditve in dogodke, 

 organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju občine, 

 skrbi za obnovo naravnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 

občine v skladu s strokovnimi usmeritvami pristojnih sluţb in po programih, za katere 

pridobi soglasje ustanovitelja,  

 upravlja z nepremičninami na področju kulture in jih daje v najem, za kar pridobi soglasje 

ustanovitelja in po pravilih, ki jih določi ustanovitelj, 

 skrbi za tekoče investicijsko vzdrţevanje nepremičnin s področja kulture,  

 organizira izobraţevalne dejavnosti na področju kulture ter skrbi za izobraţevanje kadrov 

za potrebe kulturne dejavnosti,  

 odkupuje in prodaja umetniška dela, dokumentarna gradiva, eksponate in drugo gradivo, 

vezano na dejavnost zavoda,  

 vrši izposojo izdelkov, ki so vezani na dejavnost zavoda,  

 skrbi za programsko svetovalno dejavnost, 

 organizira in vodi dokumentacijski center podatkov, vodi register naravnih in kulturnih 

znamenitosti ter spomenikov ter hrani drugo dokumentarno gradivo, 

 sodeluje z drugimi izvajalci kulturne dejavnosti v občini in izven nje,  

 izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o kulturni ponudbi občine v sami občini 

in izven nje, 

 spodbuja kulturno dejavnost v šolah. 

 

Dejavnost in naloge TIC opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, Načrt razvoja in trţenja 

turizma v DRP in Načrt razvoja in trţenja turizma v občini Slovenske Konjice ter Zakon o 

spodbujanju razvoja turizma. Na podlagi teh aktov TIC, opravlja dejavnost načrtovanja, 

organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Občini Slovenske Konjice, ki 

obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu: 

 informiranje turistov,  

 zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem 

besedilu: obiskovalcev),  

 ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,  

 sprejemanje in posredovanje predlogov in pritoţb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 

pristojnim organom,  

 urejanje in vzdrţevanje turistične signalizacije,  

 načrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketinške, promocijske in informativne dejavnosti,  

 spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga,  

 usklajevanje turističnih aktivnosti na območju, na katerem deluje,  

 pospeševanje izobraţevanja kadrov v turizmu,  

 spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov v Občini Slovenske Konjice, 

 organizacija, soorganizacija in izvajanje prireditev,  
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 ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 

turizma,  

 vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,  

 spodbujanje razvoja in sodelovanje pri urejanju objektov turistične infrastrukture na 

območju Občine Slovenske Konjice,  

 sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije, 

 

1.7. Vodstvo in organi JZ SK 

 

V letu 2019 je zavod vodila mag. Renata Klančnik, ki jo je Svet zavoda imenoval na seji dne 

14.4.2015 za mandatno obdobje 5 let. 

Svet zavoda od decembra 2019 sestavlja sedem članov, in sicer: 

– štirje predstavniki ustanovitelja, od teh je en predstavnik turističnih društev ali ponudnikov 

turističnih storitev v Občini Slovenske Konjice,  

– en predstavnik delavcev zavoda,  

– en predstavnik uporabnikov knjiţnice, ki ga predlaga aktiv knjiţničarjev občine,  

– en predstavnik, ki ga predlaga Zveza kulturnih društev Občine Slovenske Konjice.  

 

Svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje 2019-2024 (5 let). Je najvišji organ upravljanja, v 

navedenem mandatnem obdobju ga vodi predsednica Anica Miličević. 

Svet zavoda sestavljajo: 

 Predstavniki ustanovitelja: 

o Maja Furman 
o Luka Juhart 
o Irena Vozlič Stjepčević 
o Marija Helena Lojen 

 

 Predstavnik delavcev zavoda: 
o Anica Miličević, predsednica sveta zavoda 

 

 Predstavnik uporabnikov knjiţnice: 
o Andreja Kukovič Obrul 

 

 Predstavnik kulturnih društev Občine Slovenske Konjice: 
o Milan Lamovec 

 
1.8. Viri financiranja JZ SK 

 

Dejavnost knjiţnice je financirana iz: 
 Javnih virov: proračunov občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče:  
o sredstva za plače,  
o tekoče investicijsko vzdrţevanje,  
o materialni stroški,  
o del nabave knjiţničnega gradiva, 
o osnovna sredstva,  
o investicije; 
 Javnih virov: drţavnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo:  
o sofinanciranje nabave knjiţničnega gradiva,  
o sofinanciranje nabave IKT opreme in  
o drugih razpisov za dejavnost knjiţnic; 
 Javnih virov: iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na 

javnih razpisih; 
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 Nejavnih virov za izvajanje javne sluţbe:  
o kotizacije za seminarje, tečaje, predavanja, konference, 
o članarine, vpisnine,  zamudnine, povračila za izgubljene knjige, 
o vstopnine; 
o prodaja publikacij; 
o sredstva sponzorjev in donatorjev,  
o najemnine za prostore in opremo,  
o fotokopiranje, pristop do zbirk knjiţnega gradiva, 
o sredstva mednarodnih institucij za projekte, 
o Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trţni prihodki (prihodki, ki niso povezani 

z izvajanjem javne sluţbe): 
o najemnine za prostore in opremo; 
 

Dejavnost CKP je financirana iz: 
 Javnih virov: proračuna Občine Slovenske Konjice:  
o programski stroški - za prireditve javnega značaja, 
o sredstva za financiranje delovanja kulturnih društev, dodeljena le-tem na podlagi letnega 

javnega razpisa,  
o tekoče investicijsko vzdrţevanje,  
o materialni stroški,  
o osnovna sredstva,  
o investicije; 
 Javnih virov: iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na 

javnih razpisih; 
 Nejavnih virov za izvajanje javne sluţbe:  
o vstopnine,  
o najemnine za prostore in opremo,  
o sredstva sponzorjev in donatorjev,  
o kotizacije za seminarje, tečaje, predavanja, konference, 
o snemanja, 
o sredstva mednarodnih institucij za projekte; 
o Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trţni prihodki (prihodki, ki niso povezani 

z izvajanjem javne sluţbe): 
o tehnična pomoč pri organizaciji prireditev drugih izvajalcev,  
o svetovalna dejavnost,  
o najemnine za prostore in opremo; 

 
Dejavnost TIC je financirana iz: 

 Javnih virov: proračuna Občine Slovenske Konjice:  
o sredstva za plače - delno,  
o sredstva za izvajanje dejavnosti po zakonu,  
o tekoče investicijsko vzdrţevanje,  
o materialni stroški,  
o osnovna sredstva, 
o investicije; 
 Javnih virov: iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na 

javnih razpisih; 
 Nejavnih virov za izvajanje javne sluţbe:  
o vstopnine,  
o najemnine za prostore in opremo,  
o sredstva sponzorjev in donatorjev,  
o kotizacije za seminarje, tečaje, predavanja, konference, 
o snemanja,  
o delavnice, vodenja; 
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o Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu - trţni prihodki (prihodki, ki niso povezani 
z izvajanjem javne sluţbe): 

o najemnine in organizacija prireditev; 
o prodaja trgovskega blaga,  

 

1.9. Organizacijska struktura zavoda 

 

Grafika 1: Organizacijska struktura JZ SK 

 

 

 

 
Zavod opravlja knjiţnično dejavnost za območje treh občin: Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. 

Ustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice, Občina Vitanje in Občina Zreče sta pogodbeni 

partnerici. 

Zavod opravlja dejavnost CKP in dejavnost TIC za območje Občine Slovenske Konjice. 
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1.10. Kadrovska zasedba zavoda in izobraţevanje zaposlenih 

 

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v JZ SK je sistemizirano 25 delovnih mest, ob koncu leta 

2019 je bilo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom redno zaposlenih 17 javnih usluţbencev in 

dva zaposlena preko javnih del. V okviru projekta Podporno okolje kulturi (POK) smo za obdobje 

enega leta zaposlili dve osebi in sicer za čas od 1.6.2019 do 31.5.2020. Od 17 redno zaposlenih 

javnih usluţbencev sta dve zaposleni za polovični delovni čas na podlagi Zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju (enota TIC) in ena zaposlena javna usluţbenka za čas 30 ur tedensko 

(Knjiţnica Zreče). Na podlagi delovnih ur je v zavodu zaposlenih 15,75 oseb. 

 

Zavod vodi direktorica, v enotah knjiţnice je zaposlenih 7 javnih usluţbencev - strokovnih delavcev 

z opravljenim bibliotekarskim izpitom, v TIC-u 5 javnih usluţbenk, v CKP dve javni usluţbenki, v 

zavodu pa zaposlujemo tudi tehničnega koordinatorja in čistilko. 

 

V okviru potrjenih programov javnih del smo v delovni proces tekom leta vključili 4 osebe, ki so 

programe izvajali v knjiţnici in na TIC-u (Ţička kartuzija). Za potrebe informiranja v TIC-u smo v 

delovni proces po potrebi vključevali tudi lokalne in destinacijske turistične vodnike in omogočili 

izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) 3 dijakinjam in dijaku ter 1 študentki.  

Za kakovostno opravljanje del se delavci stalno strokovno izobraţujejo in svoja znanja 

izpopolnjujejo tudi s samoizobraţevanjem. 

 

1.11. Prostorski pogoji za delovanje zavoda 

 

Zavod deluje na različnih lokacijah in ima v upravljanju na podlagi Odloka o ustanovitvi sledečo 

infrastrukturo:  

- Kulturni dom Slovenske Konjice,  

- Kulturni dom Loče,  

- Mestna galerija Riemer,  

- Ţička kartuzija, 

- Spominska hiša - »Pustova hiša« in 

- Konjiški Stari grad. 

Zavod upravlja z navedenimi nepremičninami na področju kulture in skrbi za tekoče investicijsko 

vzdrţevanje le-teh. 

 

V letu 2003 je bil zgrajen prizidek k domu kulture Slovenske Konjice, s katerim smo v pritličju 

pridobili prostore velike galerije za namene razstav in drugih manjših dogodkov, v nadstropju pa 

razširitev oddelka za odrasle ter prostor za računalnike in čitalnico. 

Zadnjih 6 let pa se pri izvajanju knjiţnične dejavnosti v osrednji knjiţnici Slovenske Konjice 

ponovno soočamo s prostorsko stisko. Knjiţnica s čitalnico in računalnico obsega 450 m2, pri 

čemer zaostajamo za normativi, ki opredeljujejo velikost knjiţnic. Soočamo se s premajhnimi 

prostori na mladinskem oddelku kot tudi oddelku za odrasle, knjiţnica nima primernega prostora za 

domoznanstvo in arhiv. Potrebno bi bilo zagotoviti ločene prostore za čitalnico in računalnico. 

Dostopa do knjiţnice za gibalno ovirane osebe ni, oteţen dostop je za starejše občane in mamice 

z majhnimi otroci. Dosedanja dviţna ploščad, ki je omogočala dostop, je dotrajala, zato je nujno 

potrebno zagotoviti dostop v knjiţnico z dvigalom, za kar smo v letu 2019 pripravili projektno 

dokumentacijo, za izvedbo investicije pa bomo projekt prijavili na razpis LAS v letu 2020.  
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TIC se nahaja v pritličju prostorov na Starem trg 27 in dolgoletno opozarjanje na neprimernost oz. 

neurejenost prostorov je doprineslo k temu, da se je TIC v letu 2019 obnovil, obnovo je financirala 

Občina Slovenske Konjice.  

Kulturni dom Loče je bil v preteklih letih deleţen obnove strehe in fasade, vgrajeno je bilo novo 

stavbno pohištvo, temu pa je sledila še izgradnja prizidka, v katerem so se dodatno uredili prostori 

za razna društva v občini, zgrajene so bile nove sanitarije, obnovljena je bila knjiţnica. V letu 2019 

smo preuredili obstoječo projektno dokumentacijo za obnovo dvorane, sama obnova pa se bo 

pričela v letu 2020. Z obnovo bomo pridobili večnamenski prostor za izvajanje različnih 

prostočasnih dejavnosti.  

 

 

2. POSEBNI DEL 

 

2.1. KNJIŢNICA 

 

2.1.1. Dolgoročni cilji 

 

 Razvoj knjiţničarske dejavnosti za območje občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče v 

skladu s strokovnimi smernicami razvoja knjiţničarstva v Sloveniji in v skladu s Strateškim 

načrtom razvoja knjiţnice Slovenske Konjice v obdobju 2015-2020; 

 Skrb za kvalitetno, uravnoteţeno in aţurno nabavo knjiţničnega gradiva na vseh nosilcih 

zapisov; 

 Razvoj domoznanske dejavnosti; 

 Povečanje dostopnosti in uporabe knjiţnične zbirke ter drugih informacijskih virov, do 

katerih knjiţnica zagotavlja dostop; 

 Zagotavljanje maksimalne moţne dostopnosti in uporabe knjiţničnega prostora ter 

omogočanje uporabe knjiţničnih storitev prebivalcem s posebnimi potrebami; 

 Pridobivanje dodatnih znanj, stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev knjiţnice; 

 Zagotavljanje potrebnih kadrovskih, finančnih, prostorskih in drugih pogojev za izvajanje 

poslanstva knjiţnice; 

 Izvajanje dodatnih knjiţničnih storitev, ki bodo namenjene vsem kategorijam prebivalstva; 

 Spodbujanje in omogočanje vseţivljenjskega učenja in kulturno udejstvovanje vseh 

prebivalcev; 

 Razvijanje vloge informacijskega in kulturnega središča na območju. 

 

 

2.1.2. Dostopnost storitev  

 

Splošna knjiţnica - vse enote skupaj, so 10 mesecev odprte 147 ur tedensko, 72 ur tedensko pa v 

mesecu juliju in avgustu. Skupna letna odprtost knjiţnic je 6.527 ur. Izposojo omogočamo 

varovancem Lambrechtovega doma in sicer na ta način, da jih na 14 dni obiskujeta naši 

knjiţničarki. 

Knjiţnica ima spletno stran, Facebook ter Instagram. Spletna stran omogoča oddaljen dostop do 

različnih podatkovnih baz in drugih informacijskih virov (npr. e-knjige). COBISS+ in mCOBISS 

omogočata članom knjiţnice, da si sami podaljšujejo, naročajo, rezervirajo gradivo in s spleta ali 

mobilne naprave pregledujejo stanje na svojem članskem kartonu.  



LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

Knjiţnica poleg izposoje gradiva omogoča tudi uporabo gradiva v knjiţnici. Uporabnikom je na 

voljo dostop do računalnikov in s tem do svetovnega spleta. V knjiţnici nudimo moţnost tiskanja, 

fotokopiranja, medknjiţnične izposoje, obiskovanja različnih prireditev. Uporabnike seznanjamo z 

elektronskimi viri in njihovo uporabo, število virtualnih obiskov narašča.  

 

2.1.3. Cilji, zastavljeni z letnim programom dela  

 

Letne cilje smo izvajali v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom za leto 2019. Z 

občinami, ki financirajo dejavnost knjiţnic, smo na podlagi sprejetih proračunov, sklenili pogodbe o 

financiranju dejavnosti.  

Ključne naloge za leto 2019 na področju knjiţničarstva:  

 Enakomeren razvoj knjiţnic v mreţi z zagotavljanjem finančnih sredstev za delovanje s 

strani ustanovitelja in pogodbenih partnerjev; 

 Nabava kakovostnega knjiţničnega gradiva in e- gradiva v skladu z načrtom nabave; 

 Promocija knjiţnične dejavnosti;  

 Povečanje števila aktivnih članov knjiţnice; 

 Posodabljanje informacijske ponudbe knjiţnice; 

 Izobraţevanje zaposlenih; 

 Zagotavljanje primerne odprtosti knjiţnice; 

 Izvajanje kvalitetnih obknjiţničnih dejavnosti za različne starostne skupine uporabnikov;  

 Sodelovanje z izobraţevalnimi in drugimi institucijami z območja občine; 

 Nadgradnja domoznanske zbirke; 

 Skrb za uporabnike s posebnimi potrebami (starostniki, slabovidni in drugi …); 

 Pridobivanje finančnih sredstev za projekte na razpisih; 

Obrazloţitve doseganja posameznih ciljev: 

2.1.3.1. Knjiţnična zbirka 

 

Nakup knjiţničnega gradiva predstavlja nakup knjig, revij, neknjiţnega gradiva in zakup spletnega 

portala Biblos za izposojo elektronskih knjig. 

 

 Doseţen obseg in kakovost izvedenega nakupa gradiva v letu 2019 
Prvi in osnovni kriterij, po katerem smo planirali oziroma oblikovali letni nakup gradiva, so bila 

priporočila stroke, upoštevali pa smo še ostale vsebinski kriteriji in sicer: 

- potrebe,  

- ţelje, 

- bralna motivacija,  

- in zadovoljstvo uporabnikov. 

 

Obseg nabave je bil realiziran skladno s planom. Knjiţnično gradivo je glede na financiranje občin 

enakomerno razporejeno po mreţi knjiţnic. Največ gradiva nabavimo za osrednjo knjiţnico 

Slovenske Konjice, ki ima največ uporabnikov. 

Izvajamo tudi medknjiţnično oz. med-oddelčno izposojo, tako da je vsem bralcem omogočena 

enaka dostopnost do gradiva, ki ga ima knjiţnica na razpolago.  

V letu 2019 smo odpisali 118 enot knjiţničnega gradiva, ki je bilo dotrajano oz. je neaktualno. 
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Dostop do knjiţničnega gradiva na različne načine omogočamo vsem uporabnikom s posebnimi 

potrebami, knjiţničarji obiskujejo tudi oskrbovance v Lambrechtovem domu. 

Tudi pri nabavi gradiva namenjamo posebno pozornost uporabnikom s posebnimi potrebami 

(strokovno gradivo za njihove potrebe, prilagojene knjige …).  

 

Letno število izposojenega knjiţničnega gradiva in anketa, ki smo jo izvedli med našimi uporabniki 

v letu 2019, kaţejo na zadovoljstvo uporabnikov, kar nam potrjuje, da je nakup knjig dobro izbran 

in da vsak uporabnik najde na policah večino tistega, kar potrebuje in ţeli brati. 

 

 Izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjiţničnega gradiva 

Razporeditev kupljenega gradiva v mreţi knjiţnice 

Pri nabavi knjiţničnega gradiva sledimo vzpostavitvi logičnega razmerja med priporočili stroke in 

dejanskimi potrebami uporabnikov v posameznih enotah. Knjiţno gradivo kupujemo v različnem 

številu izvodov.  

Največ izvodov nabavljamo za matično knjiţnico, ki pokriva največje območje in ima največ 

uporabnikov. Priročnike, enciklopedije in draţje poljudnoznanstvene knjige kupujemo tako za 

matično knjiţnico kot tudi za vse podruţnice.  

Draţje poljudno znanstvene knjige kupujemo predvsem za osrednjo knjiţnico, izposojo le-teh pa 

zagotovimo vsem uporabnikom z med-oddelčno izposojo. Razporeditev knjiţničnega gradiva je v 

celoti primerna in primerljiva normativom. 

 

Dostopnost kakovostnih naslovov v mreţi knjiţnice 

Knjiţnično gradivo je locirano v mreţi knjiţnice tako, da v osrednji knjiţnici v Slovenskih Konjicah, 

ki ima največ uporabnikov, tako vsebinsko kot tudi količinsko nabavljamo največ kakovostnih 

naslovov. 

Za krajevne knjiţnice glede dostopnosti kakovostnih naslovov upoštevamo tako priporočila stroke 

kot tudi potrebe uporabnikov in specifičnosti kraja, v katerem se knjiţnica nahaja, kot tudi višino 

finančnih sredstev, ki jih občine namenjajo za nakup gradiva. 

S tem razlogom nabavljamo večji obseg kvalitetnejšega poljudnoznanstvenega gradiva (priročnike, 

enciklopedije) za odrasle, za mlade pa nepogrešljive naslove del, ki jih potrebujejo za 

izobraţevanje in osebnostno rast s čemer v celoti sledimo normativom na področju nabave 

knjiţničnega gradiva. Dostopnost kakovostnih naslovov je v celoti omogočena vsemu članstvu, saj 

zagotavljamo med oddelčno in medkrajevno izposojo gradiva.  

 

Dostopnost gradiva za posebne skupine uporabnikov 

Naše vodilo je, da mora knjiga najti pot do bralca, če bralec ne more do nje. Vodilo uresničujemo 

na različne načine:  

- enoti v Ločah in Vitanju poslujeta v pritličju in sta dostopni vsem uporabnikom, 

- v enoti Zreče je vhod prilagojen za gibalno ovirane uporabnike, 

- dvakrat mesečno obiskujemo dom ostarelih in varovance oskrbujemo z ţelenim  

knjiţničnim gradivom in  

- zagotavljamo povečane potrebe knjiţnega gradiva za osnovne šole in vrtce, ki ga v 

šolskih knjiţnicah in knjiţni zbirki v vrtcih nimajo. 

Na tem področju pa zastavljenih ciljev o dostopnosti gradiva ne dosegamo, v osrednji knjiţnici 

namreč ne moremo zagotoviti dostopa gibalno oviranim osebam, starejšim osebam in mamicam z 

vozički, saj za dostop v knjiţnico nimamo na voljo osebnega dvigala, dosedanja dviţna ploščad iz 

leta 2003, v zadnjih letih ni več ustrezala normativom, a je bila v danih trenutkih kljub temu 

uporabna, pa ne deluje več in je ni mogoče popraviti. 
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2.1.3.2. Informacijska ponudba knjiţnice 

 

Uporabniki knjiţnice iščejo tudi informacije z različnih strokovnih področij, zato poleg zagotavljanja 

gradiva iščemo vedno nove poti do hitrega in učinkovitega posredovanja informacij in pri tem 

vedno bolj vključujemo nove nosilce in sodobno tehnologijo. V letu 2019 smo pripravili vrsto 

informacijskih opismenjevanj, namenjenih skupinam osnovnošolcev in srednješolcev, vodenja po 

knjiţnici, predstavljali načine iskanja knjiţničnega gradiva in spletnih strani ter s tem dosegli 

zastavljene cilje.  

Na spletni strani imamo povezave do kvalitetnih elektronskih virov, med katerimi so elektronske 

zbirke, za katere knjiţnica plačuje članarino ter prosto dostopne baze podatkov, med njimi tudi 

takšne, ki jih naša knjiţnica pomaga vsebinsko graditi (BIOGRAFSKI LEKSIKON CELJSKEGA 

OBMOČJA IN ZASAVJA, KAMRA). 

Dostop do virov je omogočen na spletni strani Splošne knjiţnice Slovenske Konjice: 

http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/, uporabniki lahko dostopajo v knjiţnici, na računalnikih 

namenjenih za uporabnike ali na daljavo, oziroma od doma s člansko številko in geslom. Poleg 

vedno večjega povpraševanja in zanimanja za informacije iz različnih elektronskih virov so na 

pohodu tudi elektronske knjige. 

Digitalni viri za katere knjiţnica plačuje naročnino so: 

- EBSCO HOST (baza izvlečkov in polnih besedil strokovnih člankov iz mednarodno 

priznanih serijskih publikacij. Servis EBSCO omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in 

shranjevanje polnih besedil člankov; 

- GVIN (omogoča dostop do različnih podatkovnih sklopov in modulov, nudi vpogled v 

finančne podatke, poslovne tiske, v slovenski trg,  i-carde, registre stečajev, izbrisov, »on –

line« borzo, slovenski trg, dnevno aţurirane devizne tečajnice slovenskih bank in menjalnic, 

deklarirane obrestne mere slovenskih bank in ostalih obrestnih mer …); 

- VEČER NA SPLETU (dostop do vsebin dnevnika Večer, spletni arhiv člankov od leta 1945 
do danes); 

- DLIB.SI (je knjiţnica na spletu, ki preko računalnika ali mobilnega telefona na voljo vsem, 
kadarkoli in kjerkoli in prinaša pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki so shranjene v 
NUK-u in v drugih slovenskih knjiţnicah ter hkrati omogoča dostop do aktualnih strokovnih 
člankov); 

- IUS INFO (pravni in poslovni informacijski portal, je komercialna baza podatkov na spletu, 

ki vsebuje največji izbor pravnih informacij iz Slovenije in Evropske unije na enem mestu. 

Deluje neprekinjeno 24 ur na dan.)  

 

Prosto dostopni viri na svetovnem spletu, ki jih je knjiţnica uvrstila na seznam in so najbolj 

obiskani: 

- BIOGRAFSKI LEKSIKON CELJSKEGA OBMOČJA IN ZASAVJA - Ţe peto leto v sodelovanju z 

drugimi knjiţnicami celjskega in zasavskega območja, sooblikujemo vzajemni biografski leksikon 

znanih prebivalcev, ki ţivijo ali so ţiveli na območju upravnih enot Slovenskih Konjic, Celja, 

Hrastnika, Laškega, Mozirja, Šmarja pri Jelšah, Trbovelj, Velenja, Zagorja ob Savi in Ţalca. V 

Splošni knjiţnici Slovenske Konjice smo odgovorni za zapise prebivalcev, ki ţivijo na območju 

upravne enote Slovenske Konjice.  

- COBBIS/OPAC (slovenski knjiţnično informacijski sistem, ki nudi vpogled v lokalni katalog in 

kataloge drugih knjiţnic), 

http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/
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- STORITVE »MOJA KNJIŢNICA« (omogoča pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka 

izposoje in preklic rezervacij, dolgovi in omejitve pokaţejo pregled neporavnanih terjatev in 

morebitnih omejitev uporabe storitev Knjiţnice, sprememba gesla COBISS/OPAC omogoča 

spremembo začetnega gesla, ki vam ga je dodelila knjiţnica), 

- PRIPOROČAMO – (je skupen projekt splošnih knjiţničarjev Celjske in Zasavske regije, v sklopu 

katerega vsak mesec druga knjiţnica priporoča izbrano gradivo v branje), 

- Portal KAMRA (je digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin, je spletno mesto, ki 

zdruţuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjiţnicah in drugih lokalnih kulturnih 

ustanovah), 

- ZDRUŢENJE SPLOŠNIH KNJIŢNIC (je organizacija, ki povezuje slovenske splošne knjiţnice in 

zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja. Članice zdruţenja so vse 

slovenske splošne knjiţnice). 

Uporaba e-storitev se je med obiskovalci knjiţnice zelo razširila, saj omogoča, da velik del 

knjiţničnih storitev opravimo »od doma«, ko nam čas to dopušča. Člani lahko prek spleta 

samostojno podaljšajo rok izposoje, rezervirajo gradivo, prekličejo rezervacije, naročijo prosto 

gradivo ali se naročijo na prejemanje e-obvestil o prispelem rezerviranem gradivu in e-obvestil 

pred potekom izposojevalnega roka. Uporabnikom je omogočena tudi storitev na pametnih 

telefonih mCOBISS. 

Vzpostavljeno imamo brezţično omreţje (Wireless), s katerim uporabnikom omogočamo proste 

vstopne točke in uporabo brezţičnega interneta. 

Zakupljeno imamo enoletno licenco za EZproxy, ki omogoča oddaljen dostop uporabnikov do e-

virov in moţnost dostopa preko spletne strani knjiţnice.  

Aktivnosti in dogodke knjiţnice objavljamo tudi na spletni strani zavoda: http://www.knjiznica-

slovenskekonjice.si in FB strani Splošna knjiţnica Slovenske Konjice. 

 

2.1.3.3. Prireditve v organizaciji knjiţnice 

 

V okviru prireditev knjiţnice, ki jih financiramo iz nejavnih virov knjiţnice (članarine ipd.), smo si 

postavili kot cilj povečanje obknjiţničnih dogodkov s kvalitetnimi in raznovrstnimi dogodki, projekti  

in prireditvami. 

Tako smo v letu 2019: 

 Nadaljevali z uvedenimi novostmi - Pozabljene platnice poletja, Lego delavnice, Pesniške 

mojstrovine ob Svetovnem dnevu poezije; 

 Izvajali pravljične urice za najmlajše, (1 x tedensko – Slovenske Konjice in 1 x tedensko 

Zreče, 1 x tedensko Vitanje, in 1 x tedensko izmenično Gorenje, Stranice); 

 Izvedli pravljične ure za odrasle, 

 Organizirali srečanja bralcev z ustvarjalci; 

 Izvajali vodenja po knjiţnici za otroke iz vrtcev in šol; 

 Izvedli projekt Rastem s knjigo; 

 Pripravljali priloţnostne knjiţne razstave; 

 Organizirali poletne pravljične Kresničke; 

 Izvajali knjiţno uganko meseca; 

http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/
http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/
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 Organizirali knjiţne čajanke in literarne večere; 

 Izvedli 5. Literarni festival Spirala; 

 Organizirali potopisne večere, 

 Sodelovali v aktivnostih medgeneracijskega centra Štiblc, 

 Izvajali ustvarjalne delavnice, 

 Izvajali izobraţevanja na področju informacijskih virov.  

 

Knjiţnica je v letu 2019 izvedla 314 prireditev javnega značaja (aktivnosti za otroke in odrasle), ki 

se jih je udeleţilo 18.412 obiskovalcev. V primerjavi z letom 2018 se je število aktivnosti povečalo 

za 13%, število obiskovalcev obknjiţničnih dejavnosti pa za 3 %, s čimer smo zastavljene cilje tudi 

dosegli. 

 94 x pravljične ure za najmlajše v okviru knjiţnice in krajevnih enot, 

 3 x poletne pravljične Kresničke, 

 6 x literarni večeri oz. knjiţne čajanke, 

 1 x pravljični večer za odrasle, 

 19 x Cobiss (Moja knjiţnica, Biblos …) izobraţevanja za odrasle 

 2 x dogodek ob Dnevu slovenskih splošnih knjiţnic – izid Literarne revije Spirala, 

 3 x dogodek ob Dnevu knjige, 

 59 x vodenje po knjiţnice otrok vrtcev in šol, 

 24 x vodenje za organizirane skupine, odrasli 

 72 x vodenje po knjiţnici s pravljico, 

 6 x ustvarjalne delavnice v knjiţnici, 

 12 x Rastem s knjigo za 7. razrede OŠ in 1. letnike srednjih šol, 

 4 x Lego delavnice, 

 6 x Predilnica – v medgeneracijskem centru Štiblc 

 3 x knjiţni festivali (Spirala, Krimi, Čarovniški) 

Opis obseţnejših projektov knjiţnice: 

 ČAJANKE IN LITERARNI VEČERI: 

V okviru dogodkov za odrasle izvajamo literarne večere oz. čajanke, na katerih predstavljamo nove 

knjige različnih avtorjev ali njihovo ţivljenjsko pot, izvajamo različna tematska izobraţevalna 

predavanja, prav poseben pa je pravljični večer za odrasle, ki ga izvajamo ţe od leta 2014. V tem 

večeru sodelujejo pravljičarji iz več slovenskih knjiţnic, ti večeri pa potekajo tudi v drugih knjiţnicah 

po Sloveniji.  

Knjiţnica Slovenske Konjice 

 Potopisno predavanje, januar 
MAG. ALEKSANDRA BOLDIN (Ceylon) 

 Pravljice za odrasle, marec 
PRAVLJICE ZA ODRASLE (knjiţničarji iz splošnih knjiţnic pripovedujejo) 

 Revija modnih kreacij 
SANJA VELIČKOVIĆ 
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Knjiţnica Loče 
 

 Predavanje, januar 
MIŠA PUŠENJAKA (zdrava pridelava hrane) 

 Predavanje, september 
MATEVŢ LENARČIČ  

 
Knjiţnica Zreče 
 

 Alpinistično predavanje 
SILVO KARO 

 
Knjiţnica Vitanje 
 

 Predavanje o vzgoji 
MARKO JUHANT 

 
 

 SVETOVNI DAN KNJIGE (april) 

Ob Svetovnem dnevu knjige in Slovenskih dnevih knjige je v Splošni knjiţnici Slovenske Konjice 

potekal sklop prireditev, namenjenih različnim starostnim skupinam. Z gledališko predstavo 

skupine ARBADAKARBA smo zaključili pravljično sezono. Ob dnevu knjige sta izšli zloţenki: 

 PRAVLJIČNA ZNAČKA ZA ODRASLE (novost!) 

 PREDŠOLSKA PRAVLJIČNA BRALNA ZNAČKA (novost!) 
 

 

 TEDEN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŢNIC (november) 
 

 DVODNEVNI LITERARNI FESTIVAL SPIRALA OB DNEVU SLOVENSKIH 

SPLOŠNIH KNJIŢNIC 

 

Slovenske Konjice so bogatejše za 5. Literarni festival. Dan slovenskih splošnih knjiţnic je 

knjiţnica počastila z dvodnevnim literarnim festivalom, v sklopu katerega je izšla peta številka 

Literarne revija Spirala. Knjiţnica je pripravila literarni natečaj, na katerega je prispelo preko 200 

avtorskih prispevkov, izbrani (poezija, proza, pravljice, eseji, kritike) so bili objavljeni v peti številki 

brezplačne revije Spirala, ki je izšla v 300 izvodih. 

1. dan festivala (za otroke): 

- pravljično literarne zgodbe za najmlajše. 

 

2. dan festivala (IZID 5. številke Literarne revije Spirala): 

- recitali iz Literarne revije Spirala, 

- Literarno-glasbeni večer z GORANOM VOJNOVIĆEM. 

 PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« – od oktobra 2019 do marca 2020 

Ţe v septembru, na mednarodni dan pismenosti, se je pričel projekt Rastem s knjigo 2019/2020. 

Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah 

osnovnošolcev in srednješolcev. Sedmošolci osnovnih šol in dijaki prvih letnikov, iz Slovenskih 

Konjic, Loč, Vitanja in Zreč, so obiskovali našo knjiţnico, kjer smo za njih pripravili poseben, 

priporočen, dve uri trajajoč program. Na obisku so učenci in dijaki prejeli knjiţno darilo. Gre za 
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izvirna dela slovenskih pisateljev ali pesnikov, izbranih na nacionalnem natečaju, s katerim mlade 

spodbujamo k odkrivanju vrhunskih domačih mladinskih ustvarjalcev.  

V projektu je sodelovalo 5 osnovnih šol iz treh občin, Gimnazija Slovenske Konjice in Srednja 

tehnična šola Zreče, zanje smo organizirali 12 vodenj.  

Okvirni program obiska je pripravila delovna skupina projekta Rastem s knjigo in ga izvajamo vse 

splošne knjiţnice po Sloveniji.  

Program sta vodili bibliotekarki v knjiţnici.  

 

 PRAVLJIČNE URE – od oktobra 2019 do aprila 2020 

 

Od oktobra do aprila potekajo v Slovenskih Konjicah, Zrečah, Vitanju, na Stranicah in Gorenju 

pravljične ure za najmlajše. Pravljice v Zrečah in Slovenskih Konjicah potekajo ob ponedeljkih, na 

Stranicah in Gorenju pa izmenično enkrat na teden, ob torkih na Gorenju in ob četrtkih v Vitanju. V 

letu 2019 smo v matični knjiţnici in njenih enotah izvedli 94 pravljičnih ur. 

 POLETNE PRAVLJIČNE KRESNIČKE 

 

V parku za Domom kulture so tri poletne sobote potekali večeri animacij za najmlajše - Sobotne 

Kresničke. Najmlajši so lahko skupaj s starši, starimi starši ali prijatelji spremljali 3 x srečanja s 

skupino ARBADAKARBA, tematsko vezana na: 

 Indijance, 

 Gusarje, 

 Dvorne norčke 

 

 TEMATSKE IN USTVARJALNE DELAVNICE 

 

 LEGO DELAVNICE 

Otroci so spoznavali osnove robotike in programiranja s pomočjo vedno priljubljenih LEGO 

kock. Na urah LEGO ustvarjanja so se srečali z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super 

idejami. 

Ob koncu leta smo skupaj z Društvom prijateljev mladine organizirali ustvarjalni delavnici. Delavnici 

so sta bili odlično obiskani. Cilj:  ponudit dodatne aktivnosti za najmlajše. 

 IZDELOVANJE VENČKOV  

Delavnica je potekala v veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice. Obiskovalci so si lahko 

izdelali venčke, priskrbeli smo tudi naravni in dekorativni material za izdelavo.  

Soorganizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice  

 IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV in VOŠČILNIC 

Delavnica je potekala v prostorih Štorkljine hše, priskrbeli smo tudi materiale za izdelavo. 

Soorganizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice  
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 UGANKA MESECA – od januarja do decembra 

Vsak mesec v knjiţnici pripravljamo knjiţno uganko, ki je namenjena otrokom od 1. do 9. razreda 

osnovne šole. Vsebina uganke se navezuje na dogodke v naši knjiţnici, obletnice pisateljev, hkrati 

pa ţelimo opozoriti na kakovosten pomen mladinske leposlovne in strokovne literature. Odgovore 

je moţno oddati v naši knjiţnici. Izmed pravilno odgovorjenih vsak mesec izţrebamo nagrajenca, ki 

prejme knjiţno nagrado.  

 PREDILNICA (novost!) 

V Medgeneracijskem centru ŠTIBLC smo izvajali medgeneracijska pravljična srečanja.  

Pravljice s svojo vsebino temeljnih človeških čustvenih vzgibov zabrišejo meje med starejšimi in 

mlajšimi. V PREDILNICI  smo tako na posameznih srečanjih vlekli medgeneracijsko prejo 

pravljičnega povezovanja.  

 ČAROVNIŠKI FESTIVAL V MEDGENERACIJSKEM CENTRU ŠTIB'LC  

S svojimi aktivnostmi smo z društvi, zavodi … sodelovali na 1. Čarovniškem festivalu v 

Medgeneracijskem centru Štiblc. (novost!) 

 POZABLJENE PLATNICE POLETJA 

Od 1. 7. do 31. 8. je knjiţnica sestavljala kolaţ »Pozabljene platnice poletja.« Vsak dan so 

obiskovalci FB – profila lahko zasledili novo objavljeno knjigo, po knjiţničnem priporočilu, redni 

obiskovalci pa so dnevno dopolnjevanje lahko spremljali na oglasni deski v knjiţnici.  

Cilj: promocija in oţivitev kvalitetnega »starejšega« branja, knjig, ki so zaradi različnih vzrokov 

»ušle« iz redne izposoje. 

 RAZSTAVE MED KNJIGAMI  

RAZSTAVE MED KNJIGAMI v čitalnici Splošne knjiţnice Slovenske Konjice.  

 RAZSTAVA STARIH RAZGLEDNIC (na domoznanskem oddelku Splošne knjiţnice 

Slovenske Konjice smo razstavili zbirko "starih" razglednic Konjic, Zreč in Ţičke kartuzije, ki 

jih je Splošna knjiţnica Slovenske Konjice odkupila od Pokrajinskega arhiva). 

 RAZSTAVA »NAVDIHUJOČE MISLI« dijakov Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče 

(dijaki Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče so sodelovali v nagradnem literarnem 

natečaju za misel o splošni knjiţnici).   

 RAZSTAVA HAIKU POPOTOVANJA dijakov Gimnazije Slovenske Konjice (novost!) 

Cilj: letno gostiti različne umetnike, ilustratorje, dogodke … in pripraviti čim več razstav, umetnin 

povezanih s knjigo. 

 KNJIŢNA MENJALNICA  

Skozi vse leto pripravljamo, dopolnjujemo kotiček -  Knjiţno menjalnico. V njem  se znajdejo 

podarjene rabljene knjige, katerih zaloga se je dnevno dopolnjevala, obiskovalci pa so jih lahko 

brez vračila in plačila odnesli domov.  

 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

Znotraj matične knjiţnice v Slovenskih Konjicah deluje Domoznanski oddelek.  Poleg osnovne 

dejavnosti pridobivanja, hranjenja in obdelovanja domoznanskega gradiva za tri občine: Slovenske 

Konjice, Zreče in Vitanje, aktivno pripravlja tako partnerske dogodke v sodelovanju z Zgodovinskim 

društvom Konjice, kot tudi samostojne.  
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Knjižnica  SK- 

nove 
dejavnosti 

2019 

PREDŠOLSKA 
PRAVLJIČNA 

BRALNA ZNAČKA 

HAIKU 
POPOTOVANJA 

PREDILNICA 

BRALNA 
ZNAČKA ZA 
ODRASLE 

Knjiţnica je aktivno vključena tudi v dva pomembna elektronska vira, ki ju pomaga vsebinsko 

gradit: 

 PORTAL KAMRA 

Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. Do sedaj je Splošna knjiţnica Slovenske 

Konjice prispevala bogate zgodbe: Furmanstvo na Konjiškem, Razvoj Godbe na pihala Slovenske 

Konjice, Konjice – z legendo skozi zgodovino, Spomini na Konjičana, 

Albin Pem (1923-2001), medvojna leta. V letu 2018 smo prispevali zgodbo Vrt druţine Pipuš.  

Statistika Kamre – Splošna knjiţnica Slovenske Konjice: https://www.kamra.si/ 

 

 

 

 BIOGRAFSKI LEKSIKON CELJSKEGA OBMOČJA IN ZASAVJA 

Biografski leksikon Celjskega območja in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom 

pomembno zaznamovale različna področja ţivljenja v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste 

ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna. V dopolnjevanju sodeluje tudi Splošna knjiţnica 

Slovenske Konjice. Prispevali smo ţe preko 30 novih gesel. 

Statistika Biografski leksikon Celjskega območja in Zasavja – Splošna knjiţnica Slovenske Konjice, 

http://www.celjskozasavski.si/ 

 

 KULTURNA DEDIŠČINA 

V okviru domoznanske dejavnosti knjiţnica aktivno sodeluje z Zgodovinskim društvom Konjice. 

Grafika: V letu 2019 dodane nove obknjiţnične dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2019 dodana zgodba  Skupaj zgodb 

1 7 

V letu 2019 dodana 

biografska gesla 

Skupaj gesel Ogledi v 2019 

4 37 14.229 

http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/furmanstvo-na-konjiskem.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/razvoj-godbe-na-pihala-slovenske-konjice.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/razvoj-godbe-na-pihala-slovenske-konjice.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/konjice-z-legendo-skozi-zgodovino.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/spomini-na-konjicana.html
https://www.kamra.si/
http://www.celjskozasavski.si/
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 AKTIVNOSTI V ŠTEVILKAH (STATISTIČNI PODATKI) 

Prireditve/aktivnosti  

Vrsta prireditve/dejavnosti Prireditve/ 

aktivnosti 

Obiskovalci 

Dejavnosti za otroke/mladino (pravljične ure Sl. 

Konjice, Zreče, Stranice, Gorenje, Vitanje, kvizi, vodenja 

skupin, delavnice, knjiţnica na obisku v šoli, vrtcu, 

uganke, razstave …) 

238 13.640 

Dejavnosti za odrasle (čajanke, literarni večeri, 

potopisi, literarni festivali, Svetovni dan knjige, Svetovni 

dan poezije …) 

 

64 4.450 

Rastem s knjigo 12 322 

   

SKUPAJ 314 18.412 

 

Tabela/grafika:  Število dogodkov 2019 v primerjavi z leti 2017 in 2018 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACIJSKA PONUDBA KNJIŢNICE 

V knjiţnici uporabniki poleg leposlovnega branja iščejo tudi informacije z različnih strokovnih 

področij, zato poleg zagotavljanja gradiva, iščemo vedno nove poti do hitrega in učinkovitega 

posredovanja informacij in pri tem vedno bolj vključujemo nove nosilce oziroma sodobno 

tehnologijo. V letu 2019 smo pripravili veliko informacijskih opismenjevanj, namenjenih skupinam 

osnovnošolcev in srednješolcev ter ostali zainteresirani javnosti, vodstva po knjiţnici, predstavljali 
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Digitalni viri 

EBSCO HOST  

GVIN 

IUS – INFO  

E - PUBLIC 
LIBRARY  

 
Knjižnica  SK- 

sograditelj 

E-virov 

BIOGRAFSKI 
LEKSIKON 
CELJSKEGA 

OBMOČJA IN 
ZASAVJA 

Portal KAMRA  

PRIPOROČAMO  

DOBRE 
KNJIGE.SI 

smo načine iskanja gradiva in seznanjali uporabnike z našo spletno stranjo. Predstavljali smo 

elektronske vire, do katerih lahko dostopajo v knjiţnici ali na daljavo oziroma od doma. 

Veliko je zanimanja za informacije iz različnih elektronskih virov, na pohodu so tudi elektronske 

knjige … Po svojih zmoţnostih smo sledili tudi tem trendom.  

V rubriki elektronski viri so v knjiţnici na voljo kvalitetni elektronski viri. 

Nekateri med njimi so elektronske zbirke, za katere knjiţnica plačuje naročnino, ostalo pa so 

prosto dostopni viri na internetu, vendar skrbno izbrani, preverjeno zanesljivi in kvalitetni.  

Naš cilj je obdrţati nivo ponudbe. 

Digitalni viri za katere knjiţnica plačuje 

naročnino: 

- EBSCO HOST  

Baza izvlečkov in polnih besedil strokovnih 

člankov iz mednarodno priznanih serijskih 

publikacij. Servis EBSCO omogoča iskanje, 

pregledovanje, tiskanje in shranjevanje polnih 

besedil člankov. 

- GVIN  

Omogoča dostop do različnih podatkovnih 

sklopov in modulov, nudi vpogled v finančne 

podatke, poslovne tiske, v slovenski trg,  i-

carde, registre stečajev, izbrisov, »on –line« 

borzo, slovenski trg, dnevno aţurirane devizne 

tečajnice slovenskih bank in menjalnic, 

deklarirane obrestne mere slovenskih bank in 

ostalih obrestnih mer … 

- IUS – INFO  

Baza podatkov s področja pravne zakonodaje in 

poslovnih sistemov. 

- E - PUBLIC LIBRARY  

Leposlovno, strokovno knjiţno gradivo v e obliki. 

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice je aktivno vključena v pomembne vse slovenske 

elektronske vire, ki jih pomaga tudi vsebinsko graditi: 

 

- BIOGRAFSKI LEKSIKON 
CELJSKEGA OBMOČJA IN ZASAVJA 

Biografski leksikon Celjskega območja 

in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s 

svojim delom pomembno zaznamovale 

različna področja ţivljenja v svojem 

okolju. Zbirka imen in podatkov raste ter 

se dopolnjuje, tako da nikoli ni 

dokončna. V dopolnjevanju sodeluje tudi 

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice. 

Prispevali smo ţe preko 30 novih gesel.  
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- Portal KAMRA  

Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. Do sedaj je Splošna knjiţnica 

Slovenske Konjice prispevala bogate zgodbe: Furmanstvo na Konjiškem, Razvoj Godbe na 

pihala Slovenske Konjice, Konjice – z legendo skozi zgodovino, Spomini na Konjičana, 

Albin Pem (1923-2001), medvojna leta, Vrt druţine Pipuš.  

- PRIPOROČAMO  

Je skupen projekt splošnih knjiţničarjev Celjske in Zasavske regije, v sklopu katerega vsak 

mesec druga knjiţnica priporoča izbrano gradivo v branje. Tudi Splošna knjiţnica 

Slovenske Konjice s svojimi priporočili sodeluje v projektu Priporočamo.  

- DOBRE KNJIGE.SI 

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

nepristranskost in aţurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjiţnice, saj 

portal nastaja sproti; predstaviti skuša dobro literaturo, na način, da je teţišče izbora pri 

sodobnem, najnovejšem romanu. Namenjen je vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj 

»res dobrega« zase. Tudi naša knjiţnica sodeluje s svojimi priporočili v tem projektu. 

Uporabnikom nudimo e-storitve, ki omogočajo, da velik del knjiţničnih storitev opravimo »od 

doma«, ko nam čas to dopušča. Člani lahko prek spleta samostojno podaljšajo rok izposoje, 

rezervirajo gradivo, prekličejo rezervacije, naročijo prosto gradivo ali se naročijo na prejemanje e-

obvestil o prispelem rezerviranem gradivu in e-obvestil pred potekom izposojevalnega roka. 

Zakupljeno imamo enoletno licenco za EZproxy, ki omogoča oddaljen dostop uporabnikov do e-

virov in moţnost dostopa preko spletne strani knjiţnice.  

2.1.3.4. Knjiţnica v številkah (statistični podatki) 

 

 Prirast knjiţničnega gradiva  
 

 Naslovi 

2018 

Naslovi  

2019 

Izvodi  

2018 

Izvodi  

2019 

Knjiţno gradivo 2.159 2.026 3.377 3.414 

Neknjiţno gradivo 185 218 193 219 

Skupaj 2.344 2.244 3.570 3.633 

 

Na področju e-knjig smo v 2019 kupili 956 licenc (izvodov) e-knjig za 280 naslovov, za potrebe 

domačih branj in drugega iskanega gradiva preko portala Biblos. Vsak naslov se lahko uporabi 52_ 

x, nato pa ga je potrebno ponovno kupiti.  

 Knjiţnična zaloga  
 

 Naslovi 2018 Naslovi 2019 Inventarne enote  

2018 

Inventarne enote 

2019 

Knjiţno gradivo 43.733 45.505 92.779 96.077 

Neknjiţno gradivo 3.855 4.069 4.520 4.737 

Skupaj 47.588 49.574 97.299 100.814 

http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/furmanstvo-na-konjiskem.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/razvoj-godbe-na-pihala-slovenske-konjice.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/razvoj-godbe-na-pihala-slovenske-konjice.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/konjice-z-legendo-skozi-zgodovino.html
http://www.kamra.si/sl/digitalne-zbirke/item/spomini-na-konjicana.html
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Serijske publikacije so vštete med knjiţno gradivo, pri čemer je treba obrazloţiti, da se večina 

serijskih publikacij letno odpisuje (gre za razne revije in časopise), prav tako se sprotno odpisuje 

dotrajano, uničeno in izgubljeno knjiţnično gradivo, zato se letna zaloga ne povečuje skladno  z 

nabavo. 
 

 Izposoja gradiva  
 

Mesec Leto Število izposoj Število rezervacij Število podaljšanj 

Januar 2019 7.340 1.150 6.437 

Februar 2019 6.653 1.119 5.535 

Marec 2019 6.463 929 5.954 

April 2019 6.936 1.002 6.071 

Maj 2019 6.260 1.014 5.538 

Junij 2019 5.846 1.008 4.605 

Julij 2019 8.375 1.299 5.377 

Avgust 2019 6.379 845 5.484 

September 2019 6.713 1.120 5.541 

Oktober 2019 7.092 1.185 5.613 

November 2019 7.281 1.074 5.972 

December 2019 6.294 928 5.519 

Skupaj 81.632 12.673 67.646 

 

 

Legenda: 
Število izposoj: seštevek vseh izposoj (izposoja na dom in v čitalnico) 
Število rezervacij: seštevek vseh rezervacij gradiva (rezervacija izposojenega in prostega gradiva v 
knjiţnici, rezervacija izposojenega in prostega gradiva preko COBISS/OPAC-a) 
Število podaljšanj: seštevek vseh podaljšanj (podaljšanje z ročnim vpisom novega datuma, preko 
telefonskega odzivnika in preko COBISS/OPAC-a) 
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 OBKNJIŢNIČNE DEJAVNOSTI V ŠTEVILKAH 

 

Prireditve/aktivnosti  

Vrsta prireditve/dejavnosti Prireditve/ 

aktivnosti 

Obiskovalci 

Dejavnosti za otroke/mladino (pravljične ure Sl. 

Konjice, Zreče, Stranice, Gorenje, Vitanje, kvizi, vodenja 

skupin, delavnice, knjiţnica na obisku v šoli, vrtcu, 

uganke, razstave …) 

238 13.640 

Dejavnosti za odrasle (čajanke, literarni večeri, 

potopisi, literarni festivali, Svetovni dan knjige, Svetovni 

dan poezije …) 

 

64 4.450 

Rastem s knjigo 12 322 

   

SKUPAJ 314 18.412 

 

Tabela/grafika:  Število dogodkov 2019 v primerjavi z leti 2017 in 2018 

 

 

Dogodki 2017 2018 2019 

Dogodki za odrasle 16 44 64 

Dogodki za 

otroke/mladino 

220 245 250 
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 Letna odprtost knjiţnic 

 

ENOTA LETNI URNIK POLETNI URNIK  

(julij, avgust) 

SKUPAJ LETNA 

ODPRTOST UR 

 TEDENSKO UR LETNO UR TEDENSKO UR LETNO UR  

Slov. Konjice 48 1.980 38 335 2.315 

Loče 23 931 15 135 1.066 

Zreče 38 1.537 14 126 1.663 

Vitanje 29 1.181 8 72 1.253 

SKUPAJ 138 5.629 75 668 6.297 

 

V vseh enotah knjiţnice je vpisanih 8.146 (2018 - 7.923 članov).  Aktivnih članov je 4.875, kar je 

20,6 % vsega prebivalstva na območju Upravne enote Slovenske Konjice, ki ga pokriva naša 

knjiţnica. 

 

2.1.4. Pregled  drugih aktivnosti 
 

 Izobraţevanja, mentorstvo  
 

- Izobraţevanja zaposlenih za potrebe dela z mladimi in odraslimi uporabniki 

- Udeleţba na izobraţevanjih bibliotekarjev (Cobiss 3, obdelava gradiva, medknjiţnična 

izposoja,  …); 

- Udeleţba na tiskovnih konferencah, razstavah, sestankih, predstavitvah, predavanjih, 

posvetovanjih, delavnicah in drugih oblikah izobraţevanja v organizaciji NUK, IZUM, ZSK, 

druge splošne knjiţnice; 

- Mentorstvo zaposlenim v okviru javnih del. 

- Mentorstvo študentom pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog.  
 

0 50 100 150 200 250 300
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 Razpisi in natečaji za obknjiţnične dejavnosti 

1. Razpis Društva pisateljev – Povabimo besedo, 

2. Literarni natečaj Spirala 2019, 

3. Haiku natečaj 2019, 

4. Nagradni natečaj »Navdihujoče misli«. 

 

 Izdane bibliografije 

5. štev. LITERARNE REVIJE  

SPIRALA (e-oblika) 

 

 Promocijska dejavnost knjiţnice 

Skrb za aţuriranje spletne strani Splošne knjiţnice Slovenske Konjice, redne objave na Facebook, 

Instagram, Twiter, spletno stran Občine Slovenske Konjice,  plakatiranje, obveščanje po e-pošti in 

objavo dogodkov v zloţenki prireditev »Kaj, kje, kdaj?«, časopisih, radiu.  

 

2.1.5. IKT in druga tehnična oprema  

 

Za izvajanje nalog imamo na voljo informacijsko opremo (IKT), ki jo je treba zaradi zastarelosti 

postopno obnoviti. V lanskem letu smo kupili štiri računalnike (1 x Loče, 1 x CKP, 1 x ŢK, 1 x TIC) 

s pripadajočo opremo ter multifunkcijsko napravo za potrebe knjiţnice Loče. Z novo opremo smo 

posodobili tudi tri stare računalnike. Za potrebe izposoje v Slovenskih Konjicah smo kupili podpisno 

tablico in 2 x Biblos bralnik. 

V zavodu imamo sicer na voljo naslednjo IKT opremo: 

 

Osrednja knjiţnica z enotami: 

- 15 računalnikov za uporabnike 

- 7 računalnikov za zaposlene 

- 4 multifunkcijske naprave 

CKP: 

- 5 računalnikov 

- 2 tiskalniki 

TIC: 

- 5 računalnikov 

- multifunkcijska naprava 

 

Preostala IKT oprema in multifunkcijske naprave so v večini ţe zastarele, z letnim nakupom za 

2020 bomo načrtovali čim večjo zamenjavo dotrajanih naprav. 

 
2.1.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 
Knjiţnica poleg svoje osnovne naloge - izposoja gradiva, izvaja še vrsto drugih aktivnosti. 
Namenjena je informiranju, izobraţevanju, raziskovanju, razvedrilu, duhovnim potrebam in 
razvijanju pismenosti. 
 

V  letu 2019 je knjiţnica realizirala zastavljene cilje v celoti tako na področju nabave knjiţničnega 

gradiva kot na področju izvajanja obknjiţničnih dejavnosti. 

https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/revija_spirala_148x210mm_spirala_05_2019_v12_web
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Največ prireditev je bilo izvedenih v osrednji knjiţnici, vedno več aktivnosti pa pripravimo tudi v 

enotah. Obisk le-teh je ponovno narasel. Uvajamo nove projekte za širjenje bralne kulture, 

spodbujamo vseţivljenjsko učenje, uspešni smo bili na prijavah na razpise. Vedno večjo pozornost 

namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami, prisotni in prepoznavni smo v medijih, finančno 

poslovanje je bilo skladno s finančnim načrtom, prihodki iz naslova nejavnih virov (članarine, 

zamudnine,…) so nekoliko manjši predvsem iz naslova manjših zamudnin iz naslova vračanja 

gradiva. 

 

V letu 2019 smo povečali zbirko za 3.633 enot knjiţničnega gradiva, kar je za 2 % več kot leto 

poprej. Nakup smo izvedli skladno s finančnim načrtom in za celotno knjiţnično gradivo namenili 

finančna sredstva v višini 68.656 €.  

 

E- knjige - na voljo imamo 1.645 licenc (izvodov) e-knjig za 405 naslovov, za potrebe domačih 

branj in drugega iskanega gradiva preko portala Biblos. 

Za osrednjo knjiţnico in krajevne enote imamo naročenih 86 naslovov periodičnega gradiva. 

 

Spletni obiski v okolju »Cobiss plus« se povečujejo iz leta v leto. Največji porast je pri rezervacijah 

in naročanju gradiva, v letu 2019 so naši člani prek spleta naročili, podaljšali ali rezervirali več kot 

19.992 enot gradiva. 

 

3.1. CENTER ZA KULTURNE PRIREDITVE 

 

3.1.1. Dolgoročni cilji 

 

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 

področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, 

filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju zaloţništva in 

knjiţničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.  

Dolgoročni cilji Centra za kulturne prireditve so tako predvsem vezani na spodbujanje, 

organiziranje, posredovanje in izvajanje kulturno-umetniških prireditve vseh vrst, priprava 

programov prireditev, sodelovanje, organiziranje in pomoč pri izvedbi drugih prireditev v lastnih in 

drugih prostorih, obveščanje o prireditvah ter spremljanje in arhiviranje dogodkov, povezanih s 

kulturnimi prireditvami v občini.  

Posebno pozornost zavod namenja kulturni vzgoji in razvija nove projekte, s katerimi dviguje 

kvaliteto bivanja v Dravinjski dolini in širše v vseslovenskem in tudi mednarodnem prostoru. 

 

 

3.1.2. Cilji, zastavljeni z letnim programom dela   

 

- zagotavljati kvalitetne kulturne prireditve, ki bodo vsebinsko raznolike in primerne za 

različne starostne strukture; 

- pribliţevati programske vsebine kulturnih prireditev ciljnim skupinam, 

- nadaljevanje sodelovanja in koordinacije z drugimi organizatorji, povezovanje in 

sodelovanje z drugimi zavodi, lokalnimi mediji …,  

- sodelovanja z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, predvsem v programih izbirnih vsebin - s 

sodelovanjem z različnimi akterji na področju kulture in šolstva lahko bistveno obogatimo 

kakovost nekaterih projektov, ki nagovarjajo posebne ciljne skupine ter hkrati zagotavljajo 
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vzgojo mladih za kulturno udejstvovanje in vzgojo bodočih potencialnih porabnikov kulturnih 

prireditev, 

- vključevanje in sodelovanje v mednarodnih projektih ter iskanje novih finančnih virov iz 

strukturnih skladov, programov Evropske unije, Ministrstva za kulturo, sponzorstev in 

donatorstev, 

- vključevanje kulturnih programov v promocijo Občine Slovenske Konjice in tako prispevati k 

prepoznavnosti Slovenskih Konjic v širšem slovenskem prostoru, 

- vključevanje kulturnih dejavnosti k oţivljanju prenovljenega starega mestnega jedra, Ţičke 

kartuzije in drugih pomembnih spomenikov kulturne dediščine, 

- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost, dostopnost kulture 

naj ne bi bila pogojena s socialnim statusom posameznika, dostopna vsem, ki izrazijo 

interes in izkaţejo upravičenost, podpora investicijam in zagotavljanje prostorov za 

delovanje javnih kulturnih dobrin, večja informatizacija v kulturi, osveščanje kulturnih 

ustanov o pomembnosti prilagajanja njihovega delovanja in povezovanja z ostalimi subjekti, 

ki delujejo na oţjem kulturnem področju, 

- s prostim dostopom do vrhunske kulturne ponudbe, ţelimo omogočiti obisk najširšemu 

krogu poslušalcev in na ta način še dodatno pritegniti in osveščati bodoče »odjemalce« in 

graditelje kulture v domačem in vseslovenskem prostoru (Klasika – brezplačen vstop za 

učence, dijake, študente);  

- sodelovanje z nevladnimi organizacijami in društvi, ki so s svojo prisotnostjo, delovanjem in 

izkušnjami na področju kulture pomembno dejavnik in element pri zagotavljanju 

kompleksne kulturne ponudbe, s svojim sodelovanjem pa vplivajo na bolj transparentno 

oblikovanje, vrednotenje in izvajanje nacionalnega in lokalnih kulturnih programov, 

- kulturna vzgoja kot splošna vzgoja za kreativnost, spodbujanje programov in projektov, ki 

povezujejo kulturno, izobraţevalno in znanstveno sfero s ciljem, da ne ustvarjamo samo 

»kulturnih potrošnikov«, ampak še kaj več; 

- pribliţevanje visoko kakovostnih vsebin oziroma umetniških programov uporabnikom, 

negovanje in razvijanje kulturno-umetniških vrednot in »vzgoja« poslušalcev, gledalcev, ki 

nam predstavljajo največji izziv v smislu kvalitete, raznolikosti ponudbe in obiska. 

 

3.1.2.1. Kulturne prireditve   

 

Kulturne prireditve so eden izmed načinov druţenja ljudi, organiziranje in izvajanje kulturnih 

prireditev pa je ena osrednjih nalog enote zavoda - Centra za kulturne prireditve. S programom 

dela, ki smo ga sprejeli za leto 2019, smo načrtovali pestro in raznoliko ponudbo kulturno/turističnih 

prireditev, ki poleg tradicionalnih prireditev kot so Jurjevanje, Martinovanje, Decembrske prireditve 

(večdnevno dogajanje) zajema koncerte, gledališke predstave, likovne razstave, različne prireditve 

za najmlajše, priloţnostne prireditve ob praznikih in odprtjih, ţe vrsto let organiziramo gledališki 

abonma za odrasle, otroke, Poletne glasbene večere v Ţički kartuziji, »Poletnice« - poletni koncerti 

na Starem trgu, predstave in koncerte za mladino z izobraţevalnimi vsebinami, prireditve pod 

naslovom »Nekaj vmes«, ki vsebujejo glasbene in gledališke predstave, klasične koncerte – 

»Klasika« in kino predstave. Kino Slovenske Konjice pribliţuje film ljudem in spodbuja filmsko 

kulturo v mestu vsem generacijam.   

V brošuri prireditev našega zavoda »Kaj, kje in kdaj?«, ki je hkrati vodnik po naših prireditvah, smo 

zbrali in opisali večino prireditev, ki smo jih oz. jih organiziramo v tekoči sezoni. Brošura je nazoren 

pregled našega dela in aktivnosti na področju prireditev in je na voljo tudi v e-obliki- link:  
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https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-

20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU 

V letu 2019 je CKP organiziral 24 javnih prireditev oz. aktivnosti, ki so se financirale iz  

nejavnih virov (vstopnine, sponzorska sredstva) ter 29 javnih prireditev, ki so se financirale 

iz javnih virov (proračunska sredstva). 

Tehnično/programsko podporo smo nudili pri 56 prireditvah, ki so jih organizirale druge 

institucije. 

 

1. JAVNE PRIREDITVE V ORGANIZACIJI CKP, FINANCIRANE IZ NEJAVNIH VIROV: 
- 8 x gledališke predstave; 
- 4 otroške gledališke in lutkovne predstave; 
- 4 x glasbene in gledališke predstave za mladino; 
- 8 x glasbeni koncerti 

 
2. JAVNE PRIREDITVE V ORGANIZACIJI CKP, FINANCIRANE IZ JAVNIH VIROV: 
- Svečana akademija ob Slovenskem kulturnem prazniku, 
- Tradicionalno Jurjevanje pod naslovom »Jurjevanje in Jurijev festival kulinarike in domačih 

obrti«, 
- Prireditev ob Svetovnem dnevu zemlje,  
- Prireditev ob dnevu voda,  
- Prireditev Naj mladi, 
- Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, 
- 3 x »Poletnice«, poletni glasbeni koncerti na Starem trgu;  
- Tradicionalno Martinovanje, 
- Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve, 
- Decembrske prireditve – šest dnevno dogajanje (Koncert Tabu in koncert Alye,  
- Silvestrovanje za otroke s koncertom Damjane Golavšek, kino predstave, Silvestrovanje na 

prostem), 
- 7 razstav v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice.  

 

3. PROGRAMSKA IN TEHNIČNA PODPORA DRUGIM PRIREDITVAM: 

- Dogodki OŠ Pod goro – 7 x (Dom kulture Slovenske Konjice), 
- Dogodki OŠ Ob Dravinji – 2 x (Dom kulture Slovenske Konjice), 
- Dogodki Gimnazije – 2 x (Dom kulture Slovenske Konjice), 
- Dogodki Vrtca Slovenske Konjice – 9 x (Dom kulture Slovenske Konjice in Loče), 
- Dogodki Vrtca Mali grof – 1 x ( Dom kulture Slovenske Konjice), 
- Dogodki Glasbene šole – 4 x (Dom kulture Slovenske Konjice), 
- Dogodki JSKD – 2 x (Dom kulture Slovenske Konjice, 
- Dogodki kulturnih in drugih društev – 15 x, 
- Dogodki DPM – 2 x (Mestni trg in Dom kulture Slovenske Konjice in Loče), 
- Dogodki Lions kluba – 1 x (Dom kulture Slovenske Konjice), 
- MCDD - 1 x, 
- Konjiški maraton (razstava, moderiranje pogovora z M, Roblekom) 
- Dan gasilca, 
- Trgatev potomke z Lenta, 
- Prireditev ob Mednarodnem dnevu bele palice,  
- Soţitje (40 letnica delovanja društva), 
- Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve,  
- Mednarodni dan prostovoljcev in invalidov, 
- Dan podjetnikov, 
- Soţitje, osrednja prireditev ob 40-letnici delovanja društva (priprava programa, moderiranje, 

tehnična podpora), 
- Mednarodni dan prostovoljcev in invalidov (moderiranje in tehnična podpora);  

https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU
https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU


LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

Vsem organizatorjem smo nudili uporabo prostorov tudi za izvajanje vaj pred nastopi. 

 

Kratek opis nekaterih večjih prireditev: 

 

SVEČANA AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, 7. februar 2019 
V Domu kulture Slovenske Konjice smo ţe tradicionalno priredili Svečano akademijo ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Prireditev so oblikovali dijaki Gimnazije Slovenske Konjice in pianist Mitja Drozg. Na 
prireditvi so bila podeljena priznanja in nagrade za doseţke na področju kulturnih dejavnosti za preteklo leto. 
Za nagrajence smo posneli predstavitvene filme, prejeli so »Prešernove srebrnike«. 
 
TRADICIONALNO JURJEVANJE IN JURIJEV FESTIVAL KULINARIKE IN DOMAČIH OBRTI, 30. 6.  2019 
Tradicija Jurjevanja je v Slovenskih Konjicah stara vsaj toliko, če ne celo več, kot naše mesto samo. Na ta 
dan so se nam pridruţili predstavniki številnih mest po Sloveniji in iz tujine, ki nam pomagajo spletati legendo 
o vitezu Juriju. Prireditev popestrijo domača kulturna društva in gostje iz cele Slovenije, ki prepevajo in igrajo 
med stojnicami na Jurijevem festivalu kulinarike in domačih obrti. 
Aprila je prireditev odpadla zaradi deţja. Izpeljali smo jo na občinski praznik, 30. junija.  
 
PRIREDITVE V SKLOPU KONJIŠKEGA TEDNA, junij 2019 
V okviru prireditev smo skupaj z občino organizirali podelitev nagrad za najboljše raziskovalne naloge, 
sprejem »Naj mladih« v občini ter druga odprtja in pridobitve, kjer smo poskrbeli za kulturni program in 
povezovanje prireditev… Vrhunec dogajanja je bila slavnostna seja občinskega sveta s prireditvijo ob 
občinskem prazniku, 30.6., kjer so bila podeljena najvišja občinska priznanja posameznikom in organizacija, 
naš zavod pa je bil organizator prireditve, na kateri so bili nagrajenci predstavljeni s predstavitvenimi filmi, v 
kulturnem delu prireditve pa je nastopila Konjičanka, Vlasta Veselko, mednarodno uveljavljena tango 
plesalka s soplesalcem Jorgeom Talquenco.  
 
POLETNI GLASBENI VEČERI V ŢIČKI KARTUZIJI, junij, julij, avgust 2019 
Cilj Poletnih glasbenih večerov v Ţički kartuziji je konjiško poletno kulturno ponudbo oplemenititi s 
kvalitetnimi prireditvami, ki so vezane na naš ponos, na izjemen prostor kulturne dediščine ter s tem 
vsesplošno pospešiti kulturni in turistični razvoj. 
V preteklih letih smo na Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice, v okviru večerov gostili izjemne 
goste, v lanskem letu pa so nas z obiskom počastili:  14. 6. – Nina Strnad trio / Nina Strnad, vokal, Tomaţ 
Gajšt, trobenta, Gregor Ftičar, klavir; 5. 7. – Siddharta,  19. 7. - Klapa Cambi in  9. 8. - skupina Katalena.     
 
POLETNICE, julij in avgust 2019 
Poletnice smo poimenovali sklop brezplačnih koncertov na Starem trgu v Slovenskih Konjicah, katerih 
namen je oţivljanje starega trga. Koncerti so iz leta v leto bolje obiskani in pomembni za oţivljanje Starega 
konjiškega trga. (13. 7., Zbijazz band (jazz), 27.7., Projekt Crossover (jazz), 10. 8., Julija Lubej & co (jazz, 
slovenske popevke), 24. 8., Jeannette (swing) – koncert zaradi deţja odpovedan).   
 
FESTIVAL LEPOPISJA, 4. oktober 2019 
V Ţički kartuziji smo skupaj s TIC-em pripravili zaključno prireditev natečaja za lepopisje, ki se je pričel 
izvajati ţe v mesecu juniju. Na natečaj smo povabili vse šole naše občine, vse eko šole sosednjih občin in 
mariborske ter celjske regije. Komisija je izbrala najlepše in najboljše lepopise.  
Najboljši so bili nagrajeni s plaketami in praktičnimi nagradami ekoloških pridelovalcev. Za vse finaliste, ki 
so se uvrstili na zaključno razstavo smo pripravili še pokušino ekoloških ţivil, EKO kviz in lepopisno 
delavnico. Prireditev je bila v vključena v program Dnevov evropske kulturne dediščine.  
 
ABONMA KOMEDIJE, oktober – april  
V  letu 2019 je bilo v okviru gledališkega abonmaja: KOMEDIJE izvedenih pet gledaliških komedij (Nune v 
akciji, Neţka se moţi, Tadej Toš: freestyle comedy, Realisti, Avdicija). Kvalitetne gledališke komedije, 
razprodana dvorana ter veliko število zadovoljnih obiskovalcev je cilj tudi za prihodnje.  
 
GLASBENE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA MLADINO 
Predstave za mladino so namenjene izobraţevanju mladih, tako učencev osnovnih šol kot dijakov. V letu 
2019  smo organizirali predstave: Svet je kakor ringa raja – Anja Štefan, Boštjan Gombač, Blaţ Celarc, 
Andraţ Mazi, Ţiga Golob, Nina Strnad in Metod Branko (1. triletje – 2 ponovitvi), Ctrl.Shift.esc, Plesni teater 
Ljubljana (Gimnazija, 3. triletje – 2 ponovitvi), Ariol, zaljubljen do ušes, Slovensko mladinsko gledališče, 2 
triletje -  2. ponovitvi), Tajno društvo PGC, Lutkovno gledališče Ljubljana, 3. triletje – 2. ponovitvi).  
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Zelo smo zadovoljni nad odzivom osnovnih in srednjih šol. Letošnje leto smo sodelovali s šolami v kraju in 
bliţnji okolici (Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče).  
 
GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA OTROKE 
V okviru predstav za otroke smo v sezoni 2019  izvedli 4 otroške gledališke predstave. Obiskala so nas 
otroška gledališča iz različnih koncev Slovenije (26.10., Ti loviš! – Lutkovno gledališče Ljubljana,16.11., 
Šivilja in škarjice, Lalanit; 14.12., O belem mucu, ki je bil čisto črn, Fru- fru; in 18.1., Silno vljudna predstava, 
Andreja Zupančič).   
 
CIKEL - KLASIKA 
V okviru Klasike smo izpeljali tri koncerte, ki so bili izjemno dobro obiskani. Otrokom, učencem, dijakom in 
študentom smo omogočili brezplačen vstop, tudi sicer pa so cene koncertov bile simbolične. S tem ţelimo še 
dodatno pribliţati oziroma narediti dostopne visoko  kakovostne programe prav vsakomur.  
(12.12., Koncert opernih arij; 16.1., Trobilni kvartet AG & Jure Gradišnik; 6.2., Trio Les petitis chousons) 
 
SREČNO POT … V NOVO LETO!, Silvestrovanje na prostem, december 2019 
Praznični december nas je v Slovenskih Konjicah povezal na prav poseben način. Pod sloganom »Srečno 
pot … v novo leto« smo se tudi v tem letu spomnili nekdanjega vlaka »Konjičana«, ki je sedemdeset let 
vozil po ozkotirni ţelezniški progi Poljčane – Slovenske Konjice – Zreče. Njegova ţlahtna zgodba nas je 
tokrat povezala tako pri krašenju mesta, kot tudi pri pripravi decembrskega dogajanja.  
Z različnimi dogodki od začetka meseca decembra, pa vse do najdaljše noči v letu smo razveseljevali 
majhne in velike in ponujali pester kulturni program. Gostili smo Dedka Mraza, ki je obdaril s knjiţnimi darili 
prav vse otroke, ki so ga obiskali, skupino Tabu, Alyo, Damjano Golavšek, plesalce plesne šole Jay dance 
studio ... V Domu kulture so bili brezplačno na ogled celovečerni druţinski filmi. Po mestu je vozil vlak 
»Konjičan«, ki je po prazničnih Konjicah brezplačno popeljal preko 4000 potnikov. V novo leto smo vstopili z 
ansamblom Original pohorci.  
 
LIKOVNE RAZSTAVE 2019 
V veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice je bilo postavljenih 7 različnih tematskih razstav: januar, 
februar:  Mednarodni festival podvodnega filma; marec, april: Mojca Cerjak & Milan Lamovec – Didi – 
Dualizem podobe; maj - avgust: Lucija Stramec: Črtni zapisi svetlobe;  september: Tečemo – 1. Likovni 
natečaj konjiškega maratona; oktober: Lions klub Konjice, Plakat miru; november, december: Franci Ratej – 
Frenk: Ko les oţivi. 
 
NEKAJ VMES    
Nekaj vmes smo poimenovali izbor gledaliških predstav in koncertov, ki jih nismo uvrstili v druge abonmaje 
(Baal, Slovensko mladinsko gledališče- predstava zaradi bolezni odpadla; Avdicija, Špas teater). 
 
DRUGE PRILOŢNOSTNE PRIREDITVE MED LETOM  
Med letom, skupaj z Občino Slovenske Konjice ali drugimi društvi oziroma zavodi, organizacijami, večje 
prireditve, za katere priskrbimo program in vodenje.  

- Prireditev ob dnevu voda, 
- Prireditev ob dnevu zemlje, 
- Svečana seja občinskega sveta ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj, 
- Konjiški maraton (razstava, pogovor z Markom Roblekom …), 
- Prireditev ob Mednarodnem dnevu bele palice,  
- Soţitje, osrednja prireditev ob 40-letnici delovanja društva, 
- Komemoracija ob Dnevu spomina na mrtve,  
- Mednarodni dan prostovoljcev in invalidov,  
- Dan podjetnikov, 
- Boţično – novoletna seja občinskega sveta … 

 

3.1.2.2. Oblikovanje, izbor programa, izvedba prireditve   

 

V zavodu skrbno načrtujemo raznolike in primerne kakovostne programske vsebine in izvajalce iz 
različnih ţanrskih področij, poleg tega pa je za samo izvedbo potrebnih še mnogo aktivnosti, med 
drugim:  

- iskanje pokroviteljev, donatorjev (pogodbe o poslovnem sodelovanju);  
- reklamiranje prireditev (FB, spletna stran, lokalni in drugi mediji, radijsko oglaševanje, 

reklamni materiali v obliki letakov in brošur…);  
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- razpis abonmajev; 
- obveščanje medijev; 
- izbor programa, oblikovanje in priprava materialov za tisk letne zloţenke prireditev zavoda - 

»Kaj, kje in kdaj?«,   
- izbor programa, zbiranje prireditev, oblikovanje in priprava materialov za tisk decembrskih 

prireditev v občini,  
- oblikovanje reklamnih materialov, letakov, plakatov, vstopnic; 
- plakatiranje; 
- priprava prostora, programov, veznih tekstov, povezovanje, ozvočenje prireditev v lastni 

organizaciji in drugih občinskih prireditev; 
- sodelovanje z lokalnimi društvi pri organizaciji in izvedbi dogodkov (povezovanje, priprava 

prostorov, ozvočenje …). 
 

3.1.2.3. Oddajanje prostorov v uporabo    

 

Ena izmed dejavnosti zavoda je tudi oddajanje prostorov in opreme v uporabo in najem za 

izvajanje kulturnih in drugih dogodkov v organizaciji drugih institucij. Na eni strani gre za oddajanje 

prostorov v javnem interesu (za dejavnosti povezane z javno sluţbo), katerih prihodki se prištevajo 

med nejavne vire, in na drugi strani za oddajanje prostorov za dejavnosti, ki niso povezane z javno 

sluţbo, ti prihodki pa se prištevajo med trţne prihodke. Največkrat se za te namene oddajo prostori 

Doma kulture Slovenske Konjice in Ţička kartuzija. 

 

3.1.2.4. Koordinacija in spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti    

 

Ena izmed pomembnih aktivnosti zavoda je pomoč, koordinacija, izvedba obdobnih sestankov v 

sklopu delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v občini. Na osnovi vsakoletnih razpisov za 

sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja kulturnih dejavnosti se sofinancira 

dejavnost društev, spremlja program dela društev in nudi svetovanje ter pomoč pri izvedbi 

dogodkov posameznih društev, v kolikor se za to izkaţe potreba. 

Kulturna društva pa prav tako vključujemo pri pripravi in organiziranju kulturnih prireditev zavoda,  

v letu 2019 jih je delovalo 15. Njihovo dejavnost sofinancira občina preko zavoda in v letu 2019 je  

bilo za delovanje 15 kulturnih društev namenjenih 34.313 €, načrtovana sredstva so bila v celoti 

dodeljena društvom. Kulturna društva lahko pridobivajo sredstva za svoje delovanje tudi na podlagi 

razpisov Občine Slovenske Konjice, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter preko drugih 

razpisov.  

 

3.1.2.5. Razpisna dejavnost    

 

Spremljali in prijavljali smo se na različne razpise (razpis za Nakup knjiţničnega gradiva, Razpis 

Zavoda za zaposlovanje RS - Javna dela, Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019 

…), sodelovali pri pripravi razpisnih dokumentacij in pri izvajanju investicijskih projektov občine za 

področje kulture. 

Izvedli smo razpis za Sofinanciranje kulturnih društev v občini Slovenske Konjice in Razpis za 

priznanja ob slovenskem kulturnem prazniku. 

 

3.1.2.6. Promocija dejavnosti CKP 

Ena izmed zelo pomembnih nalog je obveščanje javnosti in reklamiranje ponudbe kulturnih 

dogodkov in prireditev. Zato je permanentna naloga zaposlenih : skrb za aţuriranje spletne strani 

zavoda, redne objave na Facebook in Instagram profilu Centra za kulturne prireditve in ostalih 
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spletnih portalih (Napovednik,občinska spletna stran …) obveščanje preko medijev, televizij, 

obveščanje po e-pošti, plakatiranje. Zelo primeren način obveščanja je tudi  tiskana izdaja 

sezonske brošure »Kaj, kje, kdaj?«, ki pa je na voljo tudi v e-obliki - link:  

https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-

20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU 

3.1.2.7. Upravljanje z nepremičninami in varovanje ter obnova kulturne dediščine 

 

Z aktom o ustanovitvi je opredeljena tudi: 

- dejavnost ohranjanja naravne in kulturne dediščine na območju občine, skrb za obnovo 

naravnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih spomenikov ob soglasju ustanovitelja 

zavoda, upravljanje z nepremičninami na področju kulture, dajanje le-teh v najem in skrb za 

tekoče investicijsko vzdrţevanje nepremičnin s področja kulture; 

- izvajanje tekočega investicijskega vzdrţevanja na objektih, ki jih ima zavod v upravljanju, 

skrbno gospodarjenje z objekti, razna popravila, druga opravila, ki so potrebna za 

nemoteno izvajanje dejavnosti, vzdrţevanje okolice objektov in 

- priprava strokovnih podlag in prijava na drţavne in evropske razpise. 

V okviru ohranjanja kulturne dediščine smo v lanskem letu pričeli dvoletni projekt obnove dela 

zgornjega gospodarskega poslopja v Ţički kartuziji. V okviru tega so bila izvedena dela na ovoju 

stavbe (fasada) in ureditev kletnih prostorov, obnova se bo nadaljevala v 2020. 

V okviru tekočega investicijskega vzdrţevanja so bila izvedena nekatera večja ali manjša 

vzdrţevalna dela. 

 

3.1.2.8. Druge aktivnosti     

 

V CKP poleg navedenih potekajo še druge aktivnosti in sicer: 

- Sodelovanje v delovnih skupinah za izvedbo Načrta razvoja in trţenja turizma v DRP 2017-

2020 ter občinskega razvojnega načrta; 

- Vodenje kadrovskih evidenc; 

- Sodelovanje z lokalnimi društvi pri organizaciji in izvedbi dogodkov (povezovanje, priprava 

prostorov, ozvočenje …); 

- Vodenje blagajne; 

- Izpolnjevanje statističnih evidenc; 

- Priprava različnih poročil za lokalno skupnost, ministrstva druge institucije, ipd. 

 

3.1.3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

S programom dela, ki smo ga sprejeli za leto 2019, smo načrtovali pestro in raznoliko ponudbo 

kulturno/turističnih prireditev, ki smo jih tudi izvedli. Poleg finančnih kazalnikov, je tudi število 

obiskovalce prireditev merilo za ocenjevanje uspešnosti zastavljenih ciljev. 

 

V letu 2019 smo izvedli skoraj vse s programom zastavljene prireditve CKP, zaradi deţja sta 

namreč odpadla dva koncerta ( en koncert v okviru Poletnic na Starem trgu in en koncert v Ţički 

kartuziji). 
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Število obiskovalcev se je gibalo različno glede na prireditev, v večini le-teh pa je bil obisk v 

primerjavi s preteklim letom povečan (tudi na zahtevnejših, izobraţevalno – poučnih prireditvah). 

Gledališki abonma Komedije je ţe vsa leta razprodan. Izjemno povečan je bil obisk Poletnih 

glasbenih večerov v Ţički kartuziji. Še posebej nas veseli, da je zaţivel programski sklop zelo 

kvalitetnih prireditev Mladina, v katerega so se vključile osnovne šole iz naše občine kot tudi iz 

Zreč, Vitanja in Oplotnice ter ŠC Slovenske Konjice. Prav tako nas veseli izjemen odziv na  t.im. 

Poletnice, poletne koncerte v Starem trgu in zelo dober odziv na novost leta 2019, sklop koncertov 

Klasika, ki smo jih izvedli v sodelovanju z Glasbeno šolo Slovenske Konjice in Glasbeno mladino 

Slovenije in ga bomo v letu 2020 še nadgradili.  

 

4.1. TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC) 

 

4.1.1. Dolgoročni cilji 

   

Osnovna naloga TIC-a, ki deluje na turističnem območju Občine Slovenske Konjice, je celovito 

informiranje turistov in obiskovalcev.  

Z Načrtom razvoja in trţenja turizma v Občini Slovenske Konjice 2017-20211, ki smo ga javnosti 

predstavili v letu 2016, so bili zastavljeni strateški razvojni, trţenjski kvalitativni in trţenjski 

kvantitativni cilji na področju turizma v naši občini in iz tega izhajajoče naloge TIC-a, ki jim sledimo 

v zastavljenem petletnem obdobju. 

 

1. Strateški razvojni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 v Občini Slovenske 

Konjice 

1.1. Organizirana turistična dejavnost v lokalnem in destinacijskem obsegu v kontekstu 
partnerskega povezovanja in sodelovanja s ponudniki in posredniki pri prodaji.  

1.2. Ustvarjeni pogoji za razvoj in inovativnost malih/mladih ponudnikov trţno privlačnih 
turističnih programov na področjih kulture, rekreacije, gastronomije, duhovnosti, 
sonaravnega kmetovanja idr. 

1.3. Nadgrajena nastanitvena infrastruktura – obstoječe in nove nastanitvene kapacitete z 
zgodbo v kontekstu sonaravnega bivanja. 

1.4. Revitalizirana ponudba Ţičke kartuzije, starega mestnega jedra, dvorca Trebnik ter 
nadgrajeni drugi objekti kulturne dediščine s kreativno privlačno in povezano doţivljajsko 
ponudbo in dogodki. 

1.5. Razvita kreativna turistična ponudba za izletnike in stacionarne goste – ciljano usmerjeni 
kakovostni doţivljajski produkti povezanih ponudnikov, celovito trţeni, prodajani in izvajani v 
lokalnem in destinacijskem nivoju. 

1.6. Nadgrajena kulinarična ponudba v povezavi z odličnimi vini in gastronomskimi dogodki ter 
vzpostavljena kakovostna gostinska ponudba v mestnem jedru za različne ciljne skupine s 
prilagojenim delovnim časom ponudnikov. 

1.7. Obnovljena in vzdrţevana športna infrastruktura (tematske kolesarske in pohodniške poti, 
nadgradnja golfišča ter skupna karta za golfišča v Sloveniji) ter izvajani vodeni športno-
rekreacijski programi za ciljne skupine. 

1.8. Obnovljena in vzpostavljena turistična infrastruktura (prostori TIC-a, mreţa postajališč za 
avtodome ipd.) ter zagotovljeni ustrezni prostorski, kadrovski, podporni in finančni pogoji za 
kulturne, športne in društvene dejavnosti. 

1.9. Vzpostavljen sistem izvajanja tradicionalnih in drugih prireditev/dogodkov (letni koledar) – 
partnerski dogovor ponudnikov o izvajanju večjih povezanih in bolj prepoznanih dogodkov 
(merila sofinanciranja) in celovita ciljano usmerjena promocija le-teh med člani društev ter 
ciljnimi javnostmi.    

1.10. Spodbujena lokalna samooskrba – razvito sonaravno kmetijstvo in vzpostavljene povezane 

                                                           
1 Načrt razvoja in trţenja turizma v Občini Slovenske Konjice 2017-2021 

http://www.lex-localis.info/files/7f93c6e1-5347-4a78-818e-7ef2a761153a/636124834200000000_K_1%20Strateski%20dokument%20Nacrt%20razvoja%20in%20trzenja%20turizma.pdf


LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

oskrbne verige lokalnih kmetij ter privlačna trţnica z lokalno pridelano hrano in rokodelskimi 
izdelki ter dopadljivimi dogodki v Starem trgu. 

1.11. Obujena tradicija konjeništva (usnjarstvo, kovaštvo) kot simbolike Slovenskih Konjic ter 
nadgrajeni programi za ciljne skupine.  

1.12. Nadgrajen sistem zagotavljanja kakovosti ponudbe pod kolektivno trţno znamko Okusi 
Rogle – spodbujeni ponudniki k zagotavljanju kritične mase pridelkov in izdelkov, 
vzpostavljen sistem logistike, mreţa prodajnih mest -  prodajnih vitrin, polic in lokalnih 
trgovinic s skupnim trţenjem in prodajo. 

1.13. Lepo urejena okolica – izboljšana podoba krajev in obujen pomen »cvetja« v Slovenskih 
Konjicah.  

1.14. Nadgrajena dostopnost z javnim prevozom v Slovenske Konjice in po območju ter 
vzpostavljen sistem mehke mobilnosti (vodenje s kolesi, konji, električnimi kolesi in 
avtomobili idr.).  

1.15. Nadgrajena vloga vinogradništva in vinarstva ter razvita dopolnilna ponudba v navezavi z 
vinskim turizmom. 

 

2. Strateški trţenjski kvalitativni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 v Občini 

Slovenske Konjice 
 

2.1. 
 

Vzpostavljen sistem destinacijske turistične organizacije za oblikovanje, trţenje in promocijo 

celovito povezane kreativne turistične ponudbe  pod skupno destinacijsko znamko, ki 

zaobjema vizijo in sistem poslovanja vsake od štirih mikro destinacij – občin Zreče, Slovenske 

Konjice,  Oplotnica in Vitanje. 

2.2. Razvit destinacijski načrt komuniciranja z javnostmi in izvajanje aktivnosti v partnerskem 
dogovoru – na začetku projektno, kasneje v pravno-formalno povezani organizaciji, ki 
enakovredno vključuje vse partnerje.  

2.3. Vzpostavljena sodobna orodja trţenja (mobilni vodnik ter učinkovite informacijske in 
orientacijske table na destinaciji ter razviti promocijski materiali pri ponudnikih, rezervacijski 
sistem idr.). 

2.4. Nadgrajena ponudba izletniškega turizma – kreativni programi doţivetij za šolske skupine, 
skupine tretjega ţivljenjskega obdobja, druţine, pare, rekreativce in športnike, poslovne goste, 
golfiste idr. 

2.5. Vzpostavljen sistem in skupina vodnikov za animirana vodenja po lokalni skupnosti in 

destinaciji – storytelling peš - pohodništvo, s kolesom - kolesarstvo, orodji mehke mobilnosti – 

konj, električno kolo ipd.   

2.6. Specializirani izletniški programi vključeni v ponudbo pod trţno znamko Unitur podjetja Unior 
d.d. Program Turizem ter ostalih večjih ponudnikov z lastno sluţbo trţenja. 

2.7. 
Nadgrajene turistične točke, razgledišča in tematske idr. poti s kreativnimi programi 
doţivljajskih vodenj (kulinarična, botanična, rekreativna idr.) in prepoznanimi nosilci. 

2.8. 
Vinske zgodbe – nadgrajena vinska ponudba okrog Zlatega Griča ter ostalih ponudnikov, 
osnovane zgodbe doţivetij kulinarike, rokodelstva, kulture, duhovnosti, rekreacije in športa idr. 
ter njihovo ciljano trţenje, izvajanje in evalviranje. 

2.9. 
Vzpostavljena tradicija uspešnega trţenja vsaj dveh velikih vinskih dogodkov in njuna 
vključenost v turistične pakete za stacionarne goste v destinaciji in širše (turisti slovenskih 
zdravilišč in prestolnice).  

2.10. Nadgrajena ponudba za golfiste s sloganom »bivanje med vinogradi« ter ciljano trţenje 
kreativnih programov za zahtevne stacionarne goste. 

2.11. Usposobljeni in kreativni kadri na vseh področjih turistične in s turizmom povezanih dejavnosti 
(gostinstvo – prehrambno in nastanitveno, informiranje – informatorji, receptorji ter vodenje – 
specializirani vodniki za doţivljajska vodenja peš, s kolesi, konji idr., trenerji in mentorji idr., 
kmetijstvo – delavnice na kmetiji, degustacije, predstavitve ipd.). 

2.12. Zmanjšanje odvisnosti od sezonskih mesecev, da bi se število nočitev povečalo prav v 
poletnem obdobju. 
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3. Strateški trţenjski kvantitativni cilji na področju turizma v obdobju 2017-2021 v Občini 

Slovenske Konjice 

3.1. 10 odstotna letna rast števila gostov, predvsem iz mednarodnega okolja glede na leto 2015 
(1371) → (2.430 gostov – leta 2021);  

3.2. 10 oz. 20 odstotna rast nočitev gostov glede na leto 2015 (2.129), predvsem iz 
mednarodnega okolja → (3800 oz. 6300 – leta 2021)

2
;  

3.3. Podaljšanje dobe bivanja iz 1,5 dni v letu 2015  → (2,5 dni – leta 2021); 

3.4. 20 odstotna rast števila nastanitvenih kapacitet (50 Ulipi, 20 Kračun, Grič 7, Pod Orehi 8, Mala 
kmetija 6 - 91) iz 91 leta 2015 (potencialne nove kapacitete do 2021: Trebnik 20, Wiking 40, 
Eko hotel ? 20, H Dravinja 50, Ranč Dravinja 20?)  → (270 – četa 2021); 

3.5. Povečanje zasedenosti vseh stalnih leţišč iz 6,4 % leta 2015 na → (15 % - leta 2021); 

3.6. 12 odstotna letna rast števila dnevnih turistov iz 10.436 leta 2014 v Ţički kartuziji → (20.000 – 
leta 2021) 

3.7. 8  odstotna letna rast števila ocenjenih obiskovalcev Slovenskih Konjic - iz 25.000 leta 2015 
→ (40.000 – leta 2021) 

3.8. 10 odstotna letna rast števila organiziranih skupin preko TIC-a glede na leto 2014 (168 
skupin) → (300 – leta 2021). 

3.9. Povečanje obsega turistične potrošnje – dnevnega turista za 8% na leto (iz 20 EUR → 32 
EUR) in stacionarnega gosta 5% glede na 2015 (iz 50 EUR → 67 EUR). 

3.10. Opredelitev rasti ključnih trţišč glede na število turistov in promocijske aktivnosti - Slovenija, 
Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Skandinavija 

3.11. Rast obiska dogodkov - organizirani preko TIC-a in drugih ponudnikov v letu 2015: 

- Martinovanje – št. obiskovalcev 700  → (1.500 – leta 2021) 
- Maraton – št. obiskovalcev 2.000  → (2.700 – leta 2021) 
- Jurjevanje – št. obiskovalcev 500 → (1.200 – leta 2021) 
- Poletni glasbeni večeri v Ţički kartuziji – št. obiskovalcev 1.500 → (2.000 – leta 2021) 
- Mednarodni festival podvodnega filma – št. obiskovalcev 700  → (1.000 – leta 2021) 
- Naznanitev trgatve – št. obiskovalcev 800 → (1.200 – leta 2021)   

 

4.1.2. Cilji zastavljeni z letnim programom dela  

 

Med najpomembnejše naloge in cilje za leto 2019 smo zapisali: 

 Povečanje števila obiskovalcev in prodaje vstopnic v Ţički kartuziji za 9 % glede na 

doseţen rezultat v letu 2018; 

 Povečanje števila organiziranih izletov za skupine za 10 % v primerjavi z letom 2018 (iz 230 

na 250 izletov);  

 Prodaja trgovskega blaga za 10%; 

 Zaključek projekta »Zelena digitalna doţivetja v TDRP« iz naslova javnega razpisa MGRT: 

Sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v 

Sloveniji – izvedba vseh zastavljenih aktivnosti (spletna stran, rezervacijski sistem, 

oblikovanje ITP-jev, fototeka in videoteka, aplikacija za obogateno resničnost (AR) V Ţički 

kartuziji, itd.); deleţ sofinanciranja: 90%; skupna vrednost projekta (brez DDV): 230.007,50 

€; skupna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 225.000 €; 

 Izdaja digitalnega in tiskanega časopisa TDRP- 2 x letno (maj, december); 

 Skupna prijava TDRP za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION – oddaja v 

mesecu marcu 2019; cilj je pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION GOLD za 

celotno destinacijo; 

 Nadaljevanje projekta »Heart Made/Narejeno s srcem« kot nadgradnje projekta »Poletna 

doţivetja« iz leta 2017 (Dnevi odprtih vrat pri ponudnikih TDRP); 

 Zaključek projekta TUR infomat – TUR infomat , ki je bil postavljen k Fontani za dve ptici in 

uradno predan v uporabo septembra 2018; 

                                                           
2
 Odvisna od števila novih nastanitvenih kapacitet – 10 ali 20 odstotna rast kapacitet. 
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 Nadaljevanje izvajanja projekta »Okusi Rogle« tudi v 2019, v okviru odobrenih sredstev za 

razpis in njegov zaključek (dvoletni projekt); 

 Promocija turistične ponudbe in v povezavi s tem prijava na javni razpis MGRT: Dvig 

kompetenc in promocija vodilnih turističnih destinacij 2020-2021 (predvidena objava v juniju 

2019; prijava kot TDRP); 

 Partnerstvo v projektu Odprto učno okolje za vse generacije v sodelovanju z Vrtcem 

Slovenske Konjice – izvedba v 2019 in 2020; 

 Prijava na razpis Horizon 2020 v sodelovanju s SAZU – mednarodno povezovanje in 

prenos dobrih praks s področja kulturnega turizma, pri čemer bo občina Slovenske Konjice 

predstavljala referenčno območje Slovenije, se učila od drţav partneric in se zavezala k 

implementaciji pilotnega projekta na svojem območju – prijava do konca marca 2019, 

izvedba odvisna od odobritve projekta; projekt za občino Slovenske Konjice predvideva 

300.000 €;  

 Sodelovanje TIC Slovenske Konjice pri projektu CeloVITA! - Celovite prostorske zasnove 

dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino Slovenske Konjice na 

pobudo Občine Slovenske Konjice (razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in preţivninskega sklada RS Po kreativni poti do znanja – vrednost razpisa 

20.785 €); 

 Nadaljevanje priprav na projekt »Kmečki punt 2020« - obeleţitev 505 obletnice v letu 2020; 

priprava moţnih scenarijev in finančnih konstrukcij;  

 Organizacija in izvedba natečaja in prireditve 15. Festival lepopisja. 

 Priprava in distribucija Tedenskega napovednika dogodkov - 52 napovednikov; 

Poleg zastavljenih vsebinskih ciljev, smo si v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice zadali tudi 

pomemben investicijski cilj in sicer: 

 Celovita obnova prostorov TIC-a 

Posamezni cilji so v nadaljevanju tega poročila podrobneje vsebinsko razdelani, razloţeni in 

ovrednoteni.   

 Cilji 1, 2, 3 - Obisk kulturno-turističnih znamenitosti in prodaja spominkov  

 

Ad 1) Iz evidence TIC-a o številu obiskovalcev skupne turistične infrastrukture območja Občine 

Slovenske Konjice (kulturno-zgodovinske znamenitosti), so razvidni sledeči podatki o obiskovalcih 

Ţičke kartuzije, kot najpomembnejše turistične točke: 

Število vstopnic 2016 2017 2018 2019 % 

Plačljive 10.683 12.255 12.841 14.360 +11,83 

GRATIS vstopnice 1.773 1.529 1.768 1.472 -16,74 

 

Obisk Ţičke kartuzije je bil, glede na število prodanih vstopnic, v primerjavi z letom 2018 višji za 

slabih 12%, načrtovali smo 9% povečanje. Število brezplačnih vstopnic se je v primerjavi z letom 

2018 zmanjšalo za skoraj 17%.  

Zastavljen Cilj 1 je bil preseţen. 

Ad 2) V TIC-u izvajamo, na podlagi ponujenih paketov doţivetja naše destinacije, tudi izlete za 

posameznike ali skupine. V letu 2019 smo izvedli izlete za 230 skupin. V primerjavi z letom 2018 

smo ostali na enaki številki organiziranih izletov.    



LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

Zastavljen Cilj 2 ni bil doseţen.     

Ad3) Prodajo trgovskega blaga (spominkov) vršimo na lokaciji TIC Slovenske Konjice in TIC 

Ţička kartuzija. Prodaja se je v primerjavi z letom 2018 skupno povečala za 27,79 %. Povečanje 

gre predvsem pripisati večjemu številu posameznih obiskovalcev Ţičke kartuzije.  

Zastavljen Cilj 3 je bil preseţen. 

 Cilji 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Aktivnosti v okviru TDRP  

 

Ad 4) V letu 2019 smo uspešno zaključili projekt, ki smo ga konec leta 2017 prijavili na javni razpis 

MGRT za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v 

Sloveniji, pod naslovom »Zelena digitalna doţivetja v Destinaciji Rogla-Pohorje«. Projekt se je 

nanašal na digitalni marketing TDRP. V okviru projekta smo oblikovali nove integralne turistične 

produkte in 5-zvezdična doţivetja glede na smernice Slovenske turistične organizacije, izvajali 

smo s pomočjo Google Search, Google Display Network oglasov ter oglaševanje na 

Facebooku in Instagramu (produkti glede na letne čase in ponudbe ponudnikov ter tradicionalne 

prireditve), izdelali novo interaktivno večjezično spletno stran s spletno trgovino, integriranim 

rezervacijskim sistemom ter skupen informacijski sistem destinacije, izdelali dve aplikaciji za 

obogateno resničnost – AR (Pohorski škrat, Ţička kartuzija), izvedli izobraţevanja za lokalne 

prebivalce in ponudnike na orodju Maya 3D Autodesk za oblikovanje aplikacij za obogateno 

resničnost, izdelali obširno fototeko in videoteko (12 promocijskih filmov),  destinacije izdelali štiri 

virtualne 360° sprehode po nekaterih znamenitostih, sodelovali z blogerji in influencerji za 

promocijo na druţbenih omreţjih, izvedli usposabljanja za turistične ponudnike na področju 

digitala, oblikovali in prevedli dva destinacijskega časopisa, izobraţevali kadre destinacije. 

o Trajanje projekta:  8. 1. 2018 do 30. 9. 2019 

o Vlaganje zahtevkov: Prvo vmesno poročilo – november 2018, drugo vmesno poročilo – 

junij 2019, zaključno poročilo – oktober 2019 

o Deleţ sofinanciranja: 90%  

o Skupna vrednost projekta (z DDV): 259.026,08 € 

o Skupna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 224.972,48 € 

 

»ZELENA DIGITALNA DOŽIVETJA V TDRP« 

Zap. 
št. 

Vsebinski sklop 
aktivnosti in 
vrsta stroška 

Aktivnost 
operacije 

Celotni stroški 
aktivnosti (v 
EUR z DDV) 

Upravičeni 
stroški 

aktivnosti (v EUR 
- brez DDV) 

Znesek  
sofinanciranja (v 
EUR - brez DDV) 

Udeležba na 
projektu - 

lastna sredstva 
(10%) 

Znesek 
neupravičenih 

stroškov 

1. Vodenje operacije - Stroški 
plač 

24.630,75 € 24.630,75 € 22.167,68 € 2.463,08 € 0,00 € 

2. Razvoj turističnih produktov  13.000,50 € 13.000,50 € 11.700,45 € 1.300,05 € 0,00 € 

3. Vzpostavitev sodobnih 
digitalnih orodij in digitalna 
promocija turistične 
ponudbe 

221.394,83 € 187.341,23 € 168.607,11 € 18.734,12 € 34.053,60 € 

 SKUPAJ 259.026,08 € 224.972,48 € 202.475,23 € 22.497,25 € 34.053,60 € 

  

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 1/2018 57.526,16 € 49.181,81 € 44.263,71 € 4.918,10 € 8.344,38 € 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 1/2019 100.661,33 € 88.127,91 € 79.315,12 € 8.812,79 € 12.533,42 € 
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ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 2/2019 100.838,74 € 87.662,67 € 78.896,44 € 8.766,27 € 13.175,80 € 

 SKUPEN STROŠEK OPERACIJE: 56.550,85 € 

 

Projekt smo v letu 2019 uspešno zaključili in prejeli vsa načrtovana sredstva. Za vloţek v višini 

56.550,85 €, ki predstavlja 10% vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta in DDV kot 

neupravičen strošek, smo v digitalni marketing vloţili skoraj 260.000,00 €.  

Zastavljen Cilj 4 je bil v celoti doseţen. 

Ad 5) V letu 2018 smo izdali dve številki časopisa Destinacija Rogla-Pohorje v slovenski in 

angleški različici, ki sta sluţila kot uradna turistična vodnika za obiskovalce naše destinacije preko 

celega leta. V projektu »Zelena digitalna doţivetja v TDRP« smo kot upravičene stroške lahko 

uveljavljali oblikovanje in angleške prevode, tisk pa delno iz lastnih sredstev destinacije, delno pa 

ga je pokrilo podjetje Unitur (spomladansko številko). Časopise smo distribuirali k vsem 

ponudnikom turističnih nastanitev v destinaciji, v gostilne in restavracije, TIC-e ter turistično najbolj 

obiskane točke, kot so Ţička kartuzija, Mini ZOO Land, Vinska klet Zlati grič, Center Noordung, 

Graščina Oplotnica, itd.  

Datuma izdaj: 3. 5. 2019 in 6. 12. 2019  

Naklada: 10.000 kom/številko 

 

Zastavljen Cilj 5 je bil v celoti doseţen. 

Ad 6) Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, 

ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN zdruţuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v 

Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega 

delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. V letu 2019 smo 

se kot prva destinacija v Sloveniji prijavili na razpis in prejeli certifikat Slovenia Green Destination 

– Bronze. Cilje smo imeli sicer postavljene precej višje (Gold), vendar ker zdruţujemo štiri občine, 

dve od katerih na področju trajnosti šele orjeta ledino, je barva pridobljenega znaka realna. 

Natančno smo preučili prejeto poročilo in sprejeli korektivne ukrepe, predvsem na področju 

obveščanja in ozaveščanja javnosti, s katerimi nameravamo v prihodnjih letih ţlahtnost certifikata 

izboljšati.  

Zastavljen Cilj 6 je bil delno doseţen. 

Ad 7) Tudi v letu 2019 smo nadaljevali s povezovalnimi aktivnostmi lokalnih ponudnikov pod 

naslovom »Heart Made / Narejeno s srcem« kot nadgradnje projekta »Poletna doţivetja« iz leta 

2017 (Dnevi odprtih vrat pri ponudnikih TDRP). Ponudnike, ki so tudi za posamezne obiskovalce 

(ne le za najavljene skupine) odprli svoja vrata ob določenih dneh in jim bili na razpolago z 

informacijami, pokušnjami in prikazi domačih obrti, smo predstavili v obeh številkah destinacijskega 

časopisa in jih promovirali tudi preko spletne strani, Facebooka in Instagrama ter spletnih 

oglaševalskih akcij.  

Zastavljen Cilj 7 je bil v celoti doseţen. 

Ad 8) V letu 2019 smo tudi formalno zaključili projekt TUR infomat in prejeli vsa predvidena 

sredstva. TUR infomat je bil v Slovenskih Konjicah s soglasjem ZVKD postavljen k Fontani za 

dve ptici in uradno predan v uporabo ţe septembra 2018. Sredstva smo pridobili v okviru razpisa 

LAS Od Pohorja do Bohorja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v projektu pa so 
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sodelovale naslednje občine: Zreče, Vitanje, Slovenske Konjice (vse iz TDRP) ter Dobrna in 

Šentjur. Namen projekta je bil vzpostaviti 24-urni servis turističnih informacij območja med 

Pohorjem in Bohorjem, saj se vse sodelujoče občine nahajajo v bliţini zdraviliških centrov in imajo 

še zlasti v svojih urbanih centrih 24-urni pretok obiskovalcev. Infomati pripomorejo k boljši 

informiranosti obiskovalcev, turistov in domačinov, dostopni so 24 ur na dan, sledijo pa tudi 

smernicam dostopnega turizma - turizma za vse (gibalno ovirane osebe, starejše osebe, mame z 

vozički, itd.). Obiskovalce seznanja, inovativno izobraţuje in jim omogoča celovite informacije o 

turistični, kulturni in naravni ponudbi destinacije LAS od Pohorja do Bohorja. Gre za trajnostno 

vzdrţen model informiranja, promocije turistične ponudbe destinacije. 

 

o Trajanje projekta: 1. 10. 2017 do 31. 10. 2018 

o 7 partnerjev 

o Skupna vrednost projekta (bruto): 64.747,18 € 

o Skupna vrednost projekta (neto): 47.022,94€  

o Znesek celotnega zahtevka za izplačilo (80%): 37.618,35 € 

o Skupna vrednost za Slovenske Konjice: 9.638 € 

o Višina sofinanciranja za Slovenske Konjice (80%): 6.320 € 
 
Zastavljen Cilj 8 je bil v celoti doseţen. 
 

Ad 9) V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi projekta »Uţij Okuse Rogle« in ga tudi formalno 

zaključili. Prejem sredstev načrtujemo v prvi polovici 2020. Sredstva smo pridobili v okviru razpisa 

LAS Od Pohorja do Bohorja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) - 

sredstva LEADER/CLLD. V projekt so bile vključene vse občine TDRP. Namen projekta je bil 

nadgraditi dosedanje stanje blagovne znamke in ponovno obuditi aktivnosti v zvezi z njenim 

delovanjem. Izvedli smo ocenjevanja za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle, ki so potekala v 

šestih kategorijah: lokalni pridelki in prehranski izdelki ter pijače, tradicionalne jedi 

pripravljene na sodoben način, rokodelski izdelki in izdelki unikatnega ter industrijskega 

oblikovanja, vodena doţivetja ter kulinarične prireditve. Znak je pridobilo 38 ponudnikov za 

239 produktov. Izvedene aktivnosti so spodbujale in povezovale ponudnike preko vzpostavljanja 

in nadgrajevanja sistema ocenjevanja produktov. Vzpostavili smo dobaviteljsko verigo ter mreţo 

prodajnih mest na območju naše destinacije. V sklopu projekta Uţij Okuse Rogle je bila 

oblikovana še celostna grafična podoba blagovne znamke Okusi Rogle, izdali pa smo tudi 

kulinarični vodnik in promocijsko brošuro. Tekom projekta smo izvajali obširno promocijo 

blagovne znamke s kulinaričnimi prireditvami v vseh štirih občinah ter promocijo z jumbo 

plakati, socialnimi omreţji (Facebook, Instagram). Na koncu projekta je bila izvedena tudi 

novinarska konferenca, kjer smo javnost seznanili z aktivnostmi in rezultati projekta. 

o Trajanje projekta: 1.3.2018 – 30.9.2019 

o 5 partnerjev 

o Skupna vrednost (neto): 24.203,91 €  

o Deleţ sofinanciranja: 85% 

o Znesek zahtevka za izplačilo: 20.573,36 € 

 
Zastavljen Cilj 9 je bil delno doseţen.  
 

Ad 10) Konec oktobra 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo 

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v 

vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021. Namen razpisa je spodbujanje razvoja 
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turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in 

krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji. Cilj razpisa 

je dvig konkurenčnosti destinacij oz. posledično MSP-jev, dvig prihodov in prenočitev turistov ter 

prilivov iz naslova izvoza potovanj in razvoj konkurenčnih turističnih produktov. Na nivoju TDRP in 

v dogovoru z ţupani vseh štirih občin je bila sprejeta načelna odločitev, da se na razpis prijavimo. 

Ker so moţni trije roki oddaje razpisne dokumentacije, smo se odločili za oddajo v zadnjem roku 

(20. 4. 2020), da bomo pridobili dovolj časa za njeno celovito vsebinsko pripravo. Osnovni podatki 

o razpisu so sledeči: 

o Višina upravičenih sredstev (TDRP): 286.950,00 € (350.079,00 € z DDV) 

o Višina sofinanciranja (90%): 258.255,00 € 

o Ocenjena vrednost stroška TDRP (simulacija):  

28.695,00 (10%) + 63.129,00 (DDV) = 91.824,00 € (45.912,00 €/leto) 

Število zahtevkov: 4 = 2 (2020) in 2 (2021) 

Predvidena višina posameznega zahtevka: 87.519,75 € 

Zastavljen Cilj 10 ni bil doseţen.  
 

 Cilji 11, 12, 13, 14 – Sodelovanje v raznih projektih  

 

Ad 11) Splošna knjiţnica Slovenske Konjice je v letu 2019 pristopila k partnerstvu v projektu 

Odprto učno okolje za vse generacije v sodelovanju z Vrtcem Slovenske Konjice. Šlo je za 

dvoletni projekt, katerega aktivnosti bodo dokončno izvedene v letu 2020. Operacija vzpostavlja 

odprto učno okolje za vse generacije, za domačine in obiskovalce, ki nudi oblike povezovanja in 

globljih doţivetij narave in okolja ter vnaša vsebine dediščine bliţnjega okolja v vrtce in šole. V 

okviru operacije s programi gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine razvija socialno 

funkcijo gozda. S celostno  obravnavo naravne in kulturne dediščine območja uvaja v vrtce in šole 

poučevanje obveznih učnih vsebin skozi naravno in kulturno dediščino. Z vključevanjem staršev in 

drugih krajanov povezuje vse generacije v procesih medgeneracijskega učenja in aktivne 

skupnosti ter navaja na zdrav ţivljenjski slog in ozaveščenost o pomenu dediščine. Z 

usposobljenimi turističnimi vodniki in s pripravljenimi programi sproščanja in revitalizacije v 

naravi ter poglobljenega doţivljanja kulturne dediščine nudi domačinom in obiskovalcem 

avtentična preseţna doţivetja. Namen projekta je spodbuditi razvoj na območjih KS Špitalič in KS 

Stranice z opolnomočenjem skupnosti za trajnostni razvoj, prepoznavanje priloţnosti za razvoj 

dejavnosti in podjetništva ter oţivitev odmaknjenih krajev. Kot partner v projektu je JZ Splošna 

knjiţnica v letu 2019 pomagal in se aktivno vključeval v izvedbo izobraţevanja geomantijskih 

turističnih vodnikov, sodeloval pri naboru udeleţencev in promociji projekta. V letu 2020 sledi še 

izdaja brošure v obliki priročnika za zelena turistična vodenja in zaključna mednarodna konferenca. 

Skupna vrednost upravičenih stroškov za Splošno knjiţnico Slovenske Konjice je znašala 

5.258,26 €, od tega je upravičenih stroškov 4.490,38 €, deleţ sofinanciranja znaša 85 % (3.816,82 

€), lastni deleţ pa 1.441,44 €.  

o Trajanje projekta: 1.1.2018 – 30.4.2020 

o 5 partnerjev 

o Skupna vrednost projekta (z DDV): 57.548,74 €  

o Upravičeni stroški: 53.374,38 € 

o Deleţ sofinanciranja: 85%  

o Znesek zahtevka za izplačilo: 45.368,22 € 
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Zastavljen Cilj 11 je bil delno bil doseţen.  
 

Ad 12) V marcu 2019 smo se na povabilo Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) 

skupaj z Občino Slovenske Konjice in SAZU prijavili na razpis Horizon 2020. Cilj razpisa je bil 

mednarodno povezovanje in prenos dobrih praks s področja kulturnega turizma, pri čemer naj bi 

občina Slovenske Konjice predstavljala referenčno območje Slovenije, se učila od drţav partneric 

in se zavezala k implementaciji pilotnega projekta na svojem območju, ki bi pripomogel k 

nadgradnji kulturnega turizma, a projekt ţal ni bil odobren (zavrnitveno pismo, 16. 7. 2019).     

Zastavljen Cilj 12 ni bil doseţen.  
 
Ad 13) V letu 2019 je TIC Slovenske Konjice sodeloval pri projektu CeloVITA! - Celovite 

prostorske zasnove dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino 

Slovenske Konjice na pobudo Občine Slovenske Konjice. Projekt so pripravili študentje Fakultete 

za gradbeništvo, prometno inţenirstvo in arhitekturo in ga prijavili na razpis Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preţivninskega sklada RS »Projektno delo z 

gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti 

do znanja 2017 – 2020«. Vrednost razpisa je znašala 20.785 €. Projekt bo zaključen in javnosti 

predstavljen v začetku leta 2020. TIC Slovenske Konjice je s študenti sodeloval pri pregledu 

turistične infrastrukture, zemljevidov in prepoznavanju tipičnih značilnosti okolja, povezanih s 

kulturno tradicijo kraja. Z globljim poznavanjem kraja in njegovih značilnosti so laţje razmišljali o 

celovitem vzpostavljanju rekreativno-turistične infrastrukture, ki bi se smiselno vklapljala v okolje in 

zagotavljala najvišjo moţno kakovost ţivljenja domačinom. Ta projekt za naš zavod ni imel 

finančnih učinkov.  

Zastavljen Cilj 13 je bil delno bil doseţen.  
 
Ad 14) V letu 2019 smo izvedli pogovore z organizatorji Škofjeloškega pasijona, da bi se kar se da 

pripravili na ponovno izvedbo uprizoritve Kmečkega punta v letu 2020, ko praznujemo 505 

obletnico Vseslovenskega kmečkega upora. V javnem zavodu Splošna knjiţnica Slovenske 

Konjice smo pripravili različne scenarije in finančne simulacije, ki pa so bile vse izjemno visoke. 

Zaradi številnih drugih (pre)potrebnih projektov v Občini Slovenske Konjice smo se na koncu 

skupaj z vodstvom občine odločili, da bi v letu 2020 obletnico Vseslovenskega kmečkega upora 

obeleţili zgolj z manjšimi prireditvami, dogodki in razstavami in jih posvetili tej obletnici.  

 

Zastavljen Cilj 14 ni bil doseţen.  
 

 Cilj 15 – Organizacija 15. Festivala lepopisja v Ţički kartuziji  

Ad 15) V petek, 4. 10. 2019, smo v Ţički kartuziji pripravili zaključno prireditev 15. Festivala 

lepopisja z razstavo najboljših del prispelih del in podelitvijo nagrad ustvarjalkam najlepših 

lepopisov, vse skupaj pa je pospremil bogat kulturni program in pestro dogajanje. Festival lepopisja 

spodbuja mlade k razmišljanju o tem, da je pisava naše ogledalo in da v svojem bistvu izhaja iz 

človekovega uma, ki se je preko roke prvotno ubesedil na stenah jam, papirusih, pergamentih in 

papirju in da so nastajala dela, ki še tisočletja po tem pričajo o razvoju in napredku naše vrste. V 

času računalništva in naprednih tehnologij na vse to prevečkrat pozabljamo. Na svoji 15-letni poti 

Festival počasi postaja prepoznaven v širšem slovenskem prostoru in k sodelovanju privablja 

vedno več mladih. Od samih začetkov je posvečen Mednarodnemu dnevu odprtih vrat ekoloških 

kmetij, zadnjih nekaj let tudi Svetovnemu dnevu turizma, obenem pa je uvrščen tudi v program 

Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD). Tudi letos smo k sodelovanju povabili vse slovenske 

osnovne šole in prejeli 119 izdelkov iz 13 slovenskih šol. Na zaključni prireditvi, ki so jo popestrili 
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učenci GŠ Slovenske Konjice in POŠ Špitalič, smo podelili priznanja in nagrade trem najboljšim iz 

vsake triade, sledila pa je lepopisna delavnica, EKO kviz in pogostitev z ekološkimi namazi in 

napitki.   

Zastavljen Cilj 15 je bil v celoti doseţen. 
 

 Cilj 16 – Izdaja 52. številk Tedenskega napovednika dogodkov  

 

Ad 16) V letu 2019 smo ob ponedeljkih redno pripravljali Tedenski napovednik dogodkov v 

Občini Slovenske Konjice in ga distribuirali po elektronski pošti, objavili na spletu in izobešali v 

obveščevalne table, nameščene po Starem trgu. Napovednik je poleg dogajanja društev, klubov in 

organizacij v Občini Slovenske Konjice, vključeval tudi dogajanje v sosednjih občinah Turistične 

destinacije Rogla-Pohorje, v mestih članih Zdruţenja zgodovinskih mest Slovenije ter obveščal o 

pomembnih novostih na področju kulturnega in turističnega dogajanja pri nas. V letu 2019 smo 

izdali 52. Tedenskih napovednikov. 

 
Zastavljen Cilj 16 je bil v celoti doseţen. 
 

 Cilj 17 – Celovita obnova TIC-a  

 
Ad 17) Občina Slovenske Konjice je v začetku leta 2019 pristopila k celoviti prenovi obstoječih 

prostorov Turistično informacijskega centra Slovenske Konjice na Starem trgu 27. Za 

vzpostavitev normalnih pogojev za delo zaposlenih in kakovosten sprejem obiskovalcev je bilo 

potrebno celovito sanirati stene in tla ter prostore primerno opremiti. Od februarja do julija je 

bila obiskovalcem na voljo začasna informacijska pisarna in sicer v občinskih prostorih nekdanjega 

TOM telefona na Starem trgu 29. V začetku avgusta 2019 je TIC pričel ponovno sprejemati 

obiskovalce na stari, vendar obnovljeni lokaciji. Prostori TIC Slovenske Konjice so dolgo čakali na 

svojo obnovo. Razmere za delo v njih so bile neprimerne, prostori vlaţni, ometi so odpadali, 

pohištvo pa je bilo dotrajano in povsem neprimerno za kakovosten sprejem obiskovalcev. V 

začetku letošnjega leta je Občina Slovenske Konjice pristopila k celoviti obnovi prostorov in za to 

zagotovila proračunska sredstva. Gradbeno-obrtniška dela je izvedlo Stanovanjsko podjetje 

Konjice, opremo pa je po načrtih Mie Crnič, mlade arhitektke doma iz sosednje Oplotnice, izdelalo 

podjetje Gonzaga iz Nove Gorice. Na postavki za obnovo prostora, ki je vključevala temeljito 

sanacijo tal - tlakov, sten, obnovo vrat, namestitev sistema rekuperacije za zračenje prostora, 

električno talno dogrevanje in izdelavo ter namestitev pohištva, je občina namenila 43.000 €. 

Splošna knjiţnica je v letu 2019 v opremo vloţila še slabih 3.000 €. Danes je TIC Slovenske 

Konjice sodoben turistično informacijski center, namenjen tako obiskovalcem naših krajev, kot tudi 

lokalnemu prebivalstvu. Uradno odprtje novih prostorov smo izvedli ob Svetovnem dnevu 

turizma, 27. septembra, ko smo organizirali Urbani sprehod z dušo, na katerem smo poleg 

obnovljenega TIC-a udeleţencem pokazali še druge urbane novosti v mestu (urejena sprehajalna 

pot ob Dravinji, javni sistem izposoje koles KOLESCE in nakazali novo Minattijevo pot).  

 
Zastavljen Cilj 17 je bil v celoti doseţen. 
 
4.1.3. Pregled ključnih aktivnosti TIC-a in TDRP 

 

V nadaljevanju so navedene ključne aktivnosti TIC-a za leto 2019, tako na nivoju TIC-a 

Slovenske Konjice, kot tudi Turistične destinacije Rogla-Pohorje. Aktivnosti se namreč močno 

prepletajo Podrobnejši pregled vseh aktivnosti, vezanih tudi na celoletne aktivnosti izvedene v 
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okviru Turistične destinacije Rogla-Pohorje, je razviden iz interne dokumentacije, ki je na vpogled 

na TIC Slovenske Konjice in LTO Rogla-Zreče. Aktivnosti smo ločili po vsebinskih sklopih. 

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 Osredotočenost na celovit digitalni marketing: V skladu z izdelano Digitalno komunikacijsko 

strategijo Turistične destinacije Rogla-Pohorje 2018-2021 smo usmerjeno izvajali aktivnosti 

digitalnega trga, s poudarkom na tujih trgih. Opredelili smo naše glavne in sekundarne 

produkte ter ključne persone slovenskega turizma (ciljne skupine in ključne trge), izvajali 

spletno oglaševanje preko zakupa ključnih besed na Googlu in AdWords oglasi, oglaševanje s 

pomočjo remarketinga, preko  druţbenih omreţij, sejmov, izdaje tiskovin, paketov za ciljne 

skupine ter izdelali bogato foto in videoteko (12 promocijskih filmov); redne objave na 

Facebook strani ter Instagram profilu Turistične destinacije Rogla-Pohorje za slovensko in tuje 

različice strani; 

 Izdelava nove spletne strani Turistične destinacije Rogla-Pohorje www.rogla-pohorje.si 

(TDRP) – v okviru projekta Zelena digitalna doţivetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje - 

modernejša spletna stran z rezervacijskim sistemom, spletno trgovino in prodajo turističnih 

programov, mediateko; nadgradnja, urejanje in aţuriranje spletne strani, mesečne analize 

obiska; 

 Izdaja dvojezičnega destinacijskega časopisa SLO-ANG (Datumi izdaj: 3. 5. in 6. 12. 2019); 

redna srečanja z uredniškim odborom ter koordinacija priprave člankov pred posamezno 

izdajo; 

 Oblikovanje in distribucija promocijskih materialov in gradiv: priprava večjezičnih zloţenk 

o turistični ponudbi v Občini Slovenske Konjice - trenutno najbolj aktualni  sta posodobljeni 

zloţenki Slovenskih Konjic in Ţičke kartuzije v 5 jezikih (SLO, ANG, NEM, ITA, FRA); na obeh 

izpostavah TIC-ev imamo na voljo aktualne zloţenke, kataloge in materiale STO; na voljo so 

tudi materiali turističnih ponudnikov iz našega območja in širše; časopis Turistične destinacije 

Rogla-Pohorje ponuja širok nabor informacij (prireditve, trţnice, pohodne in kolesarske poti, 

doţivetja, razni popusti, itd.); zaposlene na TIC skrbijo za redno distribucijo aktualnih zloţenk 

tudi po terenu (dostava k najbolj turističnim točkam – npr. Vinska klet Zlati grič, Mini ZOO Land, 

Dvorec Trebnik, itd.); 

 Izdaja 52 številk Tedenskega napovednika dogodkov v Občini Slovenske Konjice – zbir 

dogodkov društev, šol, zavodov in drugih organizacij ter aktualno dogajanje; spletna distribucija 

in namestitev v mestne oglasne table – vsak ponedeljek; 

 Organizacija študijskih tur: a) Študijska tura z avstrijskimi mediji »SPA razvajanja v 

Sloveniji« v sodelovanju z Best Press Story« - 8. 2. 2019 (Ţička kartuzija, kosilo v Gostilni Grič, 

voden ogled Vinske kleti Zlati grič, Terme Zreče (SPA) in večerja) – TDRP in Unitur; b) STO 

študijska tura za hrvaške medije »Outdoor, kulinarika in SPA« v izvedbi Best Press Story - 13. 

2. 2019 (Ţička kartuzija in kava v Gostilni Grič, sprehod skozi Slovenske Konjice, kosilo v 

Gostilni Grič, odhod na Roglo, check-in v Hotelu Rogla in krpljanje ter večerja) – Slovenske 

Konjice in Unitur; c) ZZMS organizacija študijske ture za avstrijske medije (2. – 5. 4.) in 

dopolnilna študijska tura za novinarja Die Presse Tima Volkerja (19. 4.) – vsebine študijske ture 

na Konjiškem: ogled Konjic, namestitev v RH, Mala kmetija, Vinska klet Zlati grič; d) SIW – 

študijska tura STO (18. 5.); e) organizacija in izvedba študijske ture za mesta člane ZZMS na 

temo digitalizacije kulturne dediščine (Pot med krošnjami Pohorje, Center Noordung, AR Ţička 

kartuzija); f) sodelovanje pri izvedbi dvodnevne študijske ture po TDRP za študente Fakultete 

za turizem Breţice z namenom izdelave destinacijskih ITP-jev v sodelovanju s Tanjo Lešnik 

Štuhec in Ilono Stermecki; predstavitev aktivnosti destinacije, delo s študenti, udeleţba na 

predstavitvah študentov, (3. in 4. 12.); g) organizacija študijskega obiska po TDRP za poslovne 

partnerje iz Vulkanlanda na pobudo Tanje Lešnik Štuhec – Spirit of Regions; 

http://www.rogla-pohorje.si/
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 Celovito obveščanje javnosti o aktivnostih TDRP v sodelovanju z medijsko hišo Novice 

& Radio Rogla – sklenitev letne pogodbe z namenom rednega obveščanja javnosti o 

aktivnostih, projektih, pridobitvah in dogodkih, ki pripomorejo k boljši kakovosti ţivljenja na tem 

območju; 

 Brezplačen turistični avtobus na Roglo (TDRP) - od 10. do vključno 25. 8. 2019 je 

brezplačen avtobus ob sobotah in nedeljah 2x dnevno vozil obiskovalce na relaciji Slovenske 

Konjice – Zreče – Rogla – Pesek. Turistični avtobus je domačinom in obiskovalcem omogočal 

trajnostno in okolju prijaznejšo obliko prevoza na Roglo ob vikendih, ko je bil turistični obisk 

največji. Obenem smo z njim ţeleli lokalno prebivalstvo spodbuditi k zdravemu in aktivnemu 

preţivljanju prostega časa v neokrnjeni naravi;  

 Pot med krošnjami Pohorje – odprta 20. 9.; največja turistična pridobitev v destinaciji; z 

oktobrom smo v TDRP pripravili poldnevne pakete za obisk Poti med krošnjami Pohorje na 

Rogli v kombinaciji s kosilom in drugimi znamenitostmi (npr. Ţička kartuzija, Zlati grič, Center 

Noordung, Skomarska hiša, itd.); oblikovanje in distribucija letakov;   

 STO (TIC in TDRP): sodelovanje z STO preko celega leta – obveščanje o aktivnostih, 

posodabljanje spletne strani sodelovanje v študijskih turah; priprava akcije za kampanjo STO-ja 

»2 milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo« (TDRP v ospredju v tednu 11. – 17. 2. 2019: 

priprava kreativ, koordinacija s STO-jem, obveščanje in spodbujanje ponudnikov in splošne 

javnosti k sodelovanju, redne objave s spodbujanjem objav in uporabo ključnikov 

#RoglaPohorje, #ExploreFeelEnjoy in #ifeelsLOVEnia); prilagoditev spletne predstavitve TDRP 

na www.slovenia.info; v juniju pripravljeni in posredovani odgovori na obseţen vprašalnik STO 

o butičnosti ponudbe v TDRP; podpis partnerskega dogovora med vodilnimi destinacijami in 

STO (na DST 2019 – 12. 11.); 

 Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN – v letu 2019 smo pridobili znak 

SLOVENIA GREEN DESTINATION – BRONZE in postali prva destinacija v Sloveniji, ki ga je 

pridobila; pred tem so znak namreč dodeljevali samo posameznim občinam;  

 Skupni nastopi na sejmih in promocijskih dogodkih (TDRP) - udeleţba na borzi Green & 

Outdoor v Bohinju (4. – 5. 4.); udeleţba na 19. borzi avtobusnih prevoznikov in organizatorjev 

potovanj B.T.B. – Bus. Travel. Business, v kraju Vösendorf/Dunaj na povabilo STO (5. in 6. 

11.) – izvedba kulinaričnega dela; Dnevi slovenskega turizma v Ljubljani (11. – 13. 11.);  

 Promocijski izlet za bralce Savinjskih novic (7. 9.) - priprava brezplačnega promocijskega 

izleta za bralce časopisa Savinjske novice in polletna promocija TDRP v tem časopisu; do 

samega izleta je bil v v 10 številkah časopisa celostranski oglas z vabilom na izlet in 

nagradnimi vprašanji, s katerimi je zainteresirana javnost sodelovala v ţrebanju; vprašanja smo 

zastavljali sami in so se nanašala na destinacijo; izlet smo uspešno izvedli v zadovoljstvo obeh 

strani; 

 Kolesarska dirka po Sloveniji (20. 6.) – sodelovanje pri splošnih promocijskih aktivnostih v 

sodelovanju z Občino Slovenske Konjice; 

 Zdruţenje zgodovinskih mest Slovenije (TIC) – udeleţba na rednih mesečnih sestankih 

(preko celega leta); sodelovanje na prireditvah ZZMS – vzajemna promocija z nastopi 

ponudnikov (preko celega leta); izvajanje splošnih on-line promocijskih aktivnosti (spletna 

stran, Facebook, Instagram – preko celega leta); predstavitev na sejmu Ferrienmesse Dunaj 

(10. - 13. 1. 2019); januarska predstavitev prvega izmed štirih promo videov »V vinu je 

resnica«, v katerem so sodelovale tudi Slovenske Konjice; podelitev priznanj za 

najkvalitetnejšo prenovo v Novem mestu (30.1.); organizacija, koordinacija in udeleţba na 

rednem mesečnem sestanku ZZMS v Slovenskih Konjicah v sodelovanju z Občino Slovenske 

Konjice (20. 2.) – Christianina soba Dvorca Trebnik (izvedba sestanka), ogled razstave ob 100-

obletnici I. svetovne vojne (mag. Aleksandra Boldin), malica v restavraciji Mali grof in voden 

http://www.slovenia.info/
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ogled Vinske kleti Zlati grič s kozarcem penine (podrobnosti v zapisniku sestanka, ki se nahaja 

v arhivu TIC); udeleţba na sejmu Vakantiessalon Bruselj (7. – 10. 2. 2019); udeleţba na sejmu 

F.R.E.E München (20. – 24. 2. 2019) – nosilec predstavitve Novo mesto, Konjice smo 

sodelovale z nagradami za kolo sreče (vstopnice za Ţičko kartuzijo); sodelovanje na prireditvi 

Gregorjevo v Trţiču (11. 3.) s konjiškimi gregorčki – TD Slovenske Konjice; aprilska 

oglaševalska akcija z jumbo plakati na 51 oglaševalskih mestih po Sloveniji »Obišči, raziskuj, 

doţivi« Zgodovinska mesta Slovenije;  

 RDO Deţela Celjska (TDRP) – udeleţba na rednih mesečnih sestankih; predstavitev na sejmu 

Ferrienmesse Dunaj (10. - 13. 1. 2019), Alpe Adria (30.1. – 2. 2. 2019); udeleţba na sejmu 

Freizeit Messe, Celovec (5. – 7. 4.); Dnevi medgeneracijskega soţitja (15. 5.);   

 EDEN (TIC) – EDEN Network & Bestdestination: posodobitev spletnih strani z novimi 

vsebinami in privlačnimi fotografijami;  

 TZS – prijava na tekmovanje Moja deţela lepa in gostoljubna v kategoriji manjših mest; 

sprejem komisije na terenu dne 10. 8. (Ratajc, Kangler); doseţeno 2. mesto;  

 Partnerstvo za Pohorje – v mesecu decembru so ţupani vseh štirih občin TDRP slavnostno 

podpisali dokument, s katerim so se pridruţili druščini skupaj 19 občin lociranih na Pohorju ali 

njegovi, z namenom usklajevanja ciljev in projektov, ustvarjanja zelene destinacije z evropsko 

uveljavljeno trţno znamko, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter spodbujanja skladnega 

gospodarskega in turističnega razvoja s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov; 

 Ţička kartuzija (TIC) – sodelovanje s SPAR PLUS klubom: popusti pri vstopnicah v Ţičko 

kartuzijo in PGV-jih (obširni mailingi, objave v katalogih, posredna promocija); izvedba 

promocijskih fotografiranj na lokaciji Ţičke kartuzije (druţine, pari, poročne fotografije, posebni 

dogodki) - po predhodni odobritvi TIC v zameno za promocijske fotografije, preko celega leta; 

izdelava promo videa o Ţički kartuziji iz materialov ZZMS (reţiserka Saška Sonja Sagadin); 27. 

3. – promo fotografiranje Salon Anna Marie Ljubljana; izdelava mobilne aplikacije AR Ţička 

kartuzija v sodelovanju s podjetjem Ctrl Art v sklopu projekta Zelena digitalna doţivetja v TDRP 

in nabava 5 pametnih očal EPSON Moverio s strani Splošne knjiţnice (izposoja od 1. 7. dalje); 

nakup 24 dodatnih avdiovodnikov in posodobitev vsebin na njih; snemanje videospota skupine 

Unikat (4. 6.); snemanje EPSON-ovega promocijskega videa za pametna očala (30. in 31. 7.); 

Festival poezije in vina (21. 8.); poletna izvedba PGV-jev; poletna izvedba Duhovnih taborov;  

sprejem visoke delegacije iz Cipra – predsednik Predstavniškega doma Republike Ciper, 

Demetris Syllouris (19. 9.); snemanje oddaje Na lepše (2. 10.); 

 Sodelovanje s prijateljskimi mesti Občine Slovenske Konjice (TIC) – udeleţba TD 

Slovenske Konjice na prireditvi Vincekovo v Gornji Stubici (19. 1.); obisk delegacije iz Gornje 

Stubice (20. 3.); ogled Ţičke kartuzije za dijake iz Hranic, goste Gimnazije Slovenske Konjice 

preko Erazmus projekta (28. 3.); promocija Slovenskega vikenda v Biogradu na Moru (april-

maj); koordinacija obiska Radovana Langerja iz Hranic pri ţupanu (22. 10.);  

 Obveščanje javnosti - skrb za redno posodabljanje vsebin na spletni strani TIC Slovenske 

Konjice in spletni strani Turistične destinacije Rogla Pohorje, uličnih oglasnih tablah, spletni 

strani STO, Facebook straneh (TIC Slovenske Konjice, Ţička kartuzija, Konjice imajo srce, 

Jurjevanje Slovenske Konjice, Splošna knjiţnica, Center za kulturne prireditve, Rogla-Pohorje, 

Okusi Rogle/Tastes of Rogla, itd.); 

 

PROJEKTI 

 Izvajanje raznih aktivnosti prijavljenih na javni razpis MGRT za sofinanciranje razvoja in 

promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji - digitalni marketing 

»Zelena digitalna doţivetja v Destinaciji Rogla-Pohorje«;  
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 Nadaljevanje izvajanja projekta »Uţij Okuse Rogle« (Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeţelja - sredstva LEADER/CLLD; LAS Od Pohorja do Bohorja, vključene vse občine DRP); 

 Izvedba in zaključek projekta »Tur infomat«  (Evropski sklad za regionalni razvoj | Operacija 

v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | Sodelujoče občine: Zreče, Vitanje, 

Slovenske Konjice (vse iz DRP) ter Dobrna in Šentjur); 

 Nadgradnja projekta Poletna doţivetja – dnevi odprtih vrat pri manjših ponudnikih v 

Turistični destinaciji Rogla-Pohorje; seznam destinacijskih ponudnikov z njihovo doţivljajsko 

ponudbo za individualne obiskovalce je sestavni del obeh destinacijskih časopisov. Projekt 

smo poimenovali Ustvarjeno s srcem / Heart Made. 

 Sodelovanje pri projektu »Odprto učno okolje za vse generacije« (oddan 10. 4. 2018) – 

prijava na kmetijski razpis LAS za sredstva CLLD; prijavitelj projekta na razpis LAS je Vrtec 

Slovenske Konjice v sodelovanju s Karin Lavin in Zavodom za celostni razvoj »Anima Mundi«; 

projekt predvideva vzpostavitev treh učilnic na prostem, ki se bodo lahko uporabljale tudi za 

namene turizma (Slovenske Konjice, Špitalič, Stranice); cilj je tudi izdati priročnik in zloţenko o 

odprtem učnem okolju ter izobraziti lokalne in destinacijske turistične vodnike za vodenje po 

teh točkah; partner Splošna knjiţnica Slovenske Konjice – prispevek 4.670 € + DDV (v dveh 

letih); soudeleţba vključuje tisk zloţenk, prevode, lekturo, izobraţevanja, itd. Izobraţevanje 

turističnih vodnikov je v letu 2019 pomagal organizirati in izvesti TIC Slovenske Konjice. 

Udeleţilo se ga je 35 posameznikov (domačini in ljudje iz bliţnje okolice). V letu 2020 bo 

izobraţevanje zaključeno, prav tako celoten projekt.  

 Prijava na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne 

dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, 

namenjenega za kulturo (spomeniško-varstveni projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2019-20) 

– prijava »obnove dela zgornjega gospodarskega poslopja Ţičke kartuzije« na razpis MK – 

obnova fasade in ureditev pritličja (18. 1. 2019) – projekt odobren in delno izveden v letu 2019; 

 Pripravljena idejna zasnova projekta »Tihe energije Ţičke kartuzije« – terenski obiski 

območja okoli Ţičke kartuzije in izvedba geomantijskih meritev z gospodom Dragom Iršičem in 

Joţetom Munihom; izvedba informativnega ogleda poti z ţupanom, občinsko upravo in 

zaposlenimi v turizmu v Občini Slovenske Konjice; priprava izvedbenega projekta; 

 Sodelovanje pri pripravah na projekt Prehistory Adventure (TDRP) – projekt se nanaša na 

nadaljnje raziskave območja Brinjeve gore in druge spremljevalne aktivnosti projekta 

(izobraţevanja, usposabljanja, dogodki, itd.);  

 Prijava na razpis JAKOB 2020 – obnova kulturne dediščine (Dvorec Trebnik).  

  

PRIREDITVE 

 Sodelovanje pri promociji in izvedbi destinacijskih prireditev (TDRP) – Jurjevanje in 3. Jurijev 

festival kulinarike in domačih obrti v Slovenskih Konjicah (30. 6. – prestavljeno zaradi slabega 

vremena iz 5. 5.); Praznik občine Oplotnica, 4. Festival narodno-zabavne glasbe pod Pohorjem 

– Oplotnica 2019 in Festival grajskih vin (23. – 26. 5.); Ropotanje v Starih Zrečah (7. – 9. 6.); 

Destinacija Rogla-Pohorje hodi (14. – 16. 6.); 30. Holcerija v Vitanju (11. – 12. 8.); Gobarski 

praznik in Praznik pohorskega lonca na Rogli (18. 8.); Vitanjska trška kuhna (28. 9.), Praznik 

goveje juhe in turistične igre v Zrečah (29. 9.); Martinovanje v Slovenskih Konjicah (9. 11.); 

 Spominska slovesnost v spomin Frankolovskih ţrtev (9. 2.) – koordinacija priprave 

slovesnosti, dogovori z nastopajočimi, idejna in vsebinska zasnova vabila, komunikacija s 

Protokolom RS, koordinacija s SV, sodelovanje s SD 100 frankolovskih ţrtev na Stranicah, 

udeleţba na organizacijskih sestankih (8. 1., 14. 1., 18. 1., ), moderiranje in izvedba prireditve 

(TIC); 
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 Rez potomke najstarejše trte v Ţički kartuziji (4. 4.) – priprava in moderiranje prireditve na 

pobudo VVD Slovenske Konjice (TIC); 

 Sprejem paraolimpijca Martina Lešnika (9. 4.) – priprava in moderiranje prireditve na pobudo 

VDC Slovenske Konjice (TIC); 

 Dan upora proti okupatorju (27. 4.) – priprava osrednje svečanosti občin Slovenske Konjice, 

Vitanje in Zreče – odpoved dogodka zaradi deţja; 

 Mednarodni muzejski dan v Ţički kartuziji (18. 5.) – brezplačni vodeni ogledi samostana ob 

10., 12., 14. in 16. uri ter kartuzijanska trţnica lokalnih dobrot; 

 Posvet o prihodnosti EU – EU SI TI (29. 5.) – vsebinska priprava in moderiranje posveta o 

prihodnosti EU (v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice in Uradom Vlade RS za 

komuniciranje);  

 Slavnostna podelitev priznanj za ocenjena vina letnika 2018 (15. 6.) – pomoč pri 

organizaciji, promociji in izvedbi prireditve ter moderiranje prireditve; predstavitev promo videa 

ZZMS »V vinu je resnica« kot zaključek dogodka; 

 Nasmeh konjiških dni (11. – 30. 6.) – sodelovanje pri pripravi nove celostne podobe in 

vsebinske zasnove sklopa prireditev posvečenih občinskemu prazniku; sodelovanje na 

novinarski konferenci in pomoč pri vsebinski pripravi; 

 3. Jurijev festival kulinarike in domačih obrti (30. 6.) – prvotno načrtovan v okviru 

Jurjevanja (5. 5.), ki pa je zaradi slabega vremena odpadlo, zato prestavljen na Občinski 

praznik; koordinacija ponudnikov, zbiranje prijav, rezervacija stojnic, dogovori z JKP glede 

postavitve ekoloških otokov, promocija na spletni strani in Facebooku, izdelava jumbo plakata 

in plakatov ter drugih kreativ, itd.; 

 Dan gasilca (9. 8.) – priprava in moderiranje prireditve v sodelovanju s PGD Tepanje in GZ 

Slovenske Konjice; 

 Svetovni dan turizma (27. 9.) - brezplačni vodeni ogledi samostana ob 10., 12., 14. in 16. uri 

ter kartuzijanska trţnica lokalnih dobrot; 

 Urbani sprehod z dušo (27. 9.) – odprtje TIC-a s pogostitvijo in ogled urbanih novosti v mestu 

za širšo javnost (urejeno nabreţje Dravinje s sprehajalno potjo, parkiriščem in zip-line-om, 

predstavitev javnega sistema izposoje koles KOLESCE ter predstavitev Minattijeve literarne 

poti);   

 7. Konjiški maraton – maraton z dušo (29. 9.) – sodelovanje v razširjenem organizacijskem 

odboru; priprava nagrade za najštevilčnejšo tekaško skupino (izlet v Slovenske Konjice na dan 

Martinovanja – avtobusni prevoz s Pohorje tours, voden ogled starega mestnega jedra, Ţičke 

kartuzije, kosilo, udeleţba na Martinovanju; koordinacija ponudnikov na stojnicah; moderiranje 

prireditve; 

 15. Festival lepopisja v Ţički kartuziji (4. 10.) – priprava in izvedba prireditve; 

 Trgatev potomke najstarejše trte na svetu v Škalcah (17. 10.) – priprava in izvedba 

prireditve v sodelovanju z Občino in VVD Slovenske Konjice; 

 Martinovanje (9. 11.) – priprava in izvedba prireditve v okviru Zavoda;  

 5. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET: 

IGE 2019 – PRIHODNOST EVROPE V NEMIRNEM SVETU – Z INTEGRACIJO IN 

UDEJANJANJEM POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO POT – moderiranje prireditve in pomoč 

pri promociji; 

 Pomoč pri promociji in organizaciji prireditev drugih organizacij: Svetovno prvenstvo v 

karateju za Pokal konjiškega konja – »Horse Cup 2020« (26. 1.) – organizator Karate klub Seki 

Sveti Jernej in Karate zveza Slovenije; Gregorjevo v Slovenskih Konjicah (12. 3.) – organizator 

TD Slovenske Konjice; tradicionalna medgeneracijska prireditev Čas je zdaj (6. 4.) – 

organizator Vrtec Slovenske Konjice; Pomladni nasmeh vsem generacijam - 1. Festival čipk, 
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ročnih del, punčk in likovnih umetnin ljudskega izročila na temo pomladi (13. in 14. 4.) – 

organizator TD Slovenske Konjice; 20. let Duhovnih taborov v Ţički kartuziji in Gregorijanski 

koral – organizator Cvijeta Pahljina (12. 5.); Dan odprtih vrat na Zlatem griču (24. 5.); Janezova 

nedelja v Ţički kartuziji s srečanjem zeliščarjev (23. 6.); Poletnice na Starem trgu in Poletni 

glasbeni večeri v Ţički kartuziji (junij – avgust); Srečanje starodobnikov Adriatic Adventure v 

Ţički kartuziji (20. 9.); tekmovanje Red Power Taekwandoo (19. 10.); Srečno pot … v novo leto! 

(5. – 31. 12.) - praznični december (ponudniki na stojnicah, krašenje smrečic, izdelava 

promocijskega filmčka. 

 

IZOBRAŢEVANJA 

 Organizacija posveta o novostih na področju turistične taksi - za ponudnike nastanitvenih 

kapacitet v TDRP smo v Termah Zreče izvedli posvet »Novosti na področju turistične takse« 

(13. 2.); 

 Brezplačni tečaj nemškega jezika - udeleţba na brezplačnem tečaju nemškega jezika na 

SŠGT Celje za zaposlene na TIC-ih (26. 2. – 27. 3.; Vogelsang, Kovačič, Kangler); 

 Izvedba delavnic Maya 3D v okviru projekta »Zelena digitalna doţivetja v TDRP«: pričetek 

novega sklopa delavnic (8 srečanj) na računalniškem orodju Maya 3D Autodesk, namenjenem 

3D modeliranju; delavnice smo organizirali z namenom  izdelave aplikacije za AR doţivetje 

Ţičke kartuzije, pri čemer smo se povezali s Šolskim centrom Slovenske Konjice-Zreče 

(pričetek 7. 3.);  

 Izvedba strokovnih delavnic v okviru projekta »Uţij okuse Rogle«: izvedba delavnic za 

ponudnike turističnih produktov / vodenih doţivetij v sklopu projekta »Uţij Okuse Rogle« (19. 

3.);  

 Strokovna ekskurzija na Madţarsko - Kaposvar (28. 3.) – predstavniki TD Rogla-Pohorje 

smo se z avtobusom Pohorje turizma odpravili na enodnevno strokovno ekskurzijo v Kaposvar, 

kjer smo z madţarskimi prijatelji izmenjevali izkušnje iz tekmovanja Entente Florale, se 

udeleţili konference z naslovom Beautfy and protect Conference, spoznali nekaj primerov 

dobrih praks urejenosti mest in si ogledali nekaj kulturno-turističnih znamenitosti;  

 Izvedba ocenjevanja za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle za jedi in pijače, 

postreţene na gostinski način (1. 4.) ter ocenjevanje turističnih produktov/vodenih doţivetij (17. 

4., 1. 6. in 26. 10.); 

 Turizem 4.0 in TDRP (29. 5.) – organizacija posveta o razvoju turizma v sodelovanju s 

podjetjem Arctur; 

 Delo s platformami Trip Advisor, Viator, Google (6. 6.) – udeleţba ekipe TDRP na 

izobraţevanju, ki ga je organiziral STO; 

 Oblikovanje 5* doţivetij v TDRP (30. 8. in 24. 10.) – izvedba delavnic za izvedbo aktivnosti 

Razvoj turističnih produktov – izboljšanje kakovosti turističnih produktov in oblikovanje 5-

zvezdičnih doţivetij; 

 Predstavitev delovanja TDRP v Šmarju Pri Jelšah (11. 10.) – celovita predstavitev 

prehojene poti TDRP s strani ekipe TDRP na povabilo šmarskega ţupana – primer dobre 

prakse destinacijskega managementa; 

 Dnevi slovenskega turizma v Ljubljani (12. in 13. 11.) – udeleţba na srečanju zaposlenih v 

turizmu, seznanitev z rezultati v slovenskem turizmu ter delom Slovenske turistične 

organizacije, seznanitev s planom dela za naslednje obdobje, predavanja in okrogle mize na 

temo trendov v turizmu in gastronomiji ter digitalizaciji; 

 Priloţnosti TDRP in podelitev certifikatov »Okusi Rogle« (29. 11. in 17. 12.) – srečanje 

ustvarjalcev turizma v TDRP s predstavitvijo zelene sheme slovenskega turizma, projekta 
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Prehistory Adventure, predstavitvijo dveh primerov dobrih praks iz lokalnega okolja ter 

podelitvijo certifikatov »Okusi Rogle«; 

 Izvedba izobraţevanja za turistične vodnike – GEOMANTIJA: v okviru projekta »Odprto 

učno okolje za vse generacije«; prvo srečanje 16. 5.; zaključno srečanje 5. 12; podelitev potrdil 

udeleţencem načrtovana za prvo polovico leta 2020; 

 Izvajanje PUD – izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in študente turističnih 

smeri (preko celega leta) na lokacijah TIC Slovenske Konjice in TIC Ţička kartuzija; 

 

OSTALE AKTIVNOSTI 

 Posredovanje informacij – med osnovne naloge TIC sodi tudi posredovanje turističnih in 

splošnih informacij dnevnim obiskovalcem, kakor tudi zainteresirani javnosti po telefonu ali 

spletu; posredovanje informacij vršimo v TIC Slovenske Konjice in TIC Ţička kartuzija, tako za 

obiskovalce od drugod, kot tudi za domačine; s širokim naborom informacij o dogajanju v 

lokalnem okolju si prizadevamo biti tudi dober servis za občanke in občane; TIC Slovenske 

Konjice je v letu 2019 obiskalo 643 domačih in 312 tujih obiskovalcev, TIC Ţička kartuzija pa 

12.495 domačih in 2.908 tujih obiskovalcev; 

 Organizacije izletov za najavljene skupine - priprava in pošiljanje turističnih programov za 

pol in celodnevne izlete ali obiske posameznih znamenitosti, priprava programov »po meri«, 

distribucija programov na različna društva, šole in druge organizacije, koordinacija s ponudniki, 

koordinacija s turističnimi vodniki, redna komunikacija z najavljenimi skupinami, vodenje skupin 

v Ţički kartuziji in izdaja avdiovodnikov. V letu 2019 smo pripravili izlete za 230 najavljenih 

skupin; 

 Prodajalni spominkov – na TIC Slovenske Konjice in TIC Ţička kartuzija sta vzpostavljeni 

prodajalni spominkov; med izbrane spominke sodijo izdelki, ki so pridobili znak kakovosti Okusi 

Rogle, izdelki lokalnih domačih obrti, knjige, otroške slikanice in drugi personalizirani spominki 

(magnetki, kozarci, itd.). V prodajni asortiment uvrščamo izdelke, ki imajo uporabno vrednost, 

niso nabiralci prahu, niso izdelani iz plastike, so trajnostno naravnani in odsevajo podobe in 

okuse Slovenskih Konjic ter TDRP;   

 Turistična ponudba Občine Slovenske Konjice 2019 (TIC) - koordinacija s turističnimi 

ponudniki za pridobitev njihovih cenikov, ki se uvrstijo v skupni dokument pod naslovom 

Turistična ponudba v Občini Slovenske Konjice za posamezno leto; dokument sluţi kot 

osnovna informacija tistim, ki ţelijo obiskati območje (kaj je moţno doţiveti, kakšne so cene, 

itd.); na podlagi tega dokumenta na tIC pripravljamo »izlete po meri«;     

 Izposojevalnica e-koles (TIC) – v letu 2019 smo vršili izposojo 2 električnih koles GIANT in 6 

električnih koles OVEN - Oventura; izposojevalnico smo odprli na prvi pomladni dan (21. 3.) in 

izposoje vršili do konca oktobra. Kolesa smo izposodili 68 x. S 1. 9. smo vseh šest koles OVEN 

vrnili lastniku zaradi ukinitve programa na njihovi strani; 

 Sistem izposoje javnih koles KOLESCE – pomoč pri promociji sistema, ki je bil uveden v 

mesecu septembru (Urbani sprehod z dušo – 27. 9.); 

 Ţička kartuzija – ureditev prometnega reţima na območju Gostilne Gastuţ (označitev peš 

cone); 

 Ureditev kolesarskih poti na Konjiški gori – sodelovanje v projektni skupini; 

 Komisija SOS za turizem – udeleţba na rednih delovnih srečanjih; 

 Prodaja vstopnic EVENTIM, MOJEKARTE.SI – TIC Slovenske Konjice je prodajno mesto 

vstopnic za dogodke po vsej Sloveniji; 

 Priprava raznih poročil (TIC in TDRP) - vodenje statistike obiskovalcev, priprava tedenskih in 

mesečnih obračunov o izletih in prodaji v TIC; priprava mesečnih poročil, priprava letnega 

poročila; priprava projektnih dokumentacij;  
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 Koordinacije z Občino Slovenske Konjice – udeleţba na rednih mesečnih koordinacijah na 

temo turizma pri direktorici občinske uprave; 

 Redna srečanja Centrov TDRP in srečanja z ţupani – redni tedenski sestanki koordinatorjev 

TDRP na terenu ter usklajevanje aktivnosti preko telefona ali spletne pošte; predstavitev 

aktivnosti za ţupane (4. 2., 8. 10.); skupščina TDRP (10. 10.);  

 Srečanja vodilnih turističnih destinacij Slovenije – udeleţba na rednih in izrednih srečanjih 

vodilnih destinacij za Alpsko Slovenijo (ekipa TDRP);   

 Sodelovanje s turističnimi društvi v občini - obveščanje o aktualnih razpisih, Izvedba 

sestankov po potrebi glede izvajanja programa TD, dnevno nudenje pomoči turističnim 

društvom za izvajanje njihovih aktivnosti, trţenje programov TD (npr. Hiša dediščine Mlače), 

pomoč pri izvedbi nekaterih prireditev. 

 

4.1.4. Financiranje izvajanja ključnih aktivnosti TIC-a in TDRP 

 

Občina Slovenske Konjice je v letu 2019 za izvajanje dejavnosti zagotovila sredstva v višini 24.000 

€, za materialne stroške 11.000 € in za plače zaposlenih 16.573 €. 

Finančna sredstva za zagotavljanje izvajanja akcijskega načrta posameznih centrov TDRP, so 

delno zagotovljena v okviru proračunov posameznih občin v destinaciji, določena sredstva pa se 

načrtujejo iz naslova prijave na različne razpise (CLLD, Ministrstvo za gospodarstvo) in je zato 

izvedba teh nalog odvisna od pridobljenih sredstev.  

V času priprave načrtov razvoja in trţenja turizma posameznih občin in destinacije, so bili pri 

njihovem snovanju najbolj aktivno vključeni dosedanji zaposleni iz TIC-ev, ki so te naloge opravljali 

poleg rednega dela.  

Naloge TIC-a kot tudi naloge iz Akcijskega načrta izvajanja aktivnosti TDRP za leto 2019, so 

izvajali zaposleni TIC-a in načrtujemo, da jih bodo izvajali tudi v prihodnje.   
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III RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil  za Javni zavod Splošna knjiţnica določa Zakon 

o računovodstvu in Slovenski računovodski standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. V 

skladu z omenjenima predpisoma morajo zavod letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani 

računovodski izkazi, sestaviti in predloţiti ustanovitelju in Agenciji RS za javnopravne evidence in 

storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta.  

V skladu z zakonom je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi 

javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne sluţbe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 

pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  

Prihodke javne sluţbe sestavljajo prihodki iz občinskih in drţavnega proračuna ter lastni prihodki iz 

naslova opravljanja javne sluţbe. 

 

Prihodke trţne dejavnosti sestavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu oz. prihodki, ki 

niso posledica izvajanja javne sluţbe. 

 

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na:  

 druge uporabnike kontnega načrta in 

 določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javni zavod 

Splošna knjiţnica Slovenske Konjice (JZ SK).  

 
JZ SK spada med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, ki ugotavljajo prihodke in 

odhodke v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni da zanje velja glede 

priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. 

Poleg tega morajo določeni uporabniki v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu poslovne 

dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki in odhodki spremljajo tudi po načelu 

denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so 

potrebni za spremljanja gibanja sredstev javnih financ na ravni drţave in občin. Poenostavljeno 

povedano je potrebno voditi dvojno knjigovodstvo in sicer po načelu fakturirane realizacije in po 

načelu plačane realizacije.  

V skladu z zgoraj povedanim mora JZ SK sestaviti izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 

nastanka poslovnega dogodka (fakturirane realizacije) in izkaz prihodkov po načelu denarnega 

toka. Ločeno pa morajo biti prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne sluţbe in prihodki ter  

odhodki iz naslova izvajanja trţne dejavnosti. 

 

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 
104/11 in 86/16) so:  

➢ Bilanca stanja  

➢ Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  

➢ Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb in posojil  

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  

➢ Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov  

➢ Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

  

Dodatne priloge brez bilančnih izkazov:  
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- Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2019   
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019  
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrţevalnih delih 2019 
 
Računovodski izkazi s pojasnili so priloga poslovnega poročila.  

V računovodskem delu poročila se poroča le o postavkah, kjer je tekom leta nastal promet oziroma 

je izkazano stanje. Na kontih, kjer zavod ne izkazuje stanja oziroma v letu 2019 ni bilo prometa, ni 

podanih komentarjev. 

 

3.1. BILANCA STANJA S POJASNILI 

V tabeli 1 je prikazano Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta 2019 ter 

primerjava s predhodnim letom. Prilogi k bilanci stanja sta pregled stanja in gibanja 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pregled stanja in 

gibanja dolgoročnih kapitalski naloţb in posojil. 

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2019  

 

S R E D S T V A  Leto 2019 Leto 2018 Indeks 
2019/2018 

I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
   SRED. V UPRAVLJANJU 

 
2.841.654 

 
2.807.651 

 
101 

1. Neopredmetena sred. in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 725 0 - 

- nabavna vrednost 4.776 4.303 111 

- popravek vrednosti 4.051 4.303 94 

2. Nepremičnine 2.748.298 2.727.252 101 

- nabavna vrednost 3.982.874 3.849.598 103 

- popravek vrednosti 1.234.576 1.122.346 110 

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 92.631 80.399 115 

- nabavna vrednost 1.650.551 1.560.560 106 

- popravek vrednosti 1.557.920 1.480.161 105 

II. KRATKOROČNA SREDSTVA 55.794 59.963 93 

1. Denarna sredstva 3.834 1.108 346 

2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 36.561 42.014 87 

3. Kratkoročne terjatve do kupcev  8.269 12.809 65 

3. Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta 4.684 3.300 142 

4. Druge kratkoročne terjatve 2.446 732 334 

III. ZALOGE 0 0 0 

1. Zaloge blaga 0 0 0 

AKTIVA SKUPAJ 2.897.448 2.867.614 101 

    

V I R I   S R E D S T E V     

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE  
   RAZMEJITVE 

 
91.800 

 
96.507 

 
95 

1. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 3.518 218 1614 

2. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 33.333 28.110 119 

3. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 31.816 44.472 72 

4. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 6.505 10.593 61 

5. Kratkoročne obv. do uporabnikov enot .kontnega načrta 144 4.581 3 

6. Pasivne časovne razmejitve 16.484 8.533 193 

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.805.648 2.771.107 101 

1. Druge dolgoročne obveznosti 10.846 0 0 

2. Obveznosti za neopredmetena sred. in opredmetena OS 2.788.269 2.770.711 101 

3. Preseţek prihodkov nad odhodki 6.533 396 1650 

PASIVA SKUPAJ 2.897.448 2.867.614 101 
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Celotna izkazana sredstva v bilanci stanja, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v 

upravljanju ter kratkoročna sredstva, so znašala na dan 31.12.2019 2.897.448 € in so glede na 

preteklo leto višja za 29.834 € oziroma za 1 %. 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev  je v znesku 4.776 €, novih nabav je bilo za 837 €, 

odpisov pa za 364 €. Sedanja vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev je 725 €.  

 

Nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe. Ta postavka se je v letu 2019 povečala za 

vrednost obnove pisarn TIC-a, v znesku 44.421 € in obnove zunanjih stopnic pred domom kulture  

Slovenske Konjice, v znesku 12.165 €. 

Popravek vrednosti je bil obračunan v višini 112.231 €, ki se knjiţi  v breme obveznosti do virov 

sredstev v upravljanju. Sedanja vrednost nepremičnin se je povečala glede na leto 2018 za 1 % in 

na dan 31.12.2019 znaša 2.748.298 €.  

Nepremičnine predstavljajo naslednja zemljišča in zgradbe: 

- zemljišča v vrednosti 113.971 €, 
- MGR v vrednosti 46.300 €, 
- Dom kulture Slovenske Konjice in Knjiţnica Slovenske Konjice v vrednosti 565.700 €, 
- KD Loče in Knjiţnica Loče v vrednosti 249.390 €, 
- Ţička kartuzija v vrednosti 1.163.805 €, 
- Grad Slovenske Konjice v vrednosti 212.926 €, 
- Čitalnica KD Slovenske Konjice v vrednosti 260.271 €, 
- Pustova hiša v vrednosti 11.035 € in 
- KD Ţiče (obnova) 3.786 €. 

 

Oprema in druga opredmetena sredstva so se povečala glede na preteklo leto za 15 % , kar 

pomeni, da je sedanja vrednost opreme 92.631 €. V to postavko štejemo tudi nakup knjiţničnega 

gradiva, ki pa se na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 

opredmetenih sredstev, zmanjša ţe ob nabavi za celotno vrednost brez odbitnega deleţa. 

Nabavna vrednost opreme pridobljene v letu 2019 znaša 104.216 €, od tega zneska je bilo 

nabavljenega knjiţničnega gradiva za 58.722 € (brez e-knjig in serijskih publikacij), drobnega 

inventarja za 2.411 € in ostale opreme v znesku 43.083 € (tiskalnik Zebra, pisarniško  pohištvo v 

prostoru TIC-a, računalniki, monitor v Ţički kartuziji, avdio vodniki, pametna očala s polnilno 

postajo, klima). Po rednem letnem popisu osnovnih sredstev, je bilo na predlog inventurne komisije 

in s sklepom sveta zavoda izločenih osnovnih sredstev v znesku 14.588 €.  

Kratkoročna sredstva skupaj znašajo 55.794 € in so se glede na preteklo leto zmanjšala za 7%, 

največje odstotek predstavlja povečanje denarnih sredstev na podračunu in kratkoročnih terjatev 

do kupcev. Sredstva v blagajnah znašajo 3.834 € in so bila poloţena na račun v januarju 2020. 

Sredstev na podračunu UJP Ţalec je bilo na dan 31.12.2019 za 36.561 €. Kratkoročne terjatve do 

kupcev so znašale 8.269 €, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN pa 4.684 €. To postavko 

predstavljajo terjatve do Občine Slovenske Konjice, Zavoda za zaposlovanje in Občine Šoštanj. 

Druge kratkoročne terjatve znašajo 2.446 €, kar predstavlja znesek plačanih akontacij davka od 

dohodka pravnih oseb in obračunani DDV.  

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so znašale na dan 31.12.2019 91.800 

€ in so za 5 % niţje kot leto poprej.  
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 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova obračuna plač na dan 31.12.2019, 

predstavljajo kratkoročne obveznosti za decembrske plače, prispevke delavcev iz plač, dohodnino, 

prevoz na delo, prehrano in dodatno pokojninsko zavarovanje. Obveznosti  v višini 33.333 € so bile 

poravnane v januarju 2020. 

 

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo eno večjih postavk med obveznostmi v višini 31.816 €. 

Med njih spadajo stroški ogrevanja, komunalne storitve, elektrika, knjiţnično gradivo in druge 

storitve. Vse obveznosti zapadejo v letu 2020, plačane bodo na valuto.  

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 6.505 € predstavljajo obveznosti za 

prispevke na plačo za december 2019, davek od dohodka pravnih oseb in obveznost za plačilo 

DDV. 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti 

do ostalih proračunskih uporabnikov in zapadejo v letu 2020 (Ministrstvo za finance, Noordung). Te 

obveznosti znašajo 144 €.  

 

Kratkoročno odloţeni prihodki v skupnem znesku 16.484 €, predstavljajo javne prihodke iz 

nejavnih virov in sicer prihodke od gledaliških abonmajev, za sezono 2019/20 in drugih kulturnih 

prireditev, odhodki bodo nastali v letu 2020. 

 

Dolgoročne obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki jih imamo v 

upravljanju, znašajo 2.805.648 €. Viri so se med letom povečevali za pridobljena finančna sredstva 

za nakup odrskih luči, računalnikov in druge ikt opreme, klime, obnovo zunanjega stopnišča pred 

Domom kulture Slovenske Konjice, obnovo poslopja v Ţički kartuziji in nabavo knjiţničnega 

gradiva. V breme virov smo knjiţili amortizacijo, odpis drobnega inventarja in odpise knjiţničnega 

gradiva.  

 

Druge dolgoročne obveznosti v znesku 10.846 € predstavlja finančni leasing za nakup 

avtomobila, s soglasjem Občine Slovenske Konjice. 

 

Ugotovljen preseţek prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša 6.136 €. V bilanci stanja 

izkazani preseţek prihodkov iz preteklih let, je na dan 31.12.2018 znašal 396 €. Iz preseţka 

prihodkov nad odhodki bomo pokrivali plačilo glavnice in obresti za nakup avtomobila in IKT 

opremo (1 računalnik). 

 

Zavod je stanje za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2019 uskladil z občino 

ustanoviteljico. 

 

Priloga obrazca bilance stanja Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

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

vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 2.841.654 

€. 

 

Priloga Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil ne vsebuje podatkov, saj  

knjiţnica nima dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil. 
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3.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV S 

POJASNILI 

 

3.2.1. Prihodki zavoda  

Prihodki so prikazani v skladu s SRS 36 in Zakonom o računovodstvu, kar pomeni, da so javni 

prihodki pridobljeni od ustanovitelja, pogodbenih partnerjev in Ministrstva za kulturo prikazani po 

načelu denarnega toka (plačane realizacije), prihodki pridobljeni od opravljanja javne sluţbe 

(nejavni prihodki) in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (trţni prihodki) pa po načelu 

fakturirane realizacije. 

 

Tabela 2: Prihodki zavoda 

 

 Postavka Realizacija 
2018 

Plan 
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
4:2 

Indeks 
4:3 

 1 2 3 4 6 7 

1 Občina Slovenske Konjice - javni prih. 473.860 498.607 493.577 104 99 

2. Občina Vitanje – javni prih. 27.337 26.737 26.737 98 100 

3. Občina Zreče - javni prih. 40.158 40.185 45.328 113 112 

4. Lastni prihodki - nejavni prihodki 171.465 183.500 204.016 119 111 

5. Zavod za zaposlovanje  
(javna dela) - javni prih. 

 
27.983 

 
28.610 

 
27.639 

 
99 

 
97 

6. Sredstva MK za knjiţnično gradivo - javni 
prih. 

 
22.037 

 
22.500 

 
24.547 

 
111 

 
109 

7. Projekt POK 0 0 12.000 0 0 

8.  Drugi javni prihodki (odškodnine, 
prevrednotovalni prihodki, ….) 

 
9.629 

 
0 

 
3.374 

 
35 

 
- 

 SKUPAJ JAVNI PRIHODKI za izvajanje 
javne sluţbe (1-8) 

 
772.469 

 
800.139 

 
837.217 

 
108 

 
104 

9.  Lastni prihodki od izvajanja trţne 
dejavnosti 

 
33.930 

 
42.267 

 
35.837 

 
106 

 
85 

 SKUPAJ PRIHODKI ZAVODA (1-9) 806.399 842.406 873.054 108 104 

 

Podrobnejši pregled prihodkov / odhodkov po virih za celoten zavod je v Tabeli 1, podrobnejši 

pregled prihodkov / odhodkov po posameznih stroškovnih mestih (notranje organizacijske enote) 

pa je v Tabeli 2 v prilogah letnega poročila. 
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Grafikon 1: Prihodki zavoda po virih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2019 je zavod imel prihodkov v višini 873.054 €, kar je za 8% več kot leto poprej. 

Ustanoviteljica zavoda, Občina Slovenske Konjice je prispevala 493.577 €, kar je za 4 % več kot 

leto poprej. Sredstva ustanoviteljice predstavljajo 56,5 % vseh prihodkov za opravljanje redne 

dejavnosti. Občina Zreče je na podlagi pogodbenega razmerja prispevala 45.328 €, Občina Vitanje 

pa 26.737 €.  

 

Zavod lastne prihodke razmejuje na: 

- prihodki za izvajanje javne sluţbe  oz. nejavni prihodki, kamor po večini štejemo 

vstopnine, najemnine, sponzorska in donatorska sredstva, članarine ipd.,  in  

- prihodki od prodaje blaga in storitev oz. trţni prihodki, kamor po večini štejemo 

prodajo trgovskega blaga, najemnine prostorov za izvajanje nejavne sluţbe, tehnično 

pomoč pri izvajanju prireditev, ki niso vezane na javno sluţbo. 

 

Skupaj znašajo lastni prihodki zavoda: nejavni prihodki in trţni prihodki – 239.853 € (2018 -

205.395 €), kar predstavlja 17 % rast lastnih prihodkov. Deleţ lastnih prihodkov v skupnih 

prihodkih je 27,5 %.  

Na podlagi zgornjih meril, je zavod v poslovnem letu pridobil 204.016 € nejavnih prihodkov, ki 

predstavljajo 23,4% vseh prihodkov in 35.837 € trţnih prihodkov, ki predstavljajo 4,1 % vseh 

prihodkov.  

 

 

 

 

 

58% 
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 Tabela 3: Lastni prihodki po notranjih organizacijskih enotah 

 

 Enota 2018 2019 Ind 3:2 
 1 2 3 4 

1. Knjiţnica 
- nejavni prihodki 
- trţni prihodki 

24.436 
24.436 

- 

23.249 
23.249 

- 

95 
95 

- 

2. Center za kulturne prireditve 
- nejavni prihodki 
- trţni prihodki 

99.413 
86.667 
12.764 

115.032 
98.413 
16.619 

116 
114 
131 

3. TIC 
- nejavni prihodki 
- trţni prihodki 

81.546 
60.380 
21.166 

101.572 
82.354 
19.218 

125 
137 
91 

 SKUPAJ 205.395 239.853 117 
 

Ministrstvo za kulturo je prispevalo 24.547 € za nakup knjiţničnega gradiva, Zavod za 

zaposlovanje pa 27.833 € za izvajanje programov javnih del (refundacija za plače in zdravstvene 

preglede vključenih oseb). Odškodnin smo prejeli v višini 1.101 € (za stroške odpadlega koncerta 

na Starem trgu), provizije od prodaje vstopnic za druge organizatorje je bilo za 198 €, uporabnin za 

e-kolesa pa v višini 770 €. Za izvajanje Načrta razvoja in trţenja turizma v TDRP smo prejeli 

11.271 €, za izvajanje projekta Podporno okolje kulturi pa 12.000 €. 

Zavod je leto 2019 zaključil s preseţkom prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 6.291 € (654 € 

iz naslova izvajanja javne sluţbe in 5.637 € iz naslova trţne dejavnosti). Iz preseţka je zavod pokril 

stroške za nakup sluţbenega vozila Renault Captur v višini 5.225 (mesečni obroki in obresti) in za 

nakup računalnikov v višini 412 €. 

Po plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 155 € (iz naslova izvajanja trţne dejavnosti), je 

zavod leto 2019 zaključil s preseţkom prihodkov nad odhodki v skupni višini 6.136 €  (654 € iz 

naslova izvajanja javne sluţbe in 5.482 € iz trţne dejavnosti). Preseţek bo zavod v skladu z 

določila odloka o ustanovitvi namenil za izvajanje dejavnosti zavoda. 

 

3.2.2. Odhodki zavoda  

 

Tabela 4: Odhodki zavoda  

 Postavka Realizacija 
2018 

Plan  
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks  
4:2 

Indeks  
4:3 

 1 2 3 4 5 6 

1. Stroški dela - redno zaposleni 
- Stroški bruto plač 
- Prispevki delodajalca 
- Stroški regresa, jub.nagrade 
- Stroški prehrane zaposlenih 
- Prevoz na delo 

- Stroški premij DPZ 
- Odpravnina 

365.095 
275.221 
44.539 
15.025 
13.928 
10.018 
6.364 

- 

401.972 
295.000 
49.000 
18.000 
15.000 
12.972 

7.000 
5.000 

393.572 
292.869 
48.047 
16.755 
14.166 
10.124 
6.488 
5.123 

108 98 

2. Stroški dela - javna dela 
- Stroški bruto plač 
- Prispevki delodajalca 
- Stroški regresa 
- Stroški prehrane zaposlenih 
- Prevoz na delo 

43.697 
31.585 
5.613 
2.633 
2.735 
1.131 

46.187 
32.000 

7.000 
3.187 
3.000 
1.000 

44.225 
31.940 
5.980 
2.748 
2.577 

980 

101 96 
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 Postavka Realizacija 
2018 

Plan  
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks  
4:2 

Indeks  
4:3 

 1 2 3 4 5 6 

 
3. 

 
Programski stroški za izvajanje javne 
sluţbe 

 
122.642 

 
120.500 

 
140.051 

 
124 

 
116 

4. Nakup knjiţničnega gradiva 68.740 68.360 68.656 100 100 

5. Sofinanciranje kulturnih društev 33.313 34.000 34.313 103 101 

6. Zmanjšanje zalog trgovskega blaga 14.181 16.400 13.566 96 83 

7. Materialni stroški * 141.608 143.000 144.101 102 101 

8.  Drugi odhodki (str.org.izletov, prodaja 
vstopnic za druge org., idr.) 

 
7.855 

 
5.200 

 
4.889 

 
62 

 
94 

9. Projekt Okusi Rogle 0 4.790 6.951 - 145 

9. Stroški projekt POK 0 0 16.439 - - 

10. Prevrednotovalni odhodki 8.524 0 0 - - 

 SKUPAJ ODHODKI za izvajanje 
javne sluţbe (1-9) 

 
805.655 

 
840.409 

 
866.763 

 
108 

 
103 

*Podroben pregled skupnih materialnih stroškov zavoda je v Tabeli 3 in materialnih stroškov po stroškovnih 

mestih v Tabeli 4 v prilogah letnega  poročila. 

 

Podrobnejši pregled prihodkov / odhodkov po virih za celoten zavod je v Tabeli 1, podrobnejši 

pregled prihodkov / odhodkov po posameznih stroškovnih mestih (notranje organizacijske enote) 

pa je v Tabeli 2 v prilogah letnega poročila. 

Grafikon 2: Odhodki JZ SK za leto 2019 pi virih 

 
Analiza posameznih stroškov: 

 

3.2.2.1. Stroški dela 

Stroški bruto plač, prispevkov, davka na izplačane plače, regresa, premij DPZ in drugih prejemkov 

redno zaposlenih predstavljajo 45,4% vseh odhodkov zavoda in so za 17 redno zaposlenih javnih 

usluţbencev so znašali 393.572 €, kar pomeni za 8,0 % več kot leto poprej. Stroški dela so višji 

zaradi napredovanj delavcev na podlagi sprememb Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, 

45% 

5% 

16% 

8% 

4% 

2% 

17% 
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Odhodki JZ SK 2019 

Stroški dela – redno zaposleni 

Stroški dela – javna dela 

Programski stroški

Nakup knjiž. gradiva

Sofinanciranje kult. društev

Zmanjšanje zalog trg. blaga

Materialni stroški

Drugi odhodki

Stroški projekt POK
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rednih napredovanj zaposlenih v plačnih razredih in napredovanj strokovnih delavcev knjiţnice v 

nazive. Stroški dela predstavljajo v skupnih odhodkih 45,4 % deleţ. 

Stroški bruto plač, prispevkov, davka na izplačane plače, regresa in drugih prejemkov za 4 

zaposlene v okviru programov javnih del so znašali 44.225 €. Stroški dela za programe javnih del 

so za 1,0 % višji kot leto poprej, zaradi različnega časovnega obdobja, v katerem sta se programa 

izvajala. 

Stroški bruto plač za dve osebi s V. stopnjo izobrazbe, ki sta vključeni v projekt POK so za obdobje 

6 mesecev vključenosti v projekt znašali 16.439 €. 

3.2.2.2. Programski stroški za izvajanje javne sluţbe 

V izvajanje javne sluţbe prištevamo vse aktivnosti, ki so povezane s kulturno dejavnostjo. Stroški 

za izvajanje programov javne sluţbe so v letu 2019 znašali 140.051 € (2018 -122.642 €) in so se 

povečali za 14 % glede na leto 2018. Takšen rezultat je posledica večjega števila prireditev, ki so 

bile v preteklem letu izvedene, podrobnejši opis le-teh pa je v poglavju 2.1.3.3. Prireditve v 

organizaciji knjiţnice in v poglavju 3.1.2.1. Kulturne prireditve. 

 

3.2.2.3. Nakup knjiţničnega gradiva 

 

V letu 2019 smo za Knjiţnico Slovenske Konjice in njene krajevne enote Loče, Zreče in Vitanje 

nabavili knjiţnično gradivo v višini 68.656 €. ( 2018 - 68.740 €, 2017 - 67.272 € , 2016 - 67.295 

€). Ministrstvo za kulturo je nakup sofinanciralo v višini 24.547 € (2018 - 22.037 €, 2017 - 22.310 €, 

2016 - 21.650 €) Občina Slovenske Konjice je za gradivo namenila 27.500 €, Občina Zreče 8.600 

€, Občina Vitanje 6.760 €, 1.249 € ( 2018 - 3.843 €,  2017 - 2.102 €), pa je dodala knjiţnica iz 

lastnih sredstev.  

Glede na vrsto gradiva je bila poraba sledeča: 

- Knjiţno in neknjiţno gradivo (CD, DVD) 58.722 € 

- Serijske publikacije 4.729 € in 

- E-knjige 5.205 € 

 

3.2.2.4. Sofinanciranje kulturnih društev 

Sredstva za delovanje kulturnih društev so v proračunu zajeta v postavki Drugi programi, in v 

okviru te postavke je bilo kulturnim društvom na osnovi razpisa za sofinanciranje v letu 2019 za 

izvajanje letnih programov dela 34.313 €. 

V letu 2019 smo na podlagi razpisa sofinancirali delovanje 15 kulturnih društev:  

1. Moški pevski zbor Društva upokojencev Adolf Tavčar 

2. Moški pevski zbor Ivo Štruc 

3. Ţenski pevski zbor Društva upokojencev  

4. Ţenski pevski zbor Slovenske Konjice 

5. KD Ljudski pevci Tepanje 

6. KD Svoboda osvobaja  

7. KD Sveti Jurij 

8. KD France Prešeren Ţiče  

9. KD Loče 
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10. KD Konjiških likovnikov in fotografov  

11. Godba na pihala Slovenske Konjice  

12. Vokalna skupina EXPE 

13. KUD Gnezdo in 

14. Slovensko srbsko kulturno humanitarno društvo Srečanje  

15. KD Pogled 

 

Društvom smo pri njihovem delovanju in organizaciji njihovih prireditev brez nadomestila za 

uporabo nudili tudi prostore, razpoloţljivo tehniko, storitve zaposlenih v zavodu, na drugi strani pa 

so društva sodelovala na različnih kulturnih prireditvah, ki jih je organiziral zavod. Društva lahko 

pridobivajo sredstva za svoje delovanje tudi preko projektnih razpisov Občine Slovenske Konjice, 

preko JSKD ali v okviru razpisov drugih institucij. 

Po podatkih iz poročil o delovanju, je v letu 2019 v društvih delovalo 445 članov, kar pomeni, da 

znaša neposredno letno sofinanciranje iz proračuna na posameznega člana društev 77 €. 

3.2.2.5. Materialni stroški 

Materialni stroški zavoda so znašali 141.101 € in so se glede na preteklo leto povečali za 2%. 

V prilogi letnega poročila je tabela razporeditve materialnih stroškov po stroškovnih mestih.  

Pri porabi za materialne stroške se v zavodu vseskozi obnašamo racionalno in gospodarno. Na 

posameznih stroškovnih enotah so bili materialni stroški sledeči:   

 

Tabela 5: Materialni stroški po stroškovnih enotah v letih 2016 - 2019 

 

 Stroškovno mesto 2016 2017 2018 2019 Ind. 

6:3 

Ind. 

6:4 

Ind. 

6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Knjiţnica Sl. Konjice, Loče 41.419 43.612 42.784 39.882 96 91 93 

2. Dom kulture Slov. Konjice in 

skupni stroški zavoda 

 

55.097 

 

47.376 

 

58.992 

 

58.451 

 

106 

 

123 

 

99 

3. TIC 10.950 12.807 13.195 14.343 131 112 109 

4. Dom kulture Loče 7.469 6.553 6.127 6.912 93 105 113 

5. Mestna galerija Riemer 3.556 4.977 5.380 4.871 137 98 90 

6. Ţička kartuzija 5.413 14.518 11.147 12.610 233 87 113 

7. KD Ţiče, Tepanje, Pustova 

hiša in Stari grad 

 

2.543 

 

5.814 

 

3.983 

 

5.973 

 

235 

 

103 

 

150 

8. Gastuţ 0 0 0 1.059 - - - 

 SKUPAJ 126.447 135.657 141.608 144.101 114 106 102 

 

Iz tabele je razvidno, da se materialni stroški po posameznih enotah v različnih letih gibljejo zelo 

raznoliko. Medtem, ko so stalni obratovalni stroški dokaj primerljivi v posameznih letih, pa do razlik 

prihaja predvsem zaradi stroškov storitev in tekočega vzdrţevanja objektov in opreme, ki jih ima 

zavod v upravljanju, saj je večina le-teh objektov visoke starosti in zaradi tega potrebni večjega 

vzdrţevanja. 

V letu 2019 smo za namene tekočega vzdrţevanja objektov in opreme porabili 32.951 €, kar je za 

24 % več kot leto poprej.  

Stroškovno največja vzdrţevanja: 

- košnja in urejanje površin kulturne dediščine (Ţička kartuzija, Grad, Pustova hiša),  

- letna obnova odra v DK Sl. Konjice, 
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- obnova zunanjih stopnic pred DK Sl. Konjice,  

- servis klimatskih naprav v knjiţnici, servis hladilnega agregata,  

- obnova kinooperaterske sobe, 

- obnova prostorov arhiva zavoda, 

- odstranitev dotrajanih drogov za zastave in namestitev novih drogov pred DK,  

- menjav vodil za nameščanje slik ob razstavah,  

- obnova dela lesene ograje v ŢK,  

- namestitev IR panelov v TIC ŢK, 

- vzdrţevanje in obnova obstoječih avdiovodnikov,  

- obnova oz. predelava knjiţnih polic. 

 

Tudi stroški storitev so višji, znašajo 16.395 € in so višji za 24 % glede na predhodno leto. Med te 

stroške so všteti stroški varstva pri delu, stroški plačilnega prometa, najem licenc računovodskih 

programov, stroški zdravja pri delu, stroški za računalniške programe, najem licenčnine za E2 

Manager, najem tiskalnika, stroški za storitve objav  v telefonskem imeniku in na raznih spletnih 

portalih (Google, Pirs, Moja dejavnost,…), stroški oblikovalskih storitev, stroški Sazas in IPF, 

stroški anti virusnih programov, stroški digitalnih potrdil, strošek streţnikov, pregled gasilnih 

aparatov in hidrantov izvajanje drugih zakonsko določenih pregledov in meritev, deratizacije po 

objektih, strošek izvajanja nadzora v ŢK, stroški storitev na prireditvah, ipd.  

 

Za vzdrţevanje osnovnih sredstev smo porabili 7.162 €, stroški so posledica pogodbenega 

razmerja in potrebnih vzdrţevanj na IKT opremi, servis sluţbenih vozil, ter razna vzdrţevanja 

drugih osnovnih sredstev. 

 

Med večje obratovalne stroške spadajo tudi stroški ogrevanja, stroški električne energije, stroški 

komunalnih storitev, stroški upravljanja Mestne galerije Riemer, poštni stroški, telefon in internet, 

pisarniški material, stroški promocije in reklamnih materialov, stroški zavarovanja premoţenja  in 

letna amortizacija.  

 

3.2.2.6. Osnovna sredstva in drobni inventar 

Viri za investicije v prostore in opremo so v skladu z letnim finančnim načrtom zagotovljeni iz 

občinskih in drţavnega proračuna ter delno iz lastnih virov.  

Iz občinskih in drţavnih virov je bilo v letu 2019 za nakup osnovnih sredstev, ki se v skladu z 

Zakonom o računovodstvu knjiţijo v dobro obveznosti do virov sredstev (skupina kontov 98) 

namenjenih in porabljenih 217.947 € za sledeče namene: 

- Občina Slovenske Konjice za nakup knjiţničnega gradiva v znesku 27.500 € 

- Občina Slovenske Konjice za nakup odrskih luči v znesku 1.654 € 

- Občina Slovenske Konjice za nakup računalnikov in druge ikt opreme v znesku 7.918 €  

- Občina Slovenske Konjice za izdelavo pzi dokumentacije v znesku 2.365 € 

- Občina Slovenske Konjice za obnovo zunanjih stopnic v znesku 12.165 € 

- Občina Slovenske Konjice za nakup avdio vodnikov in opreme za pametna očala v znesku 

6.320 € 

- Občina Slovenske Konjice za obnovo v Ţički kartuziji v znesku 34.000 € 

- Občina Slovenske Konjice – sredstva dana v upravljanje – poslovni prostori TIC – obnova 

in oprema (delno) – 44.420 € 

- Ministrstvo za kulturo za obnovo poslopja v Ţički kartuziji v znesku 41.698 € 

- Ministrstvo za kulturo za nakup knjig v znesku 24.547 € 



LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

- Občina Zreče za nakup knjig v znesku 8.600 € 

- Občina Vitanje za nakup knjig v znesku 6.760 €. 

 

Iz lastnih virov  smo v znesku 8.532 € nabavili sledeča osnovna sredstva oz. drobni inventar: 

- Renault Captur                       5.225 € 

- mobilni telefon  2X                        713 € 

- zebra tiskalnik                                               305 € 

- tabla za prospekte                                         362€ 

- licence                                         836 € 

- monitor ŢK                                                  1.091 € 

 

Po rednem letnem popisu osnovnih sredstev, je bilo na predlog inventurne komisije in s sklepom 

sveta zavoda odpisanih osnovnih sredstev v znesku 14.588 €, pri katerih je bila izkazana sedanja 

vrednost 0 in niso več v uporabi. 

Tabela 6: Odpisana osnovna sredstva 

ŠIFRA NAZIV ENOTA KOLIČINA LETO 
NABAVE 

NABAVNA 
VREDNOST 

298 ANTIVIRUS BUSINESS EDITION KOM 1 2008 364,1 

193 RAČUNALNIK AMD SEMPRON 2800 BOX-
KNJ.VITANJE 

KOM 1 2005 773,79 

193 RAČUNALNIK AMD SEMPRON 2800 BOX-
KNJ.VITANJE 

KOM 1 2005 329,58 

193 RAČUNALNIK AMD SEMPRON 2800 BOX-
KNJ.VITANJE 

KOM 1 2005 57,32 

193 RAČUNALNIK AMD SEMPRON 2800 BOX-
KNJ.VITANJE 

KOM 1 2005 272,26 

260 TISKALNIK HP LJ 3600N COLOR 1 KOM 1 2007 957,54 

266 RENAULT MEGAN SCENIC 1,6 LETNIK 
2001 

KOM 1 2007 7760,32 

277 OSEB. RAČ. HP DX7400 MT E8400 KOM 1 2008 623,39 

344 OMARA 400X200X35 KOM 1 2009 1082,62 

581 TELEFON MOBILNI HUAWEI P9 LITE KOM 1 2017 116,51 

35 OHIŠJE KOVINSKO RASIL 194 KOM 1 2004 505,03 

89 PREDSOBNA STENA KOM 1 2004 24,65 

380 OMARA PR 1262 HFDV KOM 1 2009 94,12 

384 OMARA DVOKRILNA KOM 1 2009 84,02 

385 NASTAVEK ZA  OMARO KOM 1 2009 24,64 

386 NASTAVEK ZA OMARO KOM 1 2009 24,64 

387 NASTAVEK ZA OMARO KOM 1 2009 24,64 

388 NASTAVEK ZA OMARO KOM 1 2009 24,64 

389 OMARA VISOKA -POLICE KOM 1 2009 213,26 

602 MIZA  CATERING HAMLET FI80 H110 KOM 1 2018 74,73 

214 HP LASER JET 1320 KOM 1 2005 315,49 

252 LASERSKI TISKALNIK HEWLETT 
PACKARD 1020 

KOM 1 2007 119,54 

336 RADIO KASETOFON KOM 1 2009 29,15 

338 STOL KOM 1 2009 75,84 

339 STOL KOM 1 2009 75,83 

340 STOL KOM 1 2009 75,84 

342 STOL KOM 1 2009 75,84 

343 STOL KOM 1 2009 75,84 

440 SLUŠALKA GIGASET C610H KOM 1 2012 49,05 
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441 SLUŠALKA GIGASET C610H KOM 1 2012 49,05 

442 SLUŠALAK GIGASET C610H KOM 1 2012 42,04 

492 PHILIPS SLUŠALKESBCHL 145/10 KOM 1 2013 7,09 

493 PHILIPS SLUŠALKE SBCHL 145/10 KOM 1 2013 7,09 

494 PHILIPS SLUŠALKE SBCHL 145/10 KOM 1 2013 7,09 

495 PHILIPS SLUŠALKE SBCHL 145/10 KOM 1 2013 7,08 

496 PHILIPS SLUŠALKE SBCHL 145/10 KOM 1 2013 7,08 

537 STOL NEJA BUKEV BLAGO KOM 1 2014 38,09 

568 PROEL MEGAFON KOM 3 2016 99,27 

 SKUPAJ    14.588,01 

 

3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH S POJASNILI 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih smo dolţni sestavljati v skladu z 2. odstavkom 17. 

člena Pravilnika o računovodstvu kot določeni uporabnik. V tem izkazu so ločeno izkazani 

prihodki in odhodki za izvajanje javne sluţbe ter ločeno prihodki in odhodki doseţeni s 

prodajo blaga in storitev na trgu – trţna dejavnost. Med prihodke doseţene iz naslova trţne 

dejavnosti, v skupnem znesku 35.837 €, upoštevamo: 

 

- prihodke od najemnin in oddajanja prostorov v uporabo v znesku 7.667 €, / 8.160 € 

- prihodke od prodaje trgovskega blaga v Ţički kartuziji, v prostorih TIC-a in na prireditvah v 

znesku 25.239 €,  

- prihodke od provizije od prodanih pijač in prigrizkov iz avtomata v Kulturnem domu v 

znesku 591 €, 

- prihodke provizij od prodaje vstopnic za druge organizatorje (Eventim, ipd.) v znesku 198 €,  

- prihodke od organizacije drugih nejavnih prireditev v znesku 1.372 €,  

- prihodki od uporabnine koles v znesku 770 €.     

Vsi ostali prihodki so bili doseţeni iz naslova opravljanja javne sluţbe. Prihodki od opravljanja 

javne sluţbe se nadalje členijo na javne prihodke iz javnih virov in javne prihodke iz nejavnih virov.  

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu Splošne knjiţnice Slovenske Konjice se odhodki javne in 

trţne dejavnosti delijo na podlagi dejanskih podatkov, če pa taka delitev ni moţna, se uporabi 

primerno sodilo. Če ni ustreznejšega, se kot sodilo uporabi razmerje med prihodki od opravljanja 

javne sluţbe in trţne dejavnosti. Zavod uporablja kot sodilo razmerje med prihodki od 

opravljanja javne sluţbe in trţne dejavnosti.  
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Tabela 7: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 

 

 Vrsta prihodkov Leto 2018 Leto 2019 

  Prihodki za 
izvajanje javne 

sluţbe 

Prihodki in 
odhodki od 

izvajanja trţne 
dejavnosti 

Prihodki za 
izvajanje javne 

sluţbe 

Prihodki in 
odhodki od 

izvajanja trţne 
dejavnosti 

 PRIHODKI     

1. Prihodki od poslovanja 753.488 33.930 811.086 35.837 

 Prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 

 
753.488 

 
13.867 

 
811.086 

 
10.598 

 Prihodki od prodaje blaga 
in materiala 

 
0 

 
20.063 

 
0 

 
25.239 

2. Finančni prihodki 2 0 0 0 

3.  Drugi prihodki 15.197 0 23.858 0 

4. Prevrednotovalni 
poslovni prihodki   

 
3.782 

 
0 

 
2.273 

 
0 

 CELOTNI PRIHODKI 772.469 33.930 837.217 35.837 

      

 ODHODKI     

1. Stroški blaga, materiala 
in storitev 

 
265.474 

 
18.535 

 
283.060 

 
19.411 

 Nabavna vrednost 
prodanega materiala in 

blaga 

 
 

0 

 
 

14.181 

 
 

0 

 
 

13.566 

 Stroški materiala 65.907 2.038 74.122 1.083 

 Stroški storitev 199.567 2.016 208.938 4.762 

2. Stroški dela 393.311 15.481 447.459 10.789 

 Plače in nadomestila plač 295.220 11.587 332.274 7.950 

 Prispevki za soc.var. 48.277 1.875 54.617 1.292 

 Drugi stroški dela 49.814 2.019 60.568 1.547 

3. Amortizacija 69.406 0 69.213  

4. Drugi stroški 35.113 0 35.502  

5. Finančni odhodki 111 0 822  

6. Drugi odhodki 0 0 507  

7. Prevrednotovalni 
poslovni odhodki 

 
8.524 

 
0 

  

 CELOTNI ODHODKI 771.939 33.716 836.563 30.200 

 PRESEŢEK PRIHODKOV 530 214 654 5.637 

 PRESEŢEK ODHODKOV 0 0   

 Davek od dohodka 
pravnih oseb 

 
332 

 
15 

  
155 

 Preseţek prihodkov obr. 
obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 

 
 

198 

 
 

199 

 
 

654 

 
 

5.482 

 Preseţek odhodkov obr. 
obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

      

 

V knjigovodskih evidencah knjiţnica ločeno izkazuje odhodke / stroške za dejavnost javne sluţbe 

in ločeno za trţno dejavnost. 



LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

Odhodki / stroški trţne dejavnosti se delijo na podlagi dejanskih podatkov, če pa taka delitev ni 

moţna, se uporabi primerno sodilo. Če ni ustreznejšega, se kot sodilo lahko uporabi razmerje 

med prihodki od opravljanja dejavnosti javne sluţbe in tistimi, doseţenimi s prodajo blaga 

in storitev na trgu. Zavod uporablja kot sodilo razmerje med prihodki od opravljanja 

dejavnosti javne sluţbe in tistimi, doseţenimi s prodajo blaga in storitev na trgu. 

 

3.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 

TOKA 

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora zavod kot določeni 

uporabnik EKN ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi po denarnem toku, to je po 

plačani realizaciji. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-

finančnih prihodkov oziroma prejemkov in odhodkov oziroma izdatkov na ravni drţave. To pomeni, 

da so v izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili plačani v letu 2019. Podatki v tem izkazu 

tako niso neposredno primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenim po načelu 

nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila  

- načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega dogodka. Njegova izrazna moč 

pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Ta izkaz vsebuje tudi 

plačila za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. 

 

V izkazu prihodkov po načelu denarnega toka (Tabela: 8) so ločeno prikazani: 

- Prihodki za izvajanje javne sluţbe v višini 947.755 € 

- Prihodki za izvajanje trţne dejavnosti v višini 38.773 € 

 

Zavod je ustvaril za 986.528 € prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 11% več, kot je bilo 

načrtovano. Do odstopanj med finančnim planom in realizacijo je prišlo: 

1. Zaradi sredstev drţave in občine, namenjenih obnovi Ţičke kartuzije. Ob sprejemanju 

finančnega načrta projekt na javnem razpisu še ni bil odobren. 

2. Zaradi večjih prihodkov iz naslova organizacije prireditev. 

 

V izkazu odhodkov po načelu denarnega toka so ločeno prikazani: 

 

- Odhodki za izvajanje javne sluţbe v znesku 960.594 € 

- Odhodki za izvajanje trţne dejavnosti v znesku 31.384 € 

 

Osnova za razmejitev na odhodke za izvajanje javne sluţbe in odhodke za izvajanje trţne 

dejavnosti je prav tako dejansko razmerje med javnimi prihodki in prihodki za izvajanje 

trţne dejavnosti. 

 

Zavod je ustvaril za 991.978 € odhodkov po načelu denarnega toka, kar je za 11% več, kot je bilo 

načrtovano. Iz enakih razlogov kot so navedeni pri prihodkih po denarnem toku, je tudi pri 

odhodkih izkazano večje odstopanje med planiranimi in realiziranimi odhodki. 

 

Iz podatkov je razvidno, da je zavod ustvaril preseţek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega 

toka v višini 5.450 €. Preseţek odhodkov nad prihodki se izkazuje zaradi prejemkov v letu 2018, 

izdatki pa so nastali v letu 2019. 
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Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

    - v evrih - REALIZACIJA  
 

Indeks 

  
  

  

FINANČNI 
 
 

NAČRT 
 

REALIZACIJA 
2019 

Realizacija 2019: 

  
  

   
 

Realiz.2018 

      2018 2019 
 

  

KONTO 
AOP IZ 

ZR 
OPIS 1 2 3 4 

         
 

  

  401 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

885.788 887.206 986.528 111 

      
 

  
 

  402 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŢBE (403+420) 

855.257 844.939 947.755 111 

      
 

  
 

  403 
A. Prihodki iz sredstev javnih 
financ 
(404+407+410+413+418+419) 

686.388 661.439 738.589 108 

7400 404 
a. Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna 

63.707 68.610 105.958 
 

166 

7401 407 
b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 

622.681 592.829 632.631 
 

102 

7402 410 
c. Prejeta sredstva iz skladov 
socialnega zavarovanja  

  
 

7403, 
7404 

413 
d. Prejeta sredstva iz javnih 
skladov in agencij  

  
 

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

  
 

741 419 
f. Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  

 
  

 

      
 

  
 

  420 
B) Drugi prihodki za izvajanje 
dejavnosti javne sluţbe 

168.869 183.500 209.166 
 

124 

del 7130  421 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja javne 
sluţbe  

 
  - 

del 7102 422 Prejete obresti  
 

  
 

del 7100 423 
Prihodki od udeleţbe na dobičku 
in dividend ter preseţkov 
prihodkov nad odhodki  

 
  

 

del 7141  424 
 Drugi tekoči prihodki iz naslova 
izvajanja javne sluţbe 

167.199 181.500 207.446 124 

72 425 Kapitalski prihodki  
 

  
 

730 426 Prejete donacije iz domačih virov  1.670 2.000 1.720 
 

103 

731 427 Prejete donacije iz tujine 
 

  
 



LETNO POROČILO SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE 
 

 

732 428 
Donacije za odpravo posledic 
naravnih nesreč  

  
 

786 429 
Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije  

  
 

787 430 
Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij   

  
 

      
 

  
 

  431 
2. PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

30.531 42.267 38.773 
 

127 

del 7130  432 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu  

30.531 42.267 38.773 
 

127 

del 7102 433 Prejete obresti  
 

  
 

del 7103  434 
Prihodki od najemnin, zakupnin 
in drugi prihodki od premoţenja   

  
 

del 7100  435 
Prihodki od udeleţbe na dobičku 
in dividend ter preseţkov 
prihodkov nad odhodki 

 
  

 

del 7141  436 
Drugi tekoči prihodki, ki ne 
izhajajo iz izvajanja javne sluţbe  

  
 

      
 

  
 

  437 
II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

879.345 886.031 991.978 113 

      
 

  
 

  438 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŢBE  
(439+447+453+464+465+466+4
67+468+469+470) 

850.945 845.989 960.594 113 

      
 

  
 

  439 
A. Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

336.809 374.858 374.918 111 

del 4000 440 Plače in dodatki 294.260  321.229 109 

del 4001 441 Regres za letni dopust 15.352  19.022 124 

del 4002 442 Povračila in nadomestila 26.644  28.120 106 

del 4003 443 Sredstva za delovno uspešnost 
 

  
 

del 4004 444 Sredstva za nadurno delo 
 

  
 

del 4005 445 
Plače za delo nerezidentov po 
pogodbi  

  
 

del 4009 446 Drugi izdatki zaposlenim 553  6.547 1184 

  447 
B. Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

54.114 51.969 59.290 110 

del 4010 448 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

26.624  29.103 109 

del 4011 449 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 

21.214  23.031 109 

del 4012 450 Prispevek za zaposlovanje 173  216 125 

del 4013 451 Prispevek za starševsko varstvo 297  441 138 

del 4015 452 
Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

5.806  6.499 112 
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  453 
C. Izdatki za blago in storitve 
za izvajanje javne sluţbe 

260.872 272.002 299.873 115 

del 4020 454 
Pisarniški in splošni material in 
storitve  

94.679  102.445 108 

del 4021 455 Posebni material in storitve 1.400  2.318 166 

del 4022 456 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

39.253  41.880 107 

del 4023 457 Prevozni stroški in storitve 3.837  3.964 103 

del 4024 458 Izdatki za sluţbena potovanja 1.192  965 81 

del 4025 459 Tekoče vzdrţevanje 29.983  39.916 133 

del 4026 460 
Poslovne najemnine in 
zakupnine   

 2.834 
 

del 4027 461 Kazni in odškodnine 
 

  
 

del 4028 462 Davek na izplačane plače 
 

  
 

del 4029 463 Drugi operativni odhodki 90.528  105.551 117 

del 403 464 D. Plačila domačih obresti  
 

  
 

del 404 465 E. Plačila tujih obresti  
 

  
 

del 410 466 F. Subvencije  
 

  
 

del 411 467 
G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom  

400  400 100 

del 412 468 
H. Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  

33.763 34.000 34.813 
 

103 

del 413 469 
I. Drugi tekoči domači 
transferji   

  
 

del 420 470 J. Investicijski odhodki 164.987 113.160 191.300 116 

   
 

  
 

  481 

2. ODHODKI IZ NASLOVA 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 

28.400 40.042 31.384 
 

111 

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

14.803 18.735 16.029 
 

108 

del 401  483 

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

2.132 2.597 2.535 
 

119 

del 402 484 
C. Izdatki za blago in storitve iz 
naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 484 

11.465 18.710 12.820 
 

112 

      
 

  
 

  
485-
486 

III.  PRESEŢEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV 
NAD ODHODKI (I.-II.) 

6.443 1.175 -5.450 85 
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3.5. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

SK SLOVENSKE KONJICE 
Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice 

Šifra:  38040 
Matična številka:  1451758000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega 

revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 

uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da 

splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseţeni, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da 

se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje 

uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na SK SLOVENSKE KONJICE. 

Oceno podajam na podlagi: 
* ocene notranje revizijske sluţbe za področja: 

  
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

 

Pregled vseh področij delovanja. Pregled plana in izvajanja plana.  

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: 

  

V / Na SK SLOVENSKE KONJICE je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

 

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti 

a)  na celotnem poslovanju, 

b)  na preteţnem delu poslovanja, 

c)  na posameznih področjih poslovanja, 

d)  še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e)  še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

  

  

  

  

  

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti 

a)  na celotnem poslovanju, 

b)  na preteţnem delu poslovanja, 

c)  na posameznih področjih poslovanja, 

d)  še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e)  še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
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2. upravljanje s tveganji 
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 

 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na 

sprejemljivoraven 

 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko sluţbo 

 
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 

nadzora javnihfinanc 

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti 

a)  na celotnem poslovanju, 

b)  na preteţnem delu poslovanja, 

c)  na posameznih področjih poslovanja, 

d)  še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e)  še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

  

  

  

  

  

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti 

a)  na celotnem poslovanju, 

b)  na preteţnem delu poslovanja, 

c)  na posameznih področjih poslovanja, 

d)  še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e)  še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

  

  

  

  

  

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti 

a)  na celotnem poslovanju, 

b)  na preteţnem delu poslovanja, 

c)  na posameznih področjih poslovanja, 

d)  še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e)  še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

  

  

  

  

  

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti 

a)  na celotnem poslovanju, 

b)  na preteţnem delu poslovanja, 

c)  na posameznih področjih poslovanja, 

d)  še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e)  še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
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Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

 

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

  

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

  
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

Renata Klančnik  

Datum podpisa predstojnika: 

13.02.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2017  

( predstojnik izbere eno od naslednjih moţnosti ): 

a)  z lastno notranjerevizijsko sluţbo, 

b)  s skupno notranjerevizijsko sluţbo, 

c)  z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

Naziv in sedeţ  zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: S&S REVIZIJSKA DRUŢBA D.O.O. 

Navedite matično številko  zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 6078052000 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio 
evrov: 

  

  

  

 DA 
 NE 

d)  nisem zagotovil notranjega revidiranja.   
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IV ZAKLJUČEK 

V vsebinskem in finančnem pogledu je zavod poslovno leto zaključil pozitivno. 

 

V knjiţnici se obisk in izposoja gradiva ter obisk obknjiţničnih dejavnosti povečujejo, v skladu s 

trendi in potrebami uporabnikov ponujamo vedno več elektronskih knjig. Tudi peta izdaja literarne 

revije Spirala, v kateri so svojo literarno ustvarjalnost predstavili tako domači kot avtorji iz vse 

Slovenije, je pomembno obogatila to področje dejavnosti.  

Naša prizadevanja po dvigu bralne kulture s pomočjo cele vrste aktivnosti, ki jih namenjamo 

otrokom in odraslim, pomagajo promovirati dobro knjigo in avtorje. Svoja znanja in izkušnje smo 

prelili v uspešna povezovanja po vsej Sloveniji - povezovanja v skupnih projektih, povezovanja v 

izmenjavi strokovnih znanj in dobre prakse. Na vse to smo ponosni, hkrati pa nas zavezuje k 

nadaljevanjem in novim ciljem.  

 

V okviru kulturnih prireditev je bilo leto 2019 zopet izjemno pestro. Septembra smo izdali brošuro, v 

kateri je opis naših prireditev za sezono 2019/2020, vendar se program še sprotno dopolnjuje z 

različnimi prireditvami, ki jih organiziramo zaradi aktualnosti ali zanimanja obiskovalcev. V brošuri 

so poleg načrtovanih kulturnih dogodkov za to sezono, navedene še druge koristne informacije o 

zavodu in je na voljo tudi v e-obliki - link:  

https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-

20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU 

Poleg običajnih tradicionalnih prireditev smo uspešno nadaljevali s projektom Mladinski abonma, s 

katerim smo privabili osnovno in srednješolsko mladino ne le iz naše občine, ampak tudi širše. 

Prireditve v sklopu Nekaj vmes z vsebinsko zahtevnejšo tematiko, so naletele na pozitivne odzive. 

Poletni glasbeni večeri v Ţički kartuziji so našo Ţičko kartuzijo še trdneje zasidrali na kulturnem 

zemljevidu Slovenije. Kot novost smo uvedli cikel Klasika, v okviru katerega smo organizirali 3 

klasične koncerte.  

 

V okviru izvajanja turistične dejavnosti preko TIC-a smo v lanskem letu intenzivno nadaljevali z 

izvajanjem nalog, opredeljenih v »Načrt razvoja in trţenja turizma za občino Slovenske Konjice in 

TD Rogla-Pohorje 2017-2021«, ki je bil izdelan in sprejet oktobra 2016. Izjemno pomembno je, da 

smo se uspeli povezati v destinacijo in s tem povezali tudi nosilce turistične ponudbe tega 

področja. Izvajanje aktivnosti iz tega strateškega dokumenta ţe daje rezultate. Zelo pomembno za 

nadaljnjo prepoznavnost DRP je, da je le-ta postala prepoznavna tudi na nivoju drţave, saj jo je 

STO v okviru svoje strategije razvoja turizma v obdobju 2017-2021 prepoznala kot eno izmed 

vodilnih destinacij alpskega področja.  

 

Razveseljuje dejstvo, da se nadaljuje obnova Ţičke kartuzije in v letu 2019 smo pričeli z novim,  

dvoletnim projektom, s katerim se nadaljuje obnova zadnjega dela Zgornjega gospodarskega 

poslopja.  

 

Leto 2019 je bilo v vsebinskem in finančnem pogledu za naš zavod dobro leto. S programom dela 

zastavljeni cilji na vseh področjih delovanja so bili skoraj v celoti oziroma v veliki meri realizirani, v 

finančnem delu smo leto zaključili s preseţkom prihodkov nad odhodki. Tudi na investicijskem 

področju nam je Občina Slovenske Konjice ponudila roko z obnovo TIC-a, s sredstvi za nakup IKT 

opreme, avdio vodnikov in pametnih očal v ŢK. Skupaj smo zasnovali tudi bodoče investicije 

(obnova DK Loče, izgradnja dvigala v knjiţnico Slovenske Konjice in preureditev podstrešja).  

https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU
https://issuu.com/splonaknjinicaslovenskekonjice/docs/kaj_kje_kdaj_2019-20?fbclid=IwAR0cL5Sjjy6zGvGbtFlM7ty61b7X1Qx7oofuY5k_DCKnys4zVo8JCGZdJVU
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Pred nami je novo leto z novimi izzivi, idejami, ţeljami… in ţelimo si, da bi tudi v prihodnje v naši 

občini obstajal posluh za kulturo. 

 

 

Poročile pripravile:         Direktorica 

Mag. Renata Klančnik, direktorica        mag. Renata Klančnik 

Jerneja Ristič Levart      

Mag. Tjaša Kangler        

Ana Miličević 

Simona Zorko 
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Tabela 1: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA SPLOŠNE KNJIŢNICE ZA LETO 2019

Z.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind. 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

PRIHODKI

Občina Slovenske Konjice 176.375 194.530 190.497 108           98             

Občina Vitanje in Zreče 40.976 42.709 47.852 117           112           

1. Plače, prispevki in drugi oseb.pr. 217.351 237.239 238.349 110           100           

Občina Slovenske Konjice 143.000 143.000 143.000 100           100           

Občina Vitanje in Zreče 11.159 8.853 8.853 79             100           

2. Materialni stroški 154.159 151.853 151.853 98             100           

Ministrstvo za kulturo 22.037 22.500 24.547 111           109           

Občina Slovenske Konjice 27.500 27.500 27.500 100           100           

Občina Vitanje in Zreče 15.360 15.360 15.360 100           100           

3. Sredstva za knjiţnično gradivo 64.897 65.360 67.407 104           103           

Sofinanciranje dejavnosti TIC 24.000 24.000 24.000 100           100           

4. Občina Slovenske Konjice 24.000 24.000 24.000 100           100           

Drugi programi - CKP 57.000 58.000 59.500 104           103           

Sredstva za sof.dej.kulturnih društev 33.000 34.000 32.500 98             96             

5. Občina Slovenske Konjice 90.000 92.000 92.000 102           100           

Občina Sl. Konjice - jav. dela knj. 8.301 11.102 10.976 132           99             

Občina Sl. Konjice - jav. dela TIC 4.684 6.475 5.604 120           87             

6. Občina Slovenske Konjice 12.985 17.577 16.580 128           94             



Z.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind. 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

Zavod za zaposlovanje- jav. dela knj. 17.276 18.070 17.759 103           99             

Zavod za zaposlovanje- jav. dela TIC 10.707 10.540 9.880 92             94             

7. Zavod za zaposlovanje-javna dela 27.983 28.610 27.639 99             97             

Organizacija kulturnih prireditev 74.142 78.000 88.613 120           114           

Sponzorstva, donacije 15.089 16.000 17.140 114           107           

Najem prostorov in drugi prihodki 9.341 9.500 8.160 87             86             

Drugi prihodki 841 500 1.118 133           224           

8. Lastni prihodki - CKP 99.413 104.000 115.031 116           111           

Članarine in drugi prihodki knjiţnice 24.436 25.500 23.249 95             91             

9. Lastni prihodki - SK 24.436 25.500 23.249 95             91             

Prodaja vstopnic in org. izletov 61.483 67.000 71.420 116           107           

Prodaja trgovskega blaga 20.063 22.000 17.913 89             81             

Prih.za izvajanje NRTT TDRP 0 0 11.271 -            -            

Projekt "Okusi Rogle" 0 5.867 0 -            -            

Prov.za prodajo vstopnic 2.835 400 198 7               50             

Uporabnina e-kolesa 275 1.000 770 280           77             

10. Lastni prihodki - TIC 84.656 96.267 101.572 120           106           

11. Prevred. posl. prih. 3.782 0 2.273 60             -            

12. Odškodnine 2.737 0 1.101 40             -            

13. Projekt POK 0 0 12.000 -            -            

SKUPAJ PRIHODKI 806.399 842.406 873.054 108           104           



Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

ODHODKI

Knjižnica Slovenske Konjice, Loče 162.294 181.465 175.067 108       96         

CKP 60.782 79.696 76.809 126       96         

TIC 101.043 105.019 100.631 100       96         

Knjižnica Zreče, Vitanje 40.976 35.792 41.065 100       115       

1. Plače, regres in drugi osebni prej. 365.095 401.972 393.572 108       98         

Knjižnica 42.784 41.770 39.882 93         95         

KD Sl. Konjice in CKP 58.992 59.385 58.451 99         98         

KD Loče 6.127 6.244 6.912 113       111       

Mestna galerija Riemer 5.380 5.781 4.871 90         84         

Žička kartuzija 11.147 13.795 12.610 113       

KD Žiče 0 800 995 -         124       

KD Tepanje 704 0 0 -         -         

Pustova hiša, Grad 3.279 4.200 4.978 152       119       

TIC 13.195 11.025 14.343 109       130       

GASTUŽ 0 0 1.059 -         -      

2. Materialni stroški 141.608 143.000 144.101 102       101       

3. Knjižnično gradivo 68.740 68.360 68.656 100       100       

Organizacija obknjižničnih dejav.-knj. 20.557 23.000 21.935 107       95         

Organizacija kult.prireditev - CKP 102.085 97.500 118.116 116       121       

4. Organizacija kulturnih prireditev 122.642 120.500 140.051 114       116       

5. Sofinanciranje kulturnih društev 33.313 34.000 34.313 103       101       

Občina Slov. Konjice- JD 13.985 17.577 16.580 119       94         

Zavod za zaposlovanje - JD 27.983 28.610 27.639 99         97         

SK Slov. Konjice - JD 1.729 0 6 -         -         

6. Javna dela - splošna knjižnica 43.697 46.187 44.225 101       96         



Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

7. Stroški organizacije izletov 4.252 5.200 3.834 90         74         

8. Prodaja vstopnic za druge organiz. 2.566 0 0 -         -         

9. Zmanjšanje zalog trgovskega blaga 14.181 16.400 13.566 96         83         

10. Projekt "Okusi Rogle" 0 4.790 6.951 -         145       

11. Projekt POK 0 0 16.439 -         -         

12. Finančni odhodki - obresti 0 0 1.055 -         -         

12. Prevrednotovalni odhodki 8.524 0 0 -         -         

13. Drugi odhodki 1.037 0 0 -         -         

ODHODKI SKUPAJ ZAVOD 805.655 840.409 866.763 108       103       

Davek od doh.pravnih oseb 155

Presežek prihodkov 6.136



PRILOGA K LETNEMU POROČILU SPLOŠNE KNJIŢNICE SLOVENSKE KONJICE

Tabela 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 PO STROŠKOVNIH MESTIH

Z.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind. 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

I. PRIHODKI SK

Občina Slovenske Konjice 162.270                    177.606                    173.924                    107       98         

Občina Vitanje in Zreče 40.946                      42.709                      47.852                      117       112       

1. Plače, prispevki in drugi oseb.pr. 203.216                    220.315                    221.776                    109       101       

Občina Slovenske Konjice 43.000                      45.000                      45.000                      105       100       

Občina Vitanje in Zreče 11.159                      8.853                        8.853                        79         100       

2. Materialni stroški 54.159                      53.853                      53.853                      99         100       

Ministrstvo za kulturo 22.037                      22.500                      24.547                      111       109       

Občina Slovenske Konjice 27.500                      27.500                      27.500                      100       100       

Občina Vitanje in Zreče 15.360                      15.360                      15.360                      100       100       

3. Sredstva za knjižnično gradivo 64.897                      65.360                      67.407                      104       103       

Članarine in drugi prihodki knjiţnice 24.436                      25.500                      23.249                      95         91         

4. Lastni prihodki - SK 24.436                      25.500                      23.249                      95         91         

PRIHODKI SK (1- 4) 346.738               365.028               366.285               106    100    

Občina Slovenske Konjice - jav. dela 8.301                        11.102                      10.976                      132       99         

Zavod za zaposlovanje - javna dela 17.276                      18.070                      17.759                      103       98         

5. Sredstva za javna dela 25.577                      29.172                      28.735                      112       99         

SKUPAJ PRIHODKI SK (1- 5) 372.315               394.200               395.020               106     100     



Z.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind. 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

II. PRIHODKI CKP

Materialni stroški 85.800                      87.000                      87.000                      101       100       

Drugi programi 57.000                      58.000                      59.500                      104       103       

Sredstva za sof.dej.kulturnih društev 33.000                      34.000                      32.500                      98         95         

1. Občina Slovenske Konjice 175.800                    179.000                    179.000                    102       100       

Organizacija kulturnih prireditev 74.142                      78.000                      88.613                      120       114       

Sponzorstva, donacije 15.089                      16.000                      17.140                      114       107       

Najem prostorov in drugi prihodki 9.341                        9.500                        8.160                        87         86         

Drugi prihodki 841                           500                           1.118                        133       224       

2. Lastni prihodki - CKP 99.413                      104.000                    115.031                    116       111       

SKUPAJ PRIHODKI CKP (1 - 2) 275.213               283.000               294.031               107     104     

III. PRIHODKI TIC

Sofinanciranje dejavnosti 24.000                      24.000                      24.000                      100       100       

Plače, prispevki in drugi prejemki 14.105                      16.924                      16.573                      117       98         

Materialni stroški 14.200                      11.000                      11.000                      77         100       

1. Občina Slovenske Konjice 52.305                      51.924                      51.573                      99         99         

Prodaja vstopnic in org. izletov 61.483                      67.000                      71.420                      116       107       

Prodaja trgovskega blaga 20.063                      22.000                      17.913                      89         81         

Prih.za izvajanje NRTT TDRP -                            -                            11.271                      -        -        

Projekt "Okusi Rogle" -                            5.867                        -                            -        -        

Prov.za prodajo vstopnic 2.835                        400                           198                           7           50         

Uporabnina za e-kolesa 275                           1.000                        770                           280       77         

2. Lastni prihodki - TIC 84.656                      96.267                      101.572                    120       106       

PRIHODKI TIC (1 - 2) 133.851               148.191               153.145               114    103    

Občina Slovenske Konjice- jav. dela 4.684                        6.475                        5.604                        120       87         

Zavod za zaposlovanje- javna dela 10.707                      10.540                      9.880                        92         94         

3. Sredstva za javna dela 15.391                      17.015                      15.484                      101       91         

SKUPAJ PRIHODKI TIC (1 -3) 149.242               165.206               168.629               113     107     

IV. PREVRED.POSL.PRIH. 3.782                   -                        2.273                   60      -      

V. ODŠKODNINE 2.737                   -                        1.101                   40      -      

VI. PROJEKT POK -                        -                        12.000                 -      -      

SKUPAJ PRIHODKI (I-VI) 806.399               842.406               873.054               108     104     



Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

I. ODHODKI SK

Knjižnica Slovenske Konjice, Loče 162.294          181.465          175.067          108       96         

Knjižnica Zreče, Vitanje 40.976            35.792            41.065            100       100       

1. Plače, regres in drugi osebni prej. 203.270          217.257          216.132          106       99         

2. Materialni stroški 42.784            41.770            39.882            93         95         

Ministrstvo za kulturo 22.037            22.500            24.547            111       109       

Občina Slovenske Konjice 27.500            27.500            27.500            100       100       

Občina Vitanje, Zreče 15.360            15.360            15.360            100       100       

Knjižnica - lastna sredstva 3.843              3.000              1.249              32         42         

3. Knjižnično gradivo 68.740            68.360            68.656            100       100       

4. Organizacija obknjižničnih dejav. 20.557            23.000            21.935            107       95         

ODHODKI SKUPAJ SK (1 - 4) 404.091         350.387         346.605         103      99        

Občina Slov. Konjice- JD 9.301              11.102            10.976            118       99         

Zavod za zaposlovanje - JD 17.276            18.070            17.856            102       99         

SK Slov. Konjice - JD 778                 -                  -                  -        -        

5. Javna dela - splošna knjižnica 27.355            29.172            28.832            105       99         

ODHODKI SKUPAJ SK (1 - 5) 362.706          379.559          375.437          104       99         

II. ODHODKI CKP

1. Plače in drugi osebni prejemki 60.782            79.696            76.809            126       96         

2. Sofinanciranje kulturnih društev 33.313            34.000            34.313            103       101       

3. Stroški organizacije kult.prired. 102.085          97.500            118.116          116       121       

KD Sl. Konjice in CKP 58.992            59.385            58.451            99         98         

KD Loče 6.127              6.244              6.912              113       111       

Mestna galerija Riemer 5.380              5.781              4.871              91         84         

Žička kartuzija 11.147            13.795            12.610            113       91         

KD Žiče -                  800                 995                 -        124       



Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind 5:3 Ind 5:4

1 2 3 4 5 6 7

KD Tepanje 704                 -                  -                  -        -        

Pustova hiša, Grad 3.279              4.200              4.978              152       119       

4. Materialni stroški 85.629            90.205            88.817            103       98         

ODHODKI SKUPAJ CKP (1 - 4) 281.809          301.401          318.055          113       105       

III. ODHODKI TIC

1. Plače in drugi osebni prejemki 101.043          105.019          100.631          100       96         

2.  Materialni stroški 13.195            11.025            14.343            109       130       

3. Stroški organizacije izletov 4.252              5.200              3.834              90         74         

4. Zmanjšanje zalog trg. blaga 14.181            16.400            13.566            96         83         

5. Projekt "Okusi Rogle"-mater.str. 1.037              4.790              6.951              670       145       

6. Prodaja vstopnic za druge org. 2.566              -                  -                  -        -        

ODHODKI SKUPAJ TIC (1 - 5) 136.274         142.434         139.325         102      98        

Občina Slovenske Konjice- JD 4.684              6.475              5.604              120       87         

Zavod za zaposlovanje - JD 10.707            10.540            9.783              91         93         

SK - TIC- JD 951                 -                  6                     -        -        

6. Javna dela 16.342            17.015            15.393            94         90         

ODHODKI SKUPAJ TIC (1 - 8) 152.616          159.449          154.718          101       97         

IV. ODHODKI GASTUŽ

1.  Materialni stroški -                  -                  1.059              -        -        

ODHODKI SKUPAJ GASTUŽ -                  -                  1.059              -        -        

V. DRUGI ODHODKI

1. Projekt POK -                  -                  16.439            -        -        

2. Finančni odhodki (leasing) -                  -                  1.055              -        -        

3. Prevrednotovalni odhodki 8.524              -                  -                  -        -        

DRUGI ODHODKI SKUPAJ 8.524              -                  17.494            205       365       

ODHODKI SKUPAJ ZAVOD 805.655          840.409          866.763          108       103       

Davek od dohodka pravnih oseb 155                 

Presežek prihodkov 6.136              



PRILOGA K LETNEMU POROČILU SPLOŠNE KNJIŽNICE SLOVENSKE KONJICE

Tabela 3: SKUPNI MATERIALNI STROŠKI SPLOŠNE KNJIŢNICE V LETU 2019

Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind 5:3 Ind. 5:4

1 2 3 4 5 6 7

Ogrevanje 18.895             19.500             16.234             86                     83                     

Telefon in internet 5.294               5.300               5.160               97                     97                     

Komunalni stroški 5.041               5.100               5.023               100                   98                     

Električna energija 12.683             12.800             13.431             106                   105                   

Storitve oglaševanja in promocija 8.674               9.000               9.007               104                   100                   

Pisarniški in potrošni material 7.261               6.500               6.913               95                     106                   

Računovodske storitve 10.666             2.700               2.705               25                     100                   

Poštne storitve 2.574               2.700               2.347               91                     87                     

Zavarovalne premije* 4.862               5.000               4.373               90                     87                     

Reprezentanca 885                   1.000               392                   44                     39                     

Odpis drobnega inventarja 1.201               1.000               1.842               153                   184                   

Drugi stroški storitev 13.241             12.000             16.395             124                   137                   

Tekoče in investicijsko vzdrževanje 26.616             35.300             32.951             124                   93                     

Vzdrževanje osnovnih sredstev 6.308               6.700               7.162               114                   107                   

Dnevnice in kilometrina 1.244               1.100               324                   26                     29                     

Stroški izobraževanj zaposlenih 614                   1.500               233                   38                     16                     

Čistila 1.526               1.500               2.402               157                   160                   

Članarina ZSK, ZBDS, KUDUS 1.281               1.200               1.375               107                   115                   

Amortizacija osnovnih sredstev ** 6.606               6.700               8.080               122                   121                   

Str.upravljanja MGR 4.847               5.200               4.488               93                     86                     

Drugi materialni stroški 1.289               1.200               3.264               253                   272                   

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI ZAVODA 141.608           143.000           144.101           102                   101                   

* Zavarovalne premije za celoten zavod

** Amortizacija za celoten zavod



 

PRILOGA K LETNEMU POROČILU SPLOŠNE KNJIŢNICE SLOVENSKE 
KONJICE 

    

         

 
Tabela 4: MATERIALNI STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH V LETU 2019 

    

         
Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 Realizacija 2019 Ind 5:3 Ind. 5:4 

  
         

1 2 3 4 5 6 7 
  

 
Ogrevanje                   6.429                   6.630                   5.439             85           82      

  

 
Telefon in internet                   2.099                   2.100                   1.665             79           79      

  

 
Komunalni stroški                   1.210                   1.220                   1.211           100           99      

  

 
Električna energija                   9.415                   9.500                   9.428           100           99      

  

 
Storitve oglaševanja                   2.934                   3.050                   3.668           125         120      

  

 
Pisarniški in potrošni material                   2.510                   2.250                   1.896             76           84      

  

 
Računovodske storitve                   3.431                      868                      872             25         100      

  

 
Poštne storitve                   1.287                   1.350                   1.174             91           90      

  

 
Zavarovalne premije*                   4.862                   5.000                   4.373             90           87      

  

 
Reprezentanca                      344                      420                      228             66           54      

  

 
Odpis drobnega inventarja                      563                      469                      300             53           64      

  

 
Drugi stroški storitev                   4.760                   4.313                   8.247           173         122      

  

 
Tekoče in investicijsko vzdrţevanje                   6.832                   9.940                   6.509             95           65      

  

 
Vzdrţevanje osnovnih sredstev                   3.654                   3.475                   2.872             79           83      

  

 
Dnevnice in kilometrina                      334                      450                      125             37           28      

  

 
Stroški izobraţevanj zaposlenih                      458                      400                        -               -              -        

  

 
Čistila                      759                      750                   1.201           158         160      

  

 
Amortizacija osnovnih sredstev **                   6.606                   6.700                   8.080           122         121      

  

 
Drugi odhodki                      505                      500                   1.163           230         233      

    Materialni stroški - ZAVOD/CKP                 58.992                 59.385                 58.451             99           98      
  

         

 
Električna energija                      135                      136                      134             99           99      

  

 
Stroški upravljanja galerije                   4.847                   5.200                   4.488             93           86      

  

 
Komunalne storitve                      242                      245                      249           103         102      

  

 
Tekoče in investicijsko vzdrţevanje                      156                      200                        -               -              -        

    Materialni stroški - MGR                   5.380                   5.781                   4.871             91           84      
  

         

 
Ogrevanje                   2.666                   2.690                   2.122             80           79      

  

 
Komunalne storitve                      991                   1.000                   1.048           106         105      

  

 
Električna energija                      550                      554                      604           110         109      

  

 
Tekoče inv. vzdrţevanje                   1.920                   2.000                   3.138           163         157      

    Materialni stroški - KD Loče                   6.127                   6.244                   6.912           113         111      
  

         

 
 Ogrevanje                         -                        800                      995             -           124      

     Materialni stroški - KD Ţiče                         -                        800                      995             -           124      
  



 

 

  

Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 
Realizacija 

2019 Ind 5:3 Ind. 5:4 
  1 2 5 4 5 6 7 
  

 
 Ogrevanje                       704                        -                          -               -              -        

     Materialni stroški - KD Tepanje                        704                        -                          -               -              -        
  

         

 
 Električna energija                    1.092                   1.100                   1.294           118         118      

  

 
 Stroški storitev in mater.stroški                    1.533                   1.390                      504             33           36      

  

 
 Komunalne storitve                       397                      405                      188             47           46      

  

 
 Tekoče inv. vzdrţevanje                    8.125                 10.900                 10.324           127           95      

  

 
 Odpis drobnega inventarja                         -                          -                        300             -              -        

     Materialni stroški - ŢK                  11.147                 13.795                 12.610           113           91      
  

         

 
 Materialni stroški                       485                      500                   1.312           271         262      

  

 

 Tekoče in investicijsko 
vzdrţevanje                    2.794                   3.700                   3.666           131           99      

     Mater.str. - Pustova hiša, Grad                    3.279                   4.200                   4.978           152         135      
  

         1. MATERIALNI STROŠKI CKP                 85.629                 90.205                 88.817           104           98      
  

         

 
 Telefon in internet                   1.598                   1.605                   1.528             96           95      

  

 
 Ogrevanje                    9.096                   9.380                   7.561             83           81      

  

 
 Poštne storitve                    1.287                   1.350                   1.173             91           87      

  

 
 Električna energija                    1.491                   1.510                   1.691           113         112      

  

 
 Pisarniški in potrošni material                    3.949                   3.535                   3.615             92         102      

  

 
 Tekoče inv. vzdrţevanje                    5.221                   7.100                   6.467           124           91      

  

 
 Vzdrţevanje osnovnih sredstev                    2.654                   2.525                   2.888             33           35      

  

 
 Drugi stroški storitev                    4.908                   4.449                   5.050           103         113      

  

 
 Računovodske storitve                    3.446                      872                      872             25         100      

  

 
 Informativno reklamni material                    3.341                   3.465                   3.420           102           99      

  

 
 Komunalne storitve                    2.201                   2.230                   2.257           103         101      

  

 
 Članarina ZSK, ZBS                    1.281                   1.200                   1.375           107         115      

  

 
 Odpis drobnega inventarja                       563                      469                        -               -              -        

  

 
 Dnevnice, kilometrina                       157                      140                       40             25           29      

  

 
 Izobraţevanje zaposlenih                       156                      600                      233           149           39      

  

 
 Zavarovalne premije*                         -                          -                          -               -              -        

  

 
 Čistila                       767                      750                   1.201           157         160      

  

 
 Reprezentanca                      369                      390                        -               -              -        

  

 
 Drugi odhodki                      299                      200                      511           171         255      

  2. MATERIALNI STROŠKI SK                 42.784                 41.770                 39.882             93           95      
  

         



         

         

Zap.št. Postavka Realizacija 2018 Plan 2019 
Realizacija 

2019 Ind 5:3 Ind. 5:4 
 1 2 5 4 5 6 7 
 

        

 
 Računovodske storitve                    3.789                      960                      961             15         100      

 

 
 Stroški storitev                   2.040                   1.848                   2.594           127         140      

 

 
 Vzdrţ. osn. sred.                        680                      700                   1.402           206         200      

 

 
 Tekoče vzdrţevanje                       888                   1.460                   2.800           315         192      

 

 
 Telefon in internet                    1.597                   1.595                   1.936           121         121      

 

 
 Promocijski materiali                   2.399                   2.485                   1.919             80           77      

 

 
 Pisarniški material                       802                      715                   1.402           175         196      

 

 
 Dnevnice, kilometrina                      753                      510                      159             21           31      

 

 
 Izobraţevanje zaposlenih                        -                        500                        -               -              -        

 

 
 Reprezentanca                      172                      190                      164             95           86      

 

 
 Odpis drobni inventar                         75                       62                      823       err   err  

 

 
 Drugi odhodki                         -                          -                        183             -              -        

 3. MATERIALNI STROŠKI TIC                 13.195                 11.025                 14.343           109         130      
 

        

 
Elektrika                        -                          -                        280             -              -        

 

 
Ogrevanje                        -                          -                        117             -              -        

 

 
Telefon                        -                          -                         31             -              -        

 

 
Komunalne storitve                        -                          -                         70             -              -        

 

 
Tekoče vzdrţevanje                        -                          -                         47             -              -        

 

 
Odpis drobnega invenntarja                        -                          -                        419             -              -        

 

 
Drugi materialni stroški                        -                          -                         95             -              -        

 

4. 
MATERIALNI STROŠKI 
GASTUŢ                        -                          -                     1.059             -              -        

 

          MATERIALNI STROŠKI (1+2+3)                141.608               143.000               144.101           102         101      
 

        

 
* Zavarovanje vseh objektov, opreme in službenih vozil je na skupnem računu,  

   

 
ki je prikazan v materialnih stroških zavoda 

     

 
** Skupna amortizacija zavoda 

       


