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I Uvod 
 

Letno poročilo Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika za leto 2022 je pripravljeno na podlagi 
kontinuiranih kazalnikov in meril, ki jih določa 
metodologija Pravilnika o merilih za ugotavljanje 
redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb 
javnega prava s področja kulture. Letno poročilo 
zajema pester nabor dejavnosti in vseh aktivnosti po 
knjižnici, v vseh njenih oddelkih in enotah. 

Priprava letnega poročila je tokrat nekoliko 
specifična, saj ga pripravlja novo vodstvo, potem ko 
je prejšnja direktorica s koncem lanskega leta odšla v 
zaslužen pokoj. To poročilo pomeni tudi presečno 
stanje in osnovo za prihodnje aktivnosti novega 
vodstva.  

Uvodoma poudarjamo pomen posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice na Koroškem, ki jih 
financira Ministrstvo za kulturo RS. Pri izvajanju nalog 
območnosti strokovno sodelujemo s Knjižnico 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnico Radlje ob 
Dravi ter Knjižnico Dravograd.  

Koroška osrednja knjižnica ima ustrezen izbor 
gradiva, za kar skrbi Oddelek za nabavo in obdelavo. 
Letni prirast sestavlja do 50 % strokovnega in do 50 
% naslovov leposlovnega gradiva. Knjižnica je v letu 
2022 pridobila 6.271 enot gradiva, od tega 5.065 
knjig, 845 serijskih publikacij in 361 neknjižnega 
gradiva. Knjižnična zaloga je konec lanskega leta 
dosegla 245.373 enot klasičnega knjižničnega 
gradiva. Realizacija nakupa gradiva je v letu 2022 
presegla zastavljeni cilj za 8 %. Pri tem je treba 
poudariti, da so občine ustanoviteljice prispevale 100 
% sredstev po načrtovanih deležih za nakup gradiva.  

Knjižnica je v letu 2022 članom izposodila 214.670 
enot gradiva, kar, glede na celotno mrežo, pomeni 
6,14 % rast izposoje gradiva. Žal se je število aktivnih 
članov knjižnice v letu 2022 zmanjšalo za 4 %, saj se 
je število članov ob koncu lanskega leta ustavilo pri 
4.365. V prihodnje bosta zato pomembni nalogi 
knjižnice pridobivanje članov in s tem povezane 
statistike izposoje. 

Prireditve v Koroški osrednji knjižnici so tradicionalno 
dobro obiskane in kažejo veliko zanimanje 
uporabnikov in širše javnosti za vsebine, ki jih 
pripravlja kolektiv knjižnice. V preteklem letu so 
prireditve knjižnice skupno privabile kar 155.726 
obiskovalcev. Knjižnica se trudi obiskovalcem čim bolj 
približati tudi z bibliopedagoškimi urami, teh je bilo v 
lanskem letu kar 1.013. Ob tem ni zanemarljiv 

podatek, da je knjižnica v letu 2022 pripravila več 
aktivnosti za otroke in mlade, kar je posledično 
prineslo povečan obisk te populacije v knjižnici.   

Koroška osrednja knjižnica je vključena v program 
podpore razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih 
področjih, pri čemer dobro sodelujemo s Slovensko 
študijsko knjižnico v Celovcu. V okviru programa med 
drugim zagotavljamo dostopnost knjižničnega 
gradiva in storitev za Slovence v zamejstvu.  

Januarja 2022 je Komisija za kompetenčne centre pri 
Združenju splošnih knjižnic naši knjižnici dodelila 
naziv Kompetenčni center za lahko branje. Gre za 
pomembno aktivnost, ki zahteva poglobljeno 
poznavanje in aktivnosti na ravni celotne nacionalne 
mreže splošnih knjižnic. To aktivnost še posebej 
omenjamo, ker je namenjena ranljivim skupinam 
uporabnikov knjižnic.  

Program domoznanske dejavnosti je močno razvejan 
v naši knjižnici. Med drugim skrbimo za zbiranje, 
obdelavo in hranjenje vseh vrst domoznanskega 
gradiva in sodelujemo tudi v nacionalnih projektih, 
kot sta Kamra in Obrazi slovenskih pokrajin. V 
lanskem letu je bila domoznanska razstava Pod to 
goro raste naše novo mesto javnosti predstavljena 
trikrat.  

Grajska časopisna kavarna Eleonora bogati ponudbo 
Koroške osrednje knjižnice vse od septembra 2021. V 
lanskem letu se je kavarna poskušala uveljaviti v 
prostoru in skrbeti za prepoznavnost. V njej so 
potekale tudi razne dejavnosti. Kljub kadrovskim 
izzivom, se kavarna trudi nuditi storitve na visoki 
ravni, kar bo naše vodilo tudi v prihodnje.  

Iz finančnega poročila za leto 2022 je razvidno, da je 
imelo finančno-materialno poslovanje knjižnice v 
preteklem letu kar nekaj izzivov, na kar je prav gotovo 
vplivala draginja kot posledica družbeno-političnih 
razmer ter dogovor o rasti plač v javnem sektorju. 
Zato to področje v prihodnosti zahteva še večjo mero 
pozornosti pri načrtovanju poslovanja in spremljanju 
njegove realizacije.  

Kolektiv zaposlenih v Koroški osrednji knjižnici se s 
svojim delom trudi za urejeno in kreativno okolje ter 
promocijo knjižničarske dejavnosti v lokalnem in 
širšem okolju. To je navsezadnje razvidno tudi iz 
pregleda letnega poročila, ki zajema pester nabor 
raznih programov in aktivnosti po vseh segmentih 
knjižnice. Prav gotovo je predhodna direktorica, mag. 
Irena Oder, skupaj z vsemi zaposlenimi pustila dober 
pečat na tem področju, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo. Knjižnica ostaja močno vpeta v 
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družbeni vsakdan ter predstavlja vez med 
preteklostjo in sedanjostjo, s pogledom v prihodnost.  

 

Pripravil: 

Aljaž Verhovnik,  direktor 
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II Pravno-formalni vidik 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem nadaljuje delo nekdanje Študijske knjižnice, ki 
je bila ustanovljena 3. 3. 1949; pridružena sta ji bila 
Likovni salon in Delavski muzej. Pobudniki in ustanovitelji 
knjižnice so ji namenili prostore v ravenskem gradu, ki je 
bil tudi prvi dom Gimnazije Ravne. Študijska knjižnica se 
je začela posvečati zbiranju starejšega koroškega 
domoznanskega gradiva in pospeševanju knjižničarstva v 
koroški krajini, študentom in dijakom pa omogočati 
bogato študijsko literaturo in referenčno gradivo. 

Skladno s spremembami v slovenskem knjižničarstvu je 
postopoma spreminjala način poslovanja. Leta 1980 je 
prejšnje ljudske knjižnice tudi formalno povezala v 
enotno knjižnično ustanovo; leta 1986 jo je Kulturna 
skupnost Ravne na Koroškem imenovala za občinsko 
matično knjižnico. 

V letu 2022 so občine ustanoviteljice sprejele nov Odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Odlok 
je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, številka 
26/10.6.2022. 

 Z uveljavitvijo novega odloka je prenehal veljati Odlok o 
ustanovitvi Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika, objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/2002, ter 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica 
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 26/14. 

Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
so Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina 
Mežica in Občina Črna na Koroškem uredile javno službo 
na področju knjižnične dejavnosti, status javnega zavoda, 
razmerja med ustanoviteljicami in javnim zavodom ter 
temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja ter 
financiranja javnega zavoda.  

Z odločbo Ministrstva za kulturo (612-16/2003-1) je 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem od leta 2003 osrednja območna knjižnica za 
Koroško. Po 27. členu Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št. 
87/2001) knjižnica izvaja posebne naloge, opredeljene v 
Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS, št. 
88/2003), te naloge financira Ministrstvo za kulturo.  

Knjižnico na področju dejavnosti, ki jo izvaja kot javno 
službo, zavezujejo naslednji zakoni:  

• Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001);  
• Zakon o uresničevanju javnega interesa na 

področju kulture (UL RS, št. 96/2002, UL RS, št. 
56/2008); 

• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe (UL RS, št. 73/2003);  

• Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih 
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v 
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL 
RS, št. 19/2003);  

• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 
29/2003);  

• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL 
RS, št. 88/2003);  

• Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na 
področju kulture (UL RS, št. 11/2003);  

• Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS, št. 105/2003);  
• Uredba o metodologiji za določitev osnov za 

izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture (UL RS, št. 100/2003);  

• Unesco, Manifest o splošnoizobraževalnih 
knjižnicah (1994);  

• Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995);  
• Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno 

katalogizacijo (UL RS, št. 127/2004);  
• Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila 

(UL RS, št. 42/2004);  
• Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva 

(NUK);  
• Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS, št. 

69/2006);  
• Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 56/2002);  
• Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 

57/2008);  
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, 

št. 95/2007);  
• Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (UL 

RS, št. 40/12);  
• Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 

(KPJS) (Uradni list RS, št. 80/18). 

Narodna in univerzitetna knjižnica vodi v skladu s 33. 
členom Zakona o knjižničarstvu razvid knjižnic, javno 
evidenco, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki 
izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. Na podlagi 
razvida izda Ministrstvo odločbo o stopnji izpolnjenih 
pogojev za vsako knjižnico posebej in jo oceni kot razvito, 
srednje razvito ali nerazvito.  

Knjižnica je dolžna upoštevati še: 

• Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 42/2002);  
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 

86/2004); 
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

(UL RS, št. 24/2003);  
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb 
(UL RS, št. 96/2003);  

• Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 
in 2004 (UL RS, št. 20/2004);  

• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, 
št. 94/2004);  
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• Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 
97/2004);  

• Zakon o dohodnini (UL RS, št. 54/2004);  
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, 

št. 56/2002 in dopolnitve); 
• Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom 

in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo (UL RS, št. 142/04, 7/05 in 60/05). 

 

Najpomembnejši interni akti: 

• Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti; 
• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Koroški osrednji knjižnici dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem;  

• Pravilnik o delovnem času v Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem;  

• Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega 
gradiva;  

• Navodila o kroženju knjigovodskih listin, 
Navodila za popis sredstev in obveznosti do 
virov sredstev; 

• Navodila za izločanje in odpis knjižnega gradiva;  
• Register tveganj Koroške osrednje knjižnice;  
• Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje 

trpinčenja na delovnem mestu (Mobing) ter za 
odpravo njegovih posledic in ukrepe za 
preprečevanje drugih prepovedanih dejanj 
zoper zaposlene;  

• Pravilnik o popisu blaga;  
• Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KOKR.  

 

Organa upravljanja knjižnice sta Svet zavoda in direktor 
(m/ž).  

V letu 2022 se je Svet KOKR sestal sedemkrat, od tega 
dvakrat korespondenčno.  

Strokovni svet KOKR se je v letu 2022 sestal dvakrat.  
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III Knjižnica in njene 
organizacijske enote  

1 Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem 
• Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 

Sušnika Rane na Koroškem, v nadaljevanju 
Koroška osrednja knjižnica, Na gradu 1, 2390 
Ravne na Koroškem 

 

2 Pionirska knjižnica Leopolda 
Suhodolčana 
• Oddelek za otroke in mladino, poimenovan 

kot Pionirska knjižnica Leopolda 
Suhodolčana, v nadaljevanju PKLS, Na gradu 
1, 2390 Ravne na Koroškem 

 

3 Krajevne knjižnice in 
izposojevališča 
• Knjižnica Kotlje, Kotlje 3a, 2394 Kotlje 
• Knjižnica Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje 
• Knjižnica Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica 
• Knjižnica Žerjav, Žerjav 21, 2393 Črna na 

Koroškem 
• Knjižnica Črna na Koroškem, Center 153, 

2393 Črna na Koroškem 
• Izposojevališče Leše, Leše 68a, 2391 Prevalje 
• Izposojevališče Strojnska Reka, Stražišče 15, 

2390 Ravne na Koroškem 
• Izposojevališče Strojna, Strojna 22, 2391 

Prevalje 
• Izposojevališče Podpeca, Podpeca 21, 2393 

Črna na Koroškem 

 

4 Bukvarna Ajta in Grajska 
časopisna kavarna Eleonora 
• Bukvarna Ajta, Gledališka pot 1, 2390 Ravne 

na Koroškem (v stavbi Kulturnega centra 
Ravne) 

• Grajska časopisna kavarna Eleonora, Na 
gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem 
 
 
 
 
 
 

5 Delovni čas organizacijskih enot 

Koroška osrednja 
knjižnica 

Tel.: 02 870 54 20 
 

Redni delovni čas: 
ponedeljek–petek:  

8.00–19.00  
sobota: 8.00–13.00 

 
Poletni delovni čas  

(julij, avgust): 
 torek, četrtek, petek:  

8.00–15.00  
ponedeljek, sreda:  

10.00–18.00 

PKLS 
Tel: 02 870 54 37 

 
Redni delovni čas: 
ponedeljek, torek, 

četrtek, petek: 
15.00–19.00  

sobota: 8.00–13.00 
 

Pravljične ure v PKLS: 
ob sredah ob 17.00 uri 

 
Poletni delovni čas  

(julij, avgust): 
torek, četrtek, petek:  

8.00–15.00  
ponedeljek, sreda:  

10.00–18.00 
 

Krajevna knjižnica 
Kotlje 

Tel: 02 821 50 83 
 

Redni delovni čas: 
ponedeljek:  
11.00–13.30  

četrtek: 16.00–18.30 
 

Poletni delovni čas  
(julij in avgust): 

četrtek: 15.00–18.00 

Krajevna knjižnica 
Prevalje 

Tel: 02 823 11 75 
 

Redni delovni čas: 
ponedeljek, sreda, 

četrtek: 
14.00–18.00  
torek, petek:  
8.00–12.00 

 
Poletni delovni čas  

(julij in avgust): 
ponedeljek, sreda: 

14.00–18.00 
četrtek: 10.00–14.00 

Krajevna knjižnica 
Mežica 

Tel: 02 827 77 30 
 

Redni delovni čas: 
ponedeljek: 
8.00–13.00 

sreda, petek: 
14.00 –19.00 

 
Poletni delovni čas  

(julij in avgust): 
sreda: 14.00–18.00 
petek: 10.00–13.00 

Krajevna knjižnica 
Žerjav 

Tel: 02 823 96 74 
 

Redni delovni čas: 
torek: 16.00–18.00 

 
Poletni delovni čas  

(julij in avgust): 
torek: 16.00–17.00 
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Krajevna knjižnica  
Črna na Koroškem 
Tel: 02 823 85 41 

 
Redni delovni čas: 

torek, četrtek: 
13.00–19.00 

 
Poletni delovni čas  

(julij in avgust): 
torek: 15.00–19.00 

 

  
Izposojevališče  
Strojnska Reka 

Redni delovni čas: 
sreda: 16.00–17.00 

 
Poletni delovni čas 

 (julij in avgust): 
zaprto 

Izposojevališče Leše 
Redni delovni čas: 
petek: 15.00–16.00 

 
Poletni delovni čas  

(julij in avgust): 
zaprto 

Izposojevališče 
Podpeca  

Redni delovni čas: 
petek: 16.00–17.00 

 
Poletni delovni čas 

 (julij in avgust) 
zaprto 

 

Izposojevališče 
Strojna: 
zaprto 

 

Knjižnice in izposojevališča v poletnem času (julij in 
avgust): ob sobotah in prazniku (15. avgust) zaprto.  

 

Bukvarna Ajta 
Tel: 02 620 48 72 

 
Redni delovni čas: 

torek, četrtek:  
16.00–19.00 

 sreda: 9.00–12.00 
 

Poletni delovni čas  
(julij in avgust): 

ponedeljek:  
9.00–12.00 

sreda: 16.00–19.00 

Grajska časopisna 
kavarna Eleonora 
Tel: 02 87 05 430 

 
Redni delovni čas: 

ponedeljek–sobota:  
8.00–19.00 

 
 Poletni delovni čas  

(julij in avgust): 
ponedeljek–sobota:  

8.00–21.00 
 

 

Pred prazniki (velja za vse organizacijske enote): 30. 
aprila in 24. decembra: 8.00–14.00, 31. decembra 
zaprto. 
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IV Izvajanje dejavnosti 
javne knjižnične službe 

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2022:  

• pridobivala, strokovno obdelovala, hranila in 
posredovala knjižnično gradivo;  

• zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva 
in elektronskih publikacij;  

• izdelovala knjižnične kataloge in podatkovno 
zbirko;  

• skrbela za delovanje knjižnične mreže in 
izposojo knjižničnega gradiva;  

• načrtovala in izvajala delo z mladimi in 
odraslimi bralci, vplivala na razvoj bralne 
kulture;  

• z organizacijo kulturnih prireditev prispevala 
k bogatejši kulturni ponudbi svojega kraja;  

• nadaljevala izgradnjo podatkovne zbirke 
(Koroška lokalna bibliografija); 

• pomagala pri koordinaciji dela Društva 
bibliotekarjev Koroške;  

• izvajala strokovno pomoč in svetovanje 
drugim knjižnicam na svojem območju;  

• sodelovala v medknjižnični izposoji;  
• pridobivala in izobraževala uporabnike;  
• skrbela za informacijsko opismenjevanje 

uporabnikov;  
• varovala knjižnično gradivo, ki je kulturni 

spomenik. 

 

Kot osrednja območna knjižnica je izvajala posebne 
naloge za Koroško, in sicer: 

a) zagotavljala povečan in zahtevnejši izbor 
knjižničnega gradiva in informacij (območna 
zbirka); 

b) nudila strokovno pomoč knjižnicam na 
območju (svetovalno delo); 

c) koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje 
domoznanskega gradiva; 

č) usmerjala izločeno knjižnično gradivo z 
območja. 

 

 

 

 

 

 

V Kadri  
31. 12. 2022 je bilo v knjižnici za nedoločen čas 
zaposlenih 23 delavcev. Do 31. 12. 2022 so bili 
zaposleni še: ena reelekcija ter štiri delavke za določen 
čas. 

DELOVNO 
MESTO 

NEDOLO-
ČEN ČAS 

DOLO-
ČEN ČAS 

bibliotekar 11 2 
knjižničar 3 1 
knjižničar v 
Bukvarni Ajta 

1  

manipulant 1  
čistilka 2  
hišnik 1  
računovodja 1  
informatik 1  
samostojni 
strokovni 
svetovalec 

1  

direktor (m/ž)  1 
gostinski tehnik 1 1 
SKUPAJ: 23 5 
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VI Knjižnica v številkah 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

4.365 aktivnih članov 

214.670 izposoj knjižničnega gradiva 

 90 prireditev in razstav za odrasle,  

367 dejavnosti za otroke in mlade 

155.726 obiskovalcev 

prirast gradiva: 
6.271  

 

skupna zbirka gradiva:  

245.373 

 

digitalizacija 

• Naš tednik (25 letnikov, 17.810 strani) 

10.673  podanih informacij 
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VII Projekti 
1 Čebela bere med 
A. L. P. Peca, d. o. o., vodilni partner LAS Mežiške 
doline, je v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS 
Raznolikost podeželja ter LAS Mislinjske in Dravske 
doline sooblikoval in izvajal projekt Čebela bere med. 
Operacija je bila doprinos k razvoju knjižnic, k 
povečanju njihovih vsebin, inovativnih znanj in dobrih 
praks. V Mežiški dolini so v operaciji sodelovali naša 
knjižnica, Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem in 
Občina Ravne na Koroškem.  

V Koroški osrednji knjižnici smo v okviru operacije 
Čebela bere med v letu 2022 uresničili vse aktivnosti, 
ki so bile predvidene znotraj druge, zaključne faze 
projekta.  

 
V 2. fazi projekta, ki se je iztekla oktobra 2022, smo se 
posvečali t. i. mehkim vsebinam.  

 

Čebelje obarvan stripovski razpis 

Vsakoletni stripovski razpis je bil s temo Prigode iz 
Čebelograda to leto čebelje obarvan. Na zaključni 
prireditvi, v četrtek, 12. maja 2022, smo odprli 
razstavo stripov, naš gost David Krančan, stripar in 
ilustrator, pa je podelil nagrade zmagovalnim avtorjev 
stripov. Nagrajenci so v dar dobili grafične tablice. 
Nagrade so prejeli: Tina Hribernik, Neža Maurič, Julija 
Neža Kozinc, Ožbi Petrič, Kristian Krstić. Posebno 
priznanje za skupinsko sodelovanje sta prejela Vrtec 
pri OŠ Muta in 2. razred OŠ Koroški jeklarji, POŠ Kotlje. 

 
Odprtje razstave stripov in podelitev nagrad s striparjem in 

ilustratorjem Davidom Krančanom; zaključna prireditev 
stripovskega razpisa Prigode iz Čebelograda, četrtek, 12. maj 2022 

 

 

Festival ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! in Knjižne 
olimpijske igre, KOI 2022 

Tokratno dogajanje je bilo v veliki meri v znamenju 
čebel in čebelarstva. Otroci so spoznavali osnove 
sitotiska, se okraševali s festivalskimi tatuji, štempljali 
s čebeljimi žigi in maskotami. Predšolskim otrokom so 
o čebelah in čebelarstvu pripovedovali člani 
Čebelarskega društva, v čebelarskem učnem kotičku 
pa so z igro spoznavali svet čebel in njihov pomen za 
življenje. 

 
Četrtkov večer je bil prepleten z zvoki harfe in petjem 
Zvezdane Novaković, vsestranske glasbene ustvarjalke 
in performerke, ter komorne zasedbe Grlenice. 

Na petkovih Knjižnih olimpijskih igrah so se pomerile 
ekipe sodelujočih LAS-ov in partnerskih knjižnic iz 
sosednjih dolin in regij v projektu Čebela bere med, 
častno mesto med ekipami so imeli člani Čebelarskega 
društva Ravne. Zmagala je ekipa LAS Raznolikost 
podeželja iz Celja, drugo mesto je pripadlo ekipi 
Knjižnice Ksaverja Meška iz Slovenj Gradca, tretji so bili 
čebelarji iz Čebelarskega društva Ravne. 

 

 
Knjižne olimpijske igre, KOI 2022 
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Knjižne olimpijske igre, KOI 2022 

 

Predavanja in delavnica 

Septembra smo v okviru projekta izvedli predavanji 
mag. Matjaža Ježa iz Društva narava Pohorja: za mlade 
predavanje z naslovom Podnebne spremembe in mi 
ter za odrasle predavanje Kako pomagati 
opraševalcem. Tatjana Ladinek s Kmetije Hudobnik je 
izvedla praktično delavnico nabiranja zelišč in čajnih 
mešanic. 

 

 

Pripravila: 
Simona Vončina, bibliotekarka 
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VIII Oddelek za nabavo in 
obdelavo knjižničnega 
gradiva 

 
Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva 
skrbi, da je knjižnica založena s knjižničnim gradivom z 
različnih področij in v pravilnem sorazmerju. Upošteva 
specifičnost posameznih oddelkov in enot knjižnice ter 
želje in potrebe naših uporabnikov.  

Prispelo gradivo se v oddelku evidentira, inventarizira, 
katalogizira v sistemu COBISS, ustrezno zaščiti pred 
uporabo ter preda v oddelek izposoje. 

Knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, ko letni prirast 
sestavlja do 50 % strokovnega in do 50 % naslovov 
leposlovnega gradiva. Pri izboru se upoštevajo 
potrebe odraslih, otrok in mladine. Slednjim naj bi 
knjižnica v okviru letnega prirasta namenila 30 % 
naslovov. Neknjižno gradivo naj bi predstavljalo do 10 
% prirasta.  

Pri nakupu knjižničnega gradiva knjižnica upošteva 
veljavne Standarde za splošne knjižnice, letno 
evalvacijo obstoječih zbirk in njihovo uporabo, 
strukturo in število prebivalstva, velikost in poslanstvo 
knjižnice, značilne in posebne potrebe okolja, enako 
dostopnost za vse prebivalce, dostopnost naslovov na 
tržišču, informacijske, raziskovalne in kulturne 
potrebe okolja.  

Natančnejši kriteriji so opredeljeni v: 

• Dokumentu o upravljanju knjižnične zbirke 
(https://www.knjiznica-ravne.si/wp-
content/uploads/2022/01/Dokument-o-
upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf) in 
vsakoletnem  

• Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva 
(https://www.knjiznica-ravne.si/wp-
content/uploads/2023/01/Letni-nacrt-za-
nakup-gradiva-2022.pdf).  

 

1 Knjižnična zbirka 
Knjižnična zbirka je osnovno orodje, s katerim knjižnica 
izvaja svoje poslanstvo, zato mora biti kakovostna, 
uravnotežena, prilagojena prebivalcem lokalne 
skupnosti, hkrati pa mora slediti zakonodaji in 
strokovnim priporočilom. 

 

 
1 Ni všteto gradivo iz potujočega oddelka. 

 

ODDELEK  ŠTEVILO 
GRADIVA 

ODDELEK ZA ODRASLE 138.884 
SKLADIŠČE 79.811 

SKUPAJ PROSTI PRISTOP 59.073 

 

PROSTI PRISTOP  57.282 
ZBIRKA BEREM 

ZLAHKA 733 

ZBIRKA 
STRIPOTEKA 1.058 

MLADINSKI ODDELEK 22.308 
POTUJOČI ODDELEK 6.581 
OBDELAVA 3.136 
KRAJEVNE KNJIŽNICE IN 
IZPOSOJEVALIŠČA  50.345 

SKUPAJ ŠTUDIJSKI ODDELEK S 
POSEBNIMI ZBIRKAMI 24.119 

 

PREŽIHOVA SOBA 213 
SUHODOLČANOVA 

SOBA 134 

KOTNIKOVA SOBA 2.643 
RARITETE, 

BIBLIOF. IZD., 
MINIATURKE 

1.203 

STARINE 161 
ARTOTEKA 710 
FOTOTEKA 3.396 

RAZGLEDNICE 1.159 
ZAPUŠČINA SONJE 

KOTNIK 78 

ZAPUŠČINA JANKO 
MESSNER 65 

DOMOZNANSKA 
ZBIRKA 14.357 

SKUPAJ  245.373 
 

1.1 Zbirka po krajevnih knjižnicah in 
izposojevališčih 

  ŠT. 
GRADIVA 

KRAJEVNE 
KNJIŽNICE 

PREVALJE 17.174 
MEŽICA 13.643 

ČRNA 10.034 
KOTLJE 6.077 
ŽERJAV 2.160 

IZPOSOJEVALIŠČA1 

STROJNSKA 
REKA 177 

LEŠE 781 
PODPECA 299 

 SKUPAJ 50.345 
 

https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2022/01/Dokument-o-upravljanju-knjiznicne-zbirke-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2023/01/Letni-nacrt-za-nakup-gradiva-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2023/01/Letni-nacrt-za-nakup-gradiva-2022.pdf
https://www.knjiznica-ravne.si/wp-content/uploads/2023/01/Letni-nacrt-za-nakup-gradiva-2022.pdf
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2 Knjižnična zaloga  
Knjižnična zaloga je 31. decembra 2022 dosegla 
245.373 enot klasičnega knjižničnega 
(inventariziranega) gradiva, od tega 203.774 knjig, 
23.576 serijskih publikacij in 18.023 enot neknjižnega 
gradiva.  

 

Zaloga elektronskega (ne inventariziranega) gradiva je 
v letu 2022 dosegla 1.667 licenc/naslovov, od tega 997 
licenc e-knjig portala Biblos, 446 licenc zvočnih knjig 
ponudnika Audibook, 212 licenc Baze slovenskih filmov 
(Filmoteka) ter 12 drugih e-virov. 

 

 

3 Prirast gradiva v letu 2022  
Temeljna naloga knjižnice je pridobivanje, strokovna 
obdelava, hranjenje in posredovanje gradiva, s čimer se 
uresničuje univerzalna demokratična dostopnost do 
informacij. Cilj knjižnice je pridobiti čim več novega 
kakovostnega gradiva. 

V letu 2022 je knjižnica ob obveznem izvodu publikacij 
in darovih obnavljala in dopolnjevala knjižnično zbirko 
predvsem z nakupom, in sicer s sredstvi občin 
ustanoviteljic (Občine Ravne na Koroškem, Občine 
Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem), 
Ministrstva za kulturo in lastnimi sredstvi. 

V letu 2022 je knjižnica pridobila 6.271 enot klasičnega 
knjižničnega gradiva, od tega 5.065 knjig, 845 serijskih 
publikacij in 361 neknjižnega gradiva, ter 816 licenc 
elektronskega gradiva, od tega 423 e-knjig, 169 zvočnih 
knjig, 212 licenc za Bazo slovenskih filmov in 12 drugih 
e-virov, skupaj 7.087 enot. 

KLASIČNO GRADIVO ŠT. ENOT 

KNJIGE 5.065 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 845 

NEKNJIŽNO GRADIVO 361 

SKUPAJ                6.271 
 

ELEKTRONSKO GRADIVO LICENCE/NASLOVI 
E-KNJIGE (BIBLOS) 423 

ZVOČNE KNJIGE 
(AUDIBOOK) 

169 

FILMOTEKA 212 

E-VIRI 12 
SKUPAJ                816 

 

Pridobljeno gradivo je namenjeno: 

• spodbujanju in razvijanju branja, bralne 
kulture in informacijske pismenosti; 

• projektom promocije branja, kot so 
Predšolska bralna značka Petra Nosa, 
mladinski projekt Bodi kul, beri ful ter bralna 
značka za odrasle Korošci pa bukve beremo 
ipd.; 

• kakovostni ponudbo leposlovja slovenskih 
avtorjev, zahtevnejših prevodov in 
humanistike, tudi leposlovja v tujih jezikih; 

• dopolnjevanju posebnih zbirk (Berem 
zlahka, Stripoteka, domoznanska zbirka, 
referenčna zbirka); 

• dopolnjevanju AV-zbirke (zgoščenke in DVD-
ji) s kvalitetno glasbo in filmi domačih in 
tujih avtorjev; 

• dopolnjevanju zbirke glede na zahteve 
uporabnikov in povečanemu povpraševanju 
po posameznih področjih in naslovih 
(rezervirano gradivo); 

• zadovoljevanju potreb po izobraževanju z 
gradivom različnih strok, poljudnih in 

83 %

10 %
7 %

Knjižnična zbirka

Knjige Serijske publikacije Neknjižno gradivo

60 %
27 %

13 %

1 %

Zaloga elektronskega gradiva

e-knjige (Biblos) Zvočne knjige (Audibook)
Filmoteka e-viri
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zahtevnejših na različnih medijih (učenje 
jezikov, permanentno izobraževanje, 
spoznavanje zgodovine, umetnosti); 

• dostopu do e-virov informacij;  
• dostopu do e-knjig (Biblos), zvočnih knjig 

(Audibook) in do Baze slovenskih filmov 
(Filmoteka); 

• kakovostni ponudbi periodike v slovenskem 
jeziku in deloma v tujih jezikih; 

• ponudbi gradiva, namenjenega kvalitetnemu 
preživljanju prostega časa (hobiji, interesne 
dejavnosti, osebnostna rast, umetnost ... ). 

 

3.1 Prirast klasičnega knjižničnega 
gradiva  

Knjižnica pridobiva knjižnično gradivo z nakupom, 
obveznim izvodom, darovi, zameno. Nekaj je še starega 
fonda ter lastna izdaja, ki je v letu 2022 predstavljala 
Napovednik (program prireditev Koroške osrednje 
knjižnice), občinsko glasilo Ravenski razgledi in Obisk 
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika (vodnik v 
lahkem branju). Nakup gradiva je zakonsko urejen in 
zavezuje naslednje financerje: Ministrstvo za kulturo 
RS z neposrednim pozivom za sofinanciranje in občine 
ustanoviteljice. Knjižnica je v letu 2022 za nakup 
knjižničnega gradiva namenila tudi del lastnih sredstev. 

Za aktualnost in fizično ohranjevanje zbirke smo 
poskrbeli z nadomeščanjem obrabljenega ali 
poškodovanega gradiva, z novimi izdajami in naslovi ter 
podarjenimi knjigami naših uporabnikov, namenjenih 
Bukvarni Ajta. 

NAČIN NABAVE GRADIVO/ŠT. ENOT 
NAKUP  

MK 919 
OBČINE 2.445 

LASTNA SREDSTVA 5 
NAKUP SKUPAJ  3.369 

DRUGO  
OBVEZNI IZVODI 2.288 

DAROVI 411 
ZAMENA 1 

STARI FOND 199 
LASTNA IZDAJA 3 

DRUGO SKUPAJ 2.902 
SKUPAJ 6.271 

 

 

 

 

3.2 Prirast klasičnega knjižničnega 
gradiva po vrsti in načinu nabave 

GRADIVO KNJIGE SERIJSKE NEKNJIŽNO SKUPAJ 

MK 895 18 6 919 

OBČINE 2.314 127 4 2.445 

LASTNA 
SREDSTVA 

4 0 1 5 

OBVEZNI 
IZVODI 

1.563 641 84 2.288 

DAR 286 56 69 411 

ZAMENA 1 0 0 1 

STARI 
FOND 

1 0 198 199 

LASTNA 
IZDAJA 

1 2 0 3 

SKUPAJ 5.065 845 361 6.271 
 
 

3.3 Prirast elektronskega gradiva 
GRADIVO LICENCE/NASLOVI 

E-KNJIGE (BIBLOS) 423 
ZVOČNE KNJIGE 

(AUDIBOOK) 169 

FILMOTEKA 212 
E-VIRI 12 

SKUPAJ 816 
 
Knjižnica je v letu 2022 omogočala dostop (za nekatere 
tudi oddaljen) do e-knjig (Biblos) in zvočnih knjig 
(Audibook), Baze slovenskih filmov (Filmoteka) ter do 
12 drugih e-virov.  
Kupila je 423 naslovov e-knjig na portalu Biblos, 169 
naslovov zvočnih knjig ponudnika Audibook, 212 
licenc Baze slovenskih filmov Filmoteka. 
 

ELEKTRONSKI VIR OPIS 

1. ARHIV VEČERA Arhiv člankov Večera 

2. DELO Arhiv člankov Dela 

3. E-FINANCE 
Tiskane izdaje časopisa 
Finance v elektronski 
obliki 

4. EBSCOHOST 

Servis, ki omogoča 
iskanje, pregledovanje, 
shranjevanje in tiskanje 
polnih besedil člankov z 
vseh znanstvenih področij 
(podatkovne zbirke 
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Academic Search Elite, 
Business Source Premier, 
MasterFILEPremier, 
Newspaper Source in 
MEDLINE) 

5. 
KOROŠKA V 
ŠTEVILKAH 

Statistični bilten A. L. P 
Peca 

6. KNJIŽNICA 
Revija za področje 
bibliotekarstva in 
informacijske znanosti 

7. 
KNJIŽNIČARSKE 
NOVICE 

Informativni bilten, ki 
seznanja slovenske 
knjižnične delavce s 
tekočimi dogajanji in 
novostmi v stroki 

8. KUŽEK 
Revija za ljubitelje in 
lastnike psov 

9. PRAVNA 
PRAKSA 

Časopis za pravna 
vprašanja 

10. PRESS READER 

Več kot 7.300 naslovov 
dnevnega časopisja in 
revij, iz več kot 100 držav 
in v več kot 60 jezikih v 
elektronskem okolju. V 
slovenskem jeziku so 
trenutno dostopni: 
Dnevnik in Nedeljski. 

 
TAX-FIN-LEX 
(TFL) 

Spletni portal z dokumenti 
iz davčnega, 
računovodsko-finančnega 
in pravnega področja 

11. ZPS 

Revija Zveze potrošnikov 
Slovenije (ZPS) – revija za 
potrošnike; rezultati 
testov izdelkov in storitev; 
koristne informacije in 
nasveti 

 
3.4 Primerjava prirasta 

inventariziranega gradiva v 
petletnem obdobju (2018–2022) 

PRIRAST PO NAČINU DOBAVE 
 2018 2019 2020 2021 2022 

NAKUP 3.499 3.491 3.621 3.336 3.369 
OBVEZNI 

IZVODI 2.184 2.450 2.384 2.323 2.288 

DAROVI 500 621 564 778 411 
ZAMENA 4 0 0 2 1 

STARI 
FOND 36 562 155 105 199 

LASTNA 
IZDAJA - - 11 17 3 

SKUPAJ 6.223 7.124 6.735 6.561 6.271 
 
  
 

4 Nakup knjižničnega gradiva 2022 
 

4.1 Doseženi cilji nakupa  
Knjižnica je v letu 2022 načrtovala nakup v višini 3.871 
izvodov klasičnega in elektronskega gradiva, realizirala 
pa ga je v višini 4.185 enot, kar je 108 %. Na prebivalca 
to pomeni 0,16 enote gradiva. Nakup klasičnega 
knjižnega gradiva je načrtovala v višini 3.500 enot, 
realizirala pa je 3.369 enot, kar je 96 %, na prebivalca 
je to 0,13 enote gradiva. 
Povprečna cena na enoto je 22,50 EUR. 
Z letnim nakupom knjižničnega gradiva smo dosegli cilj 
knjižnice, to je kakovostna in skrbno oblikovana 
knjižnična zbirka, ki je v podporo kulturnim, 
izobraževalnih, raziskovalnim, informacijskim in 
razvedrilnim potrebam lokalnega okolja. 
 

4.1.1 Dosežen obseg nakupa iz sredstev občin 
ustanoviteljic 

Vse občine ustanoviteljice so v letu 2022 prispevale 
sredstva po dogovorjenih in načrtovanih deležih, zato 
je bil nakup iz sredstev občin izveden 100 %. 
 

GRADIVO OBČINE 

KNJIGE      2.314 

SERIJSKE        127 

NEKNJIŽNO          4 

SKUPAJ      2.445 
 

4.1.2 Dosežen obseg nakupa iz sredstev 
Ministrstva za kulturo RS 

S sredstvi Ministrstva za kulturo smo nabavili 
publikacije, ki so v skladu z javnim interesom na 
področju kulture in katerih izdajo sta finančno podprli 
Javna agencija za knjigo oziroma Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost. Nakupili smo tudi ponatise 
slovenske izvirne leposlovne klasike in ponatise 
izvirnih slovenskih strokovnih del za mladino in 
odrasle, kakovostno otroško in mladinsko literaturo 
ter zvočne- in e-knjige v slovenskem jeziku.  
Nakup je bil namenjen spodbujanju in razvijanju 
branja, bralne kulture in informacijske pismenosti za 
vse uporabnike. 
 

GRADIVO MINISTRSTVO ZA 
KULTURO 

KNJIGE 895 

SERIJSKE 18 

NEKNJIŽNO 6 

SKUPAJ 919 
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4.1.3 Dosežen obseg nakupa iz lastnih 
sredstev 

Knjižnica že nekaj let v okviru možnosti za nakup 
knjižničnega gradiva namenja tudi lastna sredstva. V 
letu 2022 je knjižnica prispevala 7.762 EUR. S tem smo 
zagotavljali dostop do spletnega portala Tax-Fin-Lex in 
kupili 4 dragocene knjige: prestižno izdajo knjižne 
mojstrovine Tisoč in ena noč, izvirno slovensko 
bibliofilsko izdajo S črnilom in zlatom avtorice Nataše 
Golob, še eno bibliofilsko izdajo Temelji slovenstva in 
knjigo Kuzma Ahačiča Stati inu obstati. 
 

GRADIVO LASTNA SREDSTVA 

KNJIGE          4 

SERIJSKE          0 

NEKNJIŽNO          1 

SKUPAJ          5 
 

 
Prestižna izdaja knjižne mojstrovine Tisoč in ena noč ter bibliofilska 

izdaja Temelji slovenstva 
 

 
Izvirna slovenska bibliofilska izdaja S črnilom in zlatom ter knjiga 

Stati inu obstati 
 
 

4.2 Financiranje nakupa knjižnične 
zbirke v letu 2022 

FINANCER ODSTOTEK 
FINANCIRANJA 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 35 

OBČINE 56 

LASTNA SREDSTVA 9 

SKUPAJ 100 

4.3 Nakup po vrsti gradiva 
Nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali za osrednjo 
knjižnico (Ravne na Koroškem), 5 krajevnih knjižnic 
(Črna na Koroškem, Kotlje, Mežica, Prevalje in Žerjav) 
in za premično zbirko (potujoči oddelek), s katero 
oskrbujemo 4 izposojevališča (Leše, Podpeca, Strojna 
in Strojnska Reka). Nakup je bil izveden po načrtu, v 
skladu s priporočili Ministrstva za kulturo RS in merili, 
ki urejajo pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe. Sledil je Strokovnim priporočilom in 
standardom za splošne knjižnice za obdobje 2018–
2028. Pri izboru gradiva smo upoštevali vsebinske 
kriterije nabavne politike Koroške osrednje knjižnice. 
Knjižnica je za informacijske potrebe okolja izvedla 
tudi nakup splošnega slovenskega ter nekaj tujega 
periodičnega tiska. 
Z realiziranim nakupom smo razširili, dopolnili in 
izboljšali ponudbo vseh vrst knjižničnega gradiva in 
tem posledično povečali stopnjo zadovoljstva 
uporabnikov in obisk knjižnice. S kupljenim 
knjižničnim gradivom smo naše uporabnike in širšo 
javnost seznanjali na spletni strani knjižnice (Novo v 
knjižnici), literarnimi večeri, Knjižnimi paberkovanji, 
predstavitvami in informacijami o knjigah na FB-
profilu knjižnice ter drugimi prireditvami.   
 

VRSTA GRADIVA SKUPAJ 
KLASIČNO GRADIVO 3.369 

KNJIŽNO GRADIVO 3.214 

NEKNJIŽNO GRADIVO 10 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 145 

ELEKTRONSKO GRADIVO 816 

E-KNJIGE 423 

ZVOČNE KNJIGE 169 

FILMOTEKA 212 

DRUGI E-VIRI 12 

SKUPAJ 4.185 
 
 

4.4 Razmerja naslovov 
Prirast gradiva je bila dosežena v naslednjih 
razmerjih: 

• strokovno in leposlovno gradivo: 53 % : 47 
%, 

• razmerje med naslovi za odrasle in mladino: 
72 % : 28 %, 

• neknjižno gradivo: 6 %. 

V razmerju z drugimi vrstami gradiva smo pri nakupu 
načrtovali manj naslovov neknjižnega gradiva, saj 
uporabniki vedno manj povprašujejo po tovrstnem 
gradivu. Nove tehnologije jim namreč omogočajo 
drugačen dostop. 
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5 Uveljavljanje enake dostopnosti 
knjižničnega gradiva 

 
Koroška osrednja knjižnica skrbi za uveljavljanje enake 
dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na 
svojem območju. Pri tem upošteva delež prebivalcev 
in uporabnikov knjižnice, značilne potrebe določenega 
okolja, kakovost zbirke v posamezni enoti, prostorske 
pogoje posamezne knjižnice v lokalni mreži in obseg 
finančnih sredstev. 
 
Da bi se čim bolj približali standardnim določilom 
zbirke glede na analizo zbirk, v posameznih enotah 
knjižnice težimo k izboljšanju ponudbe strokovnega 
knjižničnega gradiva ter neknjižnega gradiva, hkrati pa 
upoštevamo potrebe in želje uporabnikov oziroma 
značilnosti posameznega okolja. 
 
Obvezni izvod je, kot določa Zakon o obveznem izvodu 
publikacij, lociran v osrednji knjižnici, darovi pa so, 
glede na potrebe, locirani v osrednji knjižnici in v 
krajevnih knjižnicah. 
 
Koroška osrednja knjižnica je osrednja knjižnica za 4 
občine (Občino Ravne na Koroškem, Občino Prevalje, 
Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem), v katerih 
deluje 6 organizacijskih enot (osrednja knjižnica, 5 
krajevnih knjižnic) ter 4 izposojevališča.  
 
Gradivo je v celoti obdelano v COBISS-u in locirano v 
osrednji knjižnici, enotah oziroma krajevnih knjižnicah 
in izposojevališčih. 
 
 

5.1 Razporeditev gradiva, kupljenega v 
letu 2022  

OSREDNJA KNJIŽNICA 1.992 
KNJIŽNICA PREVALJE 514 
KNJIŽNICA MEŽICA 383 
KNJIŽNICA ČRNA 383 
KNJIŽNICA KOTLJE 97 
Skupaj 3.369 

 
 

5.2 Razporeditev gradiva, kupljenega s 
sredstvi občin ustanoviteljic v letu 
2022 

OSREDNJA KNJIŽNICA 1.409 
KNJIŽNICA PREVALJE 404 
KNJIŽNICA MEŽICA 289 
KNJIŽNICA ČRNA 286 
KNJIŽNICA KOTLJE 57 
Skupaj 2.445 

 
 

5.3 Razporeditev gradiva, kupljenega s 
sredstvi Ministrstva za kulturo RS v 
letu 2022 

OSREDNJA KNJIŽNICA 578 
KNJIŽNICA PREVALJE 110 
KNJIŽNICA MEŽICA 94 
KNJIŽNICA ČRNA 97 
KNJIŽNICA KOTLJE 40 
Skupaj 919 

 
E-knjige, zvočne knjige in drugi e-viri so dostopni z 
oddaljenim dostopom v osrednji knjižnici in vseh 
krajevnih knjižnicah. 
 

6 Nakup za zamejce 
 
Knjižnica je v okviru pogodbe Ministrstva za kulturo RS 
za nakup gradiva izvedla tudi nakup knjižničnega 
gradiva za potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu 
za Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu: 658 enot 
knjižnega gradiva in 13 naslovov periodike, skupaj 671 
enot gradiva. 
 

7 Nabava in obdelava 
domoznanskega gradiva  

 
7.1 Prirast gradiva 

V domoznanskem oddelku smo v letu 2022 pridobili, v 
sitemu Cobiss strokovno obdelali in dokumentirali 223 
enot gradiva: 

• 141 knjig z domoznansko vsebino; 
•   44 letnikov časopisov, časnikov; 
•     1        raziskovalno delo; 
•   26 diplomskih del; 
•     5 avdio- in video gradiv; 
•     6 razglednic. 

Pridobili smo tudi 436 enot gradiva, ki smo ga 
evidentirali:  

• 65 + 1   enota negativov (23 map);  
• 187 drobnih tiskov; 
• 159        fotografij; 
•   24        filatelističnih izdaj. 

 

8 Retrospektivni vnos gradiva / 
elektronski katalog 

 
Nadaljeval se je retrospektivni vnos gradiva v katalog, 
in sicer vnos starega fonda, večinoma za potrebe 
digitalizacije. 
SKUPAJ: 199 enot gradiva 
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9 Preusmerjanje gradiva  
 
Za kakovostno izgradnjo in upravljanje zbirke je treba 
tudi redno izločati in preusmerjati starejše gradivo v 
skladišče. Zato smo v letu 2022 iz prostega pristopa v 
oddelku za odrasle v skladišče preusmerjali predvsem 
dvojnice in manj aktualno gradivo. Nekaj gradiva se po 
potrebi, predvsem na želje uporabnikov, preusmeri 
tudi v naše krajevne knjižnice oziroma izposojevališča. 
 
 

10 Izločanje knjižničnega gradiva in 
odpis 

 
V letu 2022 smo nadaljevali z načrtovanim odpisom 
knjižničnega gradiva. Pri tem smo upoštevali Pravilnik 
za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK, 
Pravilnik o odpisu knjižničnega gradiva Koroške 
osrednje knjižnice ter Normative in standarde za 
splošnoizobraževalne knjižnice.  
 
Predvsem smo v skladišču (PK-odrasli) nadaljevali in 
končali sistematično izločanje zastarelega in 
neaktualnega gradiva, prav tako v Potujočem oddelku.  
Načrtovali smo odpis 5.000 enot gradiva, izločili in 
odpisali smo 4.013 enot uničenega, poškodovanega, 
izgubljenega, odvečnega ali zastarelega gradiva.   
 
Z izločenimi in odpisanimi knjigami smo večinoma 
oskrbovali Bukvarno Ajta, kjer smo knjige ponudili po 
simbolni ceni od 1 do 10 EUR, druge smo podarili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1  Odpisano gradivo 

 KNJIGE NEKNJIŽNO 
GRADIVO 

SERIJSKE 
PUBLIKACIJE SKUPAJ 

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA 
ODDELEK ZA 

ODRASLE 1.328 66 583 1.977 

ODDELEK ZA 
MLADINO 1.194 12 10 1.216 

KRAJEVNE KNJIŽNICE 
PREVALJE 244 0 9 253 

MEŽICA 326 17 7 350 
ČRNA 36 4 6 46 

KOTLJE 61 2 5 68 
ŽERJAV 4 38 0 42 

IZPOSOJEVALIŠČA 
LEŠE 3 0 0 3 

STROJNSKA 
REKA 1 0 0 1 

STROJNA 0 0 0 0 
PODPECA 0 0 0 0 

POTUJOČI ODDELEK 
 57 0 0 57 

SKUPAJ 3.254 139 620 4.013 
 
 

11 Zaščita in varovanje gradiva 
 
Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo 
(ovijemo) z zaščitno folijo. 
 
V letu 2022 smo zaščitili 2.272 enot knjižnega gradiva. 
Novo gradivo v prostem pristopu v osrednji knjižnici je 
opremljeno tudi z zaščitnimi nitkami proti kraji. 
 
 

Pripravila: 
Lea Vavkan, vodja Oddelka za nabavo in obdelavo 
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IX Oddelek izposoje 
 

1 Izposoja  
V letu 2022 smo članom izposodili 214.670 enot gradiva. 

Celotna izposoja gradiva (na dom in v čitalnico) se je v 
primerjavi z letom 2021 povečala za 6 %.  

Letna izposoja gradiva, brez transakcij v čitalnici, 
medknjižnične in medoddelčne izposoje, znaša 193.595 enot 
gradiva. Če prištejemo še izposojo na dom v izposojevališčih, 
dobimo 194.153. Letna izposoja brez e-knjig (vendar z vso 
čitalniško izposojo – izposoja v čitalnici in transakcija z 
gradivom v čitalnici ter izposojevališčih) šteje 212.519 enot 
gradiva. 

 

1.1 Izposoja domoznanskega gradiva 
V letu 2022 smo izposodili in podaljšali 3.973 enot 
domoznanskega gradiva. Od tega je bilo 2.593 enot gradiva 
izposojenih v osrednji knjižnici (oddelek za odrasle ter oddelek 
za otroke in mladino), 1.380 enot gradiva pa v enotah.  

V primerjavi z letom 2021 se je izposoja domoznanskega 
gradiva zmanjšala za 0,8 %. 

 

1.2 Izposoja elektronskih knjig na daljavo 
Bralcem omogočamo izposojo gradiva brez obiska v knjižnici. 
Za izposojo od doma potrebujemo primerno napravo in 
program za branje elektronskih knjig, internetno povezavo 
(samo za čas izposoje e-knjig) ter avtorizacijske podatke. 
Spletna eKnjižnica in eKnjigarna je Biblos, preko mobilne 

aplikacije Audibook si lahko uporabniki izposodijo zvočne 
knjige.  

V letu 2022 smo skupno zabeležili 2.151 izposoj elektronskih 
(2.029) in zvočnih knjig (122), kar je 15 odstotkov več kot leta 
2021. Od tega se je izposoja zvočnih knjig povečala za 62,7 % 
v primerjavi z letom 2021. 

Predpostavljamo, da je višja izposoja elektronskih in zvočnih 
knjig v letu 2022, v primerjavi z letom 2021, pokazatelj, da 
uporabniki vse več uporabljajo elektronske vire in se to odraža 
tudi na izposoji elektronskih in zvočnih knjig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Medknjižnična izposoja 
V letu 2022 smo obravnavali 391 naročil za medknjižnično 
izposojo, kar je 8,6 % več kot leta 2021.  

Iz drugih knjižnic smo prejeli 275 zahtevkov za izposojo 
gradiva, od tega smo jih realizirali 270. Prejeli smo tudi 12  
naročil za nakup članka, od tega smo jih realizirali vseh 12.  

Drugim knjižnicam smo poslali 104 zahtevke za izposojo 
gradiva, od tega smo prejeli 98 izvodov gradiva. Naročil za 
nakup članka drugim knjižnicam nismo pošiljali. 

Tudi v letu 2022 smo našim članom omogočali brezplačno 
medknjižnično izposojo med knjižnicami na koroškem 
območju in iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu.     

 

IZPOSOJA GRADIVA 
 NA DOM V ČITALNICO SKUPAJ 

KNJIŽNICA 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
ODDELEK ZA ODRASLE 110.173 104.337 14.363 23.236 124.536 127.573 

ODDELEK ZA OTROKE IN MLADINO (PKLS) 25.472 31.530 1.760 1.107 27.232 32.637 
OSREDNJA KNJIŽNICA 135.645 135.867 16.123 24.343 151.768 160.210 

PREVALJE 16.257 15.520 1.668 1.277 17.925 16.797 
MEŽICA 14.279 14.836 1.044 2.647 15.323 17.483 

ČRNA NA KOROŠKEM 9.612 10.324 1.051 1.190 10.663 11.514 
KOTLJE 3.438 4.846 507 275 3.945 5.121 
ŽERJAV 624 804 127 30 751 834 

IZPOSOJEVALIŠČE LEŠE 0 304 0 0 0 304 
IZPOSOJEVALIŠČE STROJNSKA REKA 0 255 0 0 0 255 

IZPOSOJEVALIŠČE PODPECA 0 0 0 0 0 0 
IZPOSOJEVALIŠČE STROJNA 0 1 0 0 0 1 

ENOTE SKUPAJ 44.210 46.890 4.397 5.419 48.607 52.309 
ELEKTRONSKE KNJIGE 1.876 2.151 0  0 1.876 2.151 

MREŽA SKUPAJ* 181.731 184.908 20.520 29.762 202.251 214.670 

*Številka vsebuje vse transakcije, povezane z izposojo gradiva v knjižnici: izposoja na dom, v čitalnico, transakcija z gradivom 
v čitalnici, medoddelčna in medknjižnična izposoja, podaljšanje. 
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1.4 Podaljšanje 
Izposojenemu gradivu je praviloma dvakrat mogoče podaljšati 
rok izposoje. To lahko uporabniki uredijo ustno, pisno, po 
telefonu, preko telefonskega odzivnika (bibliofona) in po 
spletu. 

Število podaljšanj: 

• V knjižnici ali po telefonu 51.159 enot gradiva. 
• Preko COBISS+ in mCOBISS-a 32.656 enot gradiva. 
• Preko telefonskega odzivnika (bibliofona) 1.130 enot 

gradiva. 

Skupno je zabeleženih 84.945 podaljšanj gradiva, kar je 7,6 % 
manj kot v primerjavi z letom 2021. 

 

1.5 Rezervacije in naročila 
REZERVACIJE, NAROČILA 2020 2021 2022 

REZERVACIJA 
NEPROSTEGA GRADIVA – 

KNJIŽNICA  
6.147 5.271 4.350 

REZERVACIJA 
NEPROSTEGA GRADIVA 

PREKO COBISS+ IN 
mCOBISS-a 

3.865 4.540 3.595 

REZERVACIJA PROSTEGA 
GRADIVA – KNJIŽNICA  6.682 7.724 3.841 

REZERVACIJA PROSTEGA 
GRADIVA PREKO COBISS+ 

IN mCOBISS-a 
11.204 14.667 11.010 

PREKLICANE REZERVACIJE, 
DODELJENE 

NASLEDNJEMU ČLANU 
27 44 24 

SKUPAJ 27.925 32.246 22.820 
 

V letu 2022 smo članom knjižnice rezervirali ali pripravili 
22.820 enot gradiva, kar je 29 % manj kot v letu 2021. 

Manjše število rezervacij in naročil v letu 2022 je odraz večje 
odprtosti knjižnice in dostopa do gradiva – v letu 2020 in 
deloma tudi v letu 2021 je bila knjižnica v določenem obdobju 
zaprta, ali/in se je izvajal nadzor PCT za vstop v knjižnico. 

 

2 Članstvo 
V letu 2022 je 4.365 članov Koroške osrednje knjižnice v mreži 
vseh knjižnic opravilo vsaj eno transakcijo (obisk) v knjižnici. 
Izračun upošteva določeno fizično ali spletno aktivnost v 
knjižnici kot celoti (ne seštevka po posameznih oddelkih). Vsak 
član si je v povprečju izposodil 49 enot gradiva. Število aktivnih 
članov se je v primerjavi z letom 2021 zmanjšalo za 4 %.  

Preko spleta se je v letu 2022 v knjižnico vpisalo 42 oseb. 

 

 

 

KATEGORIJA ČLANA  MLADINA* ODRASLI 
PREDŠOLSKI OTROCI 219  / 

OSNOVNOŠOLCI 925  / 
DIJAKI  / 523 

ŠTUDENTI  / 414 
ZAPOSLENI  / 1.363 

NEZAPOSLENI  / 214 
UPOKOJENCI  / 635 

DRUGO  / 72 
SKUPAJ** 1.144 3.221 

SKUPAJ ČLANI 4.365 
              * Izraz mladina vključuje mlade do 15. leta starosti. 

**Podatki, pridobljeni 10. 1. 2023, izpis I-BibSiSt-31. Ker je 
podatkovna baza članov aktivna, se lahko razmerje med 
mladino in odraslimi ter med posameznimi kategorijami ob 
ponovni pripravi izpisa med letom spremeni oziroma 
razlikuje od zgoraj navedene, skupno število članov ostaja 
enako. 

 

Prikaz števila aktivnih članov po občini prebivališča (vključene 
so koroške občine): 

1962 občanov Občine Ravne na Koroškem 
873 občanov Občine Prevalje 
458 občanov Občine Mežica 
374 občanov Občine Črna na Koroškem 
252 občanov Občine Slovenj Gradec 
252 občanov Občine Dravograd 
40 občanov Občine Muta 
32 občanov Občine Radlje ob Dravi 
18 občanov Občine Vuzenica 
20 občanov Občine Mislinja 
9 občanov Občine Podvelka 
2 občanov Občine Ribnica na Pohorju 
73 občanov drugih slovenskih/tujih občin 

 

3 Odprtost 
Koroška osrednja knjižnica je bila v letu 2022 za uporabnike 
odprta 114 ur tedensko: 60 ur osrednja knjižnica; 5 ur enota 
Kotlje; 20 ur enota Prevalje; 15 ur enota Mežica; 12 ur enota 
Črna in enota Žerjav 2 uri. Od maja 2022 je bila Koroška 
osrednja knjižnica za uporabnike odprta 115 ur, saj se je 
ponovno odprlo izposojevališče Leše, ki je odprto 1 uro na 
teden. Od septembra 2022 dalje je bila Koroška osrednja 
knjižnica za uporabnike odprta 116 ur, saj se je ponovno odprlo 
izposojevališče Strojnska Reka, ki je odprto 1 uro na teden. 
Izposojevališči Podpeca in Strojna sta bili v letu 2022 zaprti. 

Do letnih razlik prihaja zaradi praznikov, v primerjavi z letoma 
2020 in 2021 pa tudi zaradi takratnih epidemioloških razmer. 
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KNJIŽNICA 
URE 

2020 
URE 

2021 
URE 

2022 
OSREDNJA KNJIŽNICA 2.377 2.738 2.810 

PREVALJE 760 912 908 
MEŽICA 580 650 678 

ČRNA NA KOROŠKEM 372 522 537 
KOTLJE 197,5 222 229 
ŽERJAV 60 59 83 

IZPOSOJEVALIŠČE 
LEŠE 24 0 

24 

IZPOSOJEVALIŠČE 
STROJNSKA REKA 34,5 0 

16 

IZPOSOJEVALIŠČE 
PODPECA 18 0 

0 

IZPOSOJEVALIŠČE 
STROJNA 0 0 

0 

ENOTE SKUPAJ 2.046 2.365 2.475 
MREŽA SKUPAJ 4.423 5.103 5.285 

 

4 Obisk in informacije 
Knjižnico je v letu 2022 za potrebe izposoje, ogleda ali obiska 
prireditev obiskalo 155.726 obiskovalcev. 

OBISK 

OSREDNJA KNJIŽNICA 
KRAJEVNE 
KNJIŽNICE 

IN 
BUKVARNA 

AJTA 

SKUPAJ ODDELEK 
ZA 

ODRASLE 

ODDELEK 
ZA 

OTROKE 
IN 

MLADINO 
RAČUNALNI-

ŠKA 
IZPOSOJA 

51.891 10.380 20.022 82.293 

ROČNO 
ŠTETJE 27.517 4.258 9.308 41.083 

ČITALNICE 8.986     8.986 
E-KNJIŽNICA, 

UVAJANJE 876   2 878 

VODENI 
OGLEDI 2.033 369 2.402 

PRIREDITVE 4.787 8.256 1.422 14.465 
RAZSTAVE 1.625 3.994  5.619 

SKUPAJ       155.726 
 

4.1 Uporaba čitalnic in svetovnega spleta 
E-knjižnico (delovne postaje na računalnikih) je v letu 2022 
koristilo 431 uporabnikov v osrednji knjižnici in 2 uporabnika v 
enotah. Uporaba računalnikov v osrednji knjižnici se je 
povečala za 10.675 %. Časopisno čitalnico je obiskalo 8.765 
obiskovalcev, referenčno čitalnico 126 in študijsko čitalnico 95 
obiskovalcev. Čitalniške mize med gradivom je uporabljalo 
6.064 obiskovalcev. V Stripoteki smo našteli 1.542 
obiskovalcev. 

4.2 Informacije 
Uporabnikom knjižnice dajemo ustne in pisne informacije 
splošnega in zahtevnejšega značaja.  

Na Domoznanskem oddelku smo zabeležili 250 analitičnih in 
splošnih informacij. Preko elektronske pošte smo odgovorili na 
1.030 sporočil.  

Zabeležili smo 430 zahtevnih informacij (svetovanje, priprava 
gradiva, člankov). Splošnih informacij je bilo na oddelku za 
odrasle 4.884, na oddelku za otroke in mladino 1.106, v enotah 
pa 2.973.  

V letu 2022 smo uporabnikom knjižnice dali 10.673 informacij.  

Uporabnikom smo naredili 301 fotokopijo, natisnili so si 319 
strani. 

 

4.3 Spletna stran in družbena omrežja 
Spletno mesto knjižnice je v letu 2022 obiskalo 11.399 
obiskovalcev, ki je opravilo 50.154 ogledov strani. 

Na Facebook profilu smo v letu 2022 imeli 2.595 sledilcev, ki je 
opravilo 129.839 ogledov. Na spletni strani knjižnice in 
družbenih omrežjih objavljamo večino dogodkov, ki se zgodijo 
v prostorih knjižnice, ter aktualna obvestila. 

Ti obiskovalci/sledilci niso upoštevani v drugih statistikah. 

 

5 Elektronski viri 
5.1 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na 

daljavo, ki jih knjižnica gradi sama 
 

 

Število ogledov 

2020 2021 2022 

Artoteka 795 312 81 

Rokopisno gradivo 140 65 98 

Bukvopedija 0 5 2 

Foto album 53 34 13 

 

Podatki, pridobljeni s spletne strani KOKR preko Google 
Analytics. 

 

5.2 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki 
jih knjižnica gradi sama 

Koroški biografski leksikon se je junija 2020 pridružil portalu 
Obrazi slovenskih pokrajin.  

 

 

Število ogledov 

2020 2021 2022 

Koroški biografski leksikon* 1.193 / / 

Obrazi slovenskih pokrajin - 
Korošci 

12.625 44.971 64.090 

SKUPAJ: 13.818 44.971 64.090 

*Podatki, pridobljeni s spletne strani KOKR preko Google Analytics. 
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5.3 Uporaba storitve dostop na daljavo 
V letu 2022 smo preko spletne strani knjižnice oziroma spletne 
povezave https://login.eviri.ook.sik.si/login imeli na voljo 
naslednje elektronske vire: PressReader, Ebscohost in Tax-Fin-
Lex. 

 ODDALJEN DOSTOP 
(https://login.eviri.ook.sik.si/login) 

Izven lokacij 
knjižnice 

Iz prostorov 
knjižnice 

Št. 
prijav 

Št. 
članov 

Št. 
prijav 

Št. 
članov 

2022 601 39 85 7 
2021 519 33 52 9 
2020 1100 61 46 1 

 
5.4 Uporaba podatkovnih zbirk 

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2022 uporabnikom 
omogočila dostop do izbranih podatkovnih zbirk, ki so bile 
dostopne iz knjižnice in tudi od doma z ustrezno prijavo 
(uporabniško ime in geslo). 

Na voljo so bile podatkovne zbirke: PressReader, Ebscohost, 
Tax-Fin-Lex, Večer, Delo, Finance, Pravna praksa, ZPS, 
Knjižničarske novice. Ponudniki na različne načine vodijo 
statistične podatke, zato v knjižnici zajamemo samo tiste, ki so 
dostopni in primerljivi.  

 Tax-Fin-Lex 

Število vpogledov Število iskanj 
2022 562 150 
2021 194 105 
2020 820 425 

 

 EBSCOhost 

Število vpogledov 
2022 1640 
2021 141 
2020 691 

 

 

PressReader 

Število odprtih 
člankov  

(Articles Opens) 

Število 
odprtih 

izdaj 
 (Issue Opens) 

Število sej 
(Sessions – se 
konča po 10. 

minutah) 

2022 32.859 1.421 1.101 
2021 44.599 1.822 1.184 
2020 96.893 3.550 1.872 

 

Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 

 

6 Oddelek za odrasle 
6.1 Dejavnost 

6.1.1 Bralna značka za odrasle »Korošci pa bukve 
beremo« 

V letu 2022 smo uspešno zaključili že 12. sezono branja za 
odrasle »Korošci pa bukve beremo«. Bralno sezono 
tradicionalno začnemo ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic 
(20. novembra) in zaključimo naslednje leto ob svetovnem 
dnevu knjige (23. aprila). Namenjena je vsem bralcem Koroške 
regije in zamejske knjižnice v Celovcu. Kot povabilo k branju 
bralcem ponudimo priročno knjižico s priporočilnim 
seznamom, vključno s seznamom knjig, prirejenih v lahko 
branje, saj sodelujejo tudi bralci CUDV Črna na Koroškem in 
Doma starejših na Fari na Prevaljah. V letu 2022 je sodelovalo 
291 bralcev, od tega 86 iz Slovenske študijske knjižnice v 
Celovcu, 64 bralcev pa je bralo za lahko branje. Za zaključek 
bralne sezone smo na literarni večer povabili Manco Izmajlovo, 
slovensko pevko mezzosopranistko, diplomirano igralko, 
voditeljico, učiteljico pravilnega dihanja in javnega govora ter 
avtorico bogatega in posebnega priročnika Vdihni življenje s 
polnimi pljuči. Prireditev je vključevala predstavitev že 
ponatisnjene knjige, demonstracijo osnov ruske dihalne 
telovadbe po metodi Aleksandre Strelnikove ter kratek 
glasbeni nastop Mance Izmajlove. Njena knjiga opisuje številne 
pozitivne zdravstvene učinke, ki jih prinaša izvajanje dihalne 
gimnastike, ter druge praktične nasvete za zdravo telo, lep 
videz in močno psiho. Tudi v tem letu smo sodelujoče ob koncu 
sezone razveselili z bralno nagrado. 

13. sezono bralne značke za odrasle smo z novim priporočilnim 
seznamom kakovostne literature začeli ob tednu slovenskih 
splošnih knjižnic, 21. novembra 2022. Na uvodnem srečanju, 
24. novembra 2022, smo gostili dr. Lucijo Čevnik. Predstavitev 
njene knjige Mama hčerki je bila združena s predavanjem o 
pogostih nezdravih odnosih v družinskem okolju. Avtorica v 
knjigi predstavlja razmišljanja matere, ki skozi lastne izkušnje 
hčerko spodbuja, naj razmišlja s svojo glavo, sledi sanjam in 
življenjskim ciljem. 

 

6.1.2 FESTIVAL ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! in 
Knjižne olimpijske igre, KOI 2022 

Malo »hecno« je ime našega festivala ČIČI – Zmeraj prinesi si 
koco!. Nastalo je pred kar nekaj leti, 2015, ko smo premlevale 
ideje za zasnovo prvega festivala s takratno zunanjo sodelavko, 
dramaturginjo Teo Kovše. Čiči kot čičati in čitati. Takrat je bila 
glavna ideja, da z živahnim dogajanjem privabimo v knjižnico 
in grajski park mlade vseh generacij, promoviramo »Poletna 
branja pod magnolijo«, tj. našo poletno čitalnico na prostem 
pod krošnjo magnolije, in nasploh prebudimo kulturo branja 
knjig v parku, pod krošnjami dreves. Za to je seveda »fajn«, če 
si zraven prinesete »koco« … Na Koroškem nam je seveda 
jasno, kaj »koca« je, kje drugje pa nas malo začudeno gledajo. 
Koca (volnena odeja) je zaščitni znak našega festivala, in tudi 

https://login.eviri.ook.sik.si/login
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če si je ne prinesete s seboj, si jo lahko sposodite pri nas v 
čitalnici na prostem. 

V letu 2022 je dogajanje prvič sobivalo z novo Grajsko 
časopisno kavarno Eleonora, zaradi muhastega vremena pa 
smo morali vse festivalske prireditve gostiti v prostorih 
knjižnice. Bil je ognjeni krst, kot pravijo, a če smo zmogli v 
četrtek dopoldan zaradi dežja izpeljati otroški del festivala in 
gostiti hkrati okrog tristo otrok, smo si rekli, da bodo Knjižne 
olimpijske igre, ki so sledile v petek dopoldan, »mala malca«. 

Festival je bil v veliki meri v znamenju čebel in čebelarstva. 
Četrtkov dopoldan, namenjen otrokom, je prinesel živopisani 
vrvež po knjižnici. Otroci so spoznavali osnove sitotiska, se 
okraševali s festivalskimi tatooji, štempljali s čebeljimi žigi in 
maskotami. Predšolskim otrokom so o čebelah in čebelarstvu 
pripovedovali člani Čebelarskega društva, v čebelarskem 
učnem kotičku pa so lahko z igro spoznavali svet čebel in njihov 
pomen za življenje. 

Četrtkov večer je zazvenel v zvokih harfe in petju Zvezdane 
Novaković, vsestranske glasbene ustvarjalke in performerke, 
ter komorne zasedbe Grlenice. 

Na petkovih Knjižnih olimpijskih igrah (KOI) so se pomerile 
ekipe sodelujočih LAS-ov in partnerskih knjižnic iz sosednjih 
dolin in regij v projektu Čebela bere med, častno mesto med 
ekipami pa so imeli člani Čebelarskega društva Ravne. Bilo je, 
kot zna biti le na KOI, veliko smeha, malo »švicanja«, 
»kravžljanja« možganov … Spet lahko rečemo, da smo se imeli 
zelo fajn. Zmagala je ekipa LAS Raznolikost podeželja iz Celja, 
drugo mesto je pripadlo ekipi Knjižnice Ksaverja Meška iz 
Slovenj Gradca, tretji so bili čebelarji iz Čebelarskega društva 
Ravne. 

Naša stalnica na prehodu v poletje je že osmo leto tudi 
razstava fotografij na drevesnih deblih. Na osrednji lipi 
Grajskega parka in mogočnem hrastovem deblu v bližini gradu 
so bile na ogled fotografije Nike Hölcl Praper, v macesnovi 
galeriji pa fotografski cikli Simone Vončina. Avtorici sta se 
uglasili pod skupnim naslovom Prehajanja. 

 

6.1.1 Knjižna paberkovanja 
Starejšim bralcem predstavljamo knjižne novitete. 
Promoviramo vse vrste branja oziroma predstavljamo različno 
bralno gradivo, leposlovno in poučno; s tem spodbujamo 
bralno kulturo in vseživljenjsko učenje. 

 

6.1.1 Knjižnica na obisku 
Knjižnica na obisku je storitev, ki omogoča invalidom, 
dolgotrajno bolnim in ostarelim enakovredno dostopnost do 
knjižničnega gradiva. V letu 2022 smo s službenim vozilom 
knjige na dom dostavljali šestim varovankam, vsaj enkrat na 
mesec.  

Gradivo, prilagojeno za posebne skupine bralcev (knjige z 
večjim tiskom, lahko branje), pošiljamo v Dom starejših na Fari. 

S tem spodbujamo bralno aktivnost pri vseh skupinah 
uporabnikov.  

 

6.1.1 Stripoteka 
Stripovska literatura in njej namenjeni posebni prostor 
Stripoteka dajeta naši knjižnici dodatno težo in dajeta pomen 
posebni sferi v literaturi. Naveza slike in besede, torej dveh 
umetnosti, je s kakovostno vsebino vedno bolj konkurenčna 
klasičnemu leposlovju. Posebna zbirka Stripoteka danes 
obsega skoraj tisoč enot gradiva. 

Razpis Prigode iz Čebelograda je pritegnil 85 ustvarjalcev, 
zaključno prireditev z Davidom Krančanom je obiskalo 52 otrok 
in odraslih, razstavo Prigode iz Čebelograda pa si je ogledalo 
143 obiskovalcev.    

 

6.1.1 Za firbčne 
Pod rubriko Za firbčne spadajo predavanja in ustvarjalne 
delavnice, ki jih pripravimo v lastni režiji ali v sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci. V letu 2022 smo npr. izvedli strokovni 
predavanji Kako arhetipi v naših življenjih oblikujejo odnose 
(predavateljica Karin Potočnik) ter Umetnost komunikacije 
med moškim in žensko v partnerskem odnosu (predavateljica 
Tatjana Sagernik Kovačič).  

 

6.1.1 Grajski »žakli« 
Vrečke knjižnih presenečenj, imenovane grajski »žakli«, 
pripravljamo za radovedneže in knjigoljube, ki imajo radi 
knjižničarski nasvet za branje. Razdelimo jih po žanrih, tako da 
si lahko bralci izberejo tistega, ki je v skladu z njihovim bralnim 
okusom.  

 

6.1.1 Ranljive skupine uporabnikov 
Na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Vlada 
Republike Slovenije sprejela Akcijski program za invalide, 
katerega smo, kot kulturna ustanova, ki je dostopna za vse, 
prevzeli kot enega od vodil za naše delovanje. Infrastrukturno 
smo prilagojeni uporabnikom različnih starostnih skupin z 
različnimi zmožnostmi.  

V prostorski ureditvi knjižnice imamo prost dostop do oddelka, 
kjer so knjige z večjim tiskom, zvočne knjige, gradivo v 
slovenskem znakovnem jeziku, knjige, napisane z Braillovo 
pisavo, knjige v lahkem branju in elektronska lupa. V izposoji 
imamo na voljo lupe, povečevalnike in bralna očala. V 
razstavišču in v Kuharjevi dvorani imamo nameščeno slušno 
zanko.  

Skupinam uporabnikov, ki potrebujejo gradivo v lahkem 
branju, se posebej posvečamo kot Kompetenčni center za 
lahko branje. 

Uporabnikom, ki jim je dostop do knjižnice otežen, 
omogočamo brezplačno dostavo knjig na dom. Prav tako 
sodelujemo z Domom starejših občanov na Fari, kamor 



 

     27 

dostavljamo knjige z večjim tiskom, knjige za lahko branje in 
brezplačne izvode revij. 

 

6.1.1 Slovenski praznik kulture (8. 2.) 
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo v PKLS postavili 
razstavo Urška in povodni mož. Na predvečer praznika je našo 
knjižnico obiskala pisateljica Erika Johnson Debeljak. S 
televizijsko voditeljico Ksenijo Horvat sta obiskovalcem 
približali biografijo Devica, kraljica, vdova, prasica in tako 
soustvarili lep in dolgotrajen spomin.  

 

6.1.2 Teden slovenskih splošnih knjižnic (14.–19. 11. 
2022) 

V tednu slovenskih splošnih knjižnic tudi v naši knjižnici vsako 
leto pripravimo veliko zanimivega. Rdeča nit letošnjega 
knjižničnega praznovanja je bilo povabilo Izvolite (v) knjižnico. 
Poleg srečanja z Evaldom Flisarjem, »Knjižnih paberkovanj« in  
odprtja nove bralne sezone »Korošci pa bukve beremo« je 
letos v našem razstavišču potekalo tudi strokovno srečanje v 
organizaciji Kompetenčnega centra za lahko branje in društev 
bibliotekarjev iz Koroške, Celja in Maribora. V e-učilnici smo 
odprli razstavo mladih fotografov Gimnazije Ravne. 

 

6.1.1 Ta veseli dan kulture (3. 12.) 
Ob letošnjem veselem dnevu kulture je v razstavišču knjižnice 
potekal literarni večer s Kristino Kočan in Petro Lesjak Tušek. 
Prvega decembra so si otroci lahko ogledali lutkovno 
predstavo gledališča Pravljičarna z naslovom Kam so izginile 
vse božične zgodbe.  

 

6.1.1 Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 
Tedni vseživljenjskega učenja so med bolj prepoznavnimi 
promocijami izobraževanja, ki ga na Andragoškem centru RS 
zasnuje delovna skupina za TVU. V okviru projekta se 
pripravljajo različne brezplačne delavnice, predavanja, 
razstave. Gre za splošno promocijo pomembnosti znanja in 
vseživljenjskega učenja. 

V sodelovanju z drugimi organizacijami so v naši knjižnici 
potekale naslednje prireditve: predstavitev knjige Polonce 
Paškvan, literarni večer z Barbaro Jelen in Jano Horvat ter 
predavanje dr. Petre Konečnik Kresnik. Na osrednji prireditvi 
je gostja Mirjam Senica prejela naziv ambasadorka 
vseživljenjskega učenja. 

 

6.1.2 Čitalnica na prostem 
Poleti smo na Grajskem vrtu postavili mizice in stole, poleg še 
voziček z brezplačnimi odpisanimi ali podarjenimi knjigami in 
revijami. Pod grajsko magnolijo so lahko ljudje pokramljali ali 
prelistali kakšno knjigo.  

 

6.1.3 Dobre knjige 
Na spletnem portalu Dobre knjige sodelujemo slovenske 
splošne knjižnice. Skupaj oblikujemo vsebino spletne strani, 
kjer s kratkimi opisi in izbranimi knjižnimi citati bralcem 
nudimo kratek vsebinski vpogled v zelo širok spekter različne 
beletristike. Več o portalu Dobre knjige je v poglavju Osrednja 
območna knjižnica. 

  

6.1.4 Koroški kotiček 
V Koroškem kotičku promoviramo slovensko in avstrijsko 
Koroško ter ponujamo propagandni program, ki so ga izdali 
turistično-informacijski centri na Koroškem. 

 

6.1.1 Svet mehatronike 
V knjižnici so na voljo brezplačni izvodi revije. Je informativna 
točka za avtomatizacijo, robotiko, strojništvo in informatiko. 

 

6.1.2 Sodelovanje z zavodi, društvi, ustanovami in s 
podjetji 

V letu 2022 smo sodelovali s/z:  

• A. L. P. Peca, d. o. o.; 
• Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 

Koroškem; 
• domovi starejših; 
• Društvom upokojencev Ravne na Koroškem; 
• Glasbeno šolo Ravne na Koroškem; 
• Koroškim medgeneracijskim centrom; 
• Koroškim pokrajinskim muzejem; 
• Koroškim radiem Slovenj Gradec;  
• kulturnimi društvi (Slavističnim društvom Koroške, 

Kulturnim društvom koroških likovnikov, Kulturnim 
društvom literatov Mežiške doline); 

• Astronomskim društvom Polaris; 
• turistično-informacijskimi centri Koroške; 
• LURO Ravne na Koroškem; 
• vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami Mežiške doline;  
• Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti; 
• drugimi stanovskimi ustanovami in društvi. 
 

Sodelujočim smo nudili pomoč z izposojo gradiva, 
bibliopedagoškim in svetovalnim delom. Oddali smo jim 
prostor za izvedbo razstav, prireditev, delavnic in drugih 
aktivnosti. Z njimi smo sodelovali v okviru raznih projektov, kot 
so predšolska bralna značka, branje za mlade, bralna značka za 
odrasle, teden vseživljenjskega učenja. 

 

6.1.3 Zbiranje odpadnih kartuš 
V zabojnik v avli knjižnice so lahko uporabniki v prvi polovici 
leta 2022 odlagali izrabljene laserske kartuše, kartuše za faks 
in brizgalne tiskalnike. Projekt smo zaradi nezanimanja 
različnih podjetij za recikliranje, žal, morali opustiti. 
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6.2 Prireditve in razstave 
Temeljne vrednote Koroške osrednje knjižnice so zadovoljevati 
potrebe širokega kroga uporabnikov ter skladno s finančnimi 
in prostorskimi zmogljivostmi stremeti k izboljšavam in 
posodabljanju programa dela. Zaposleni se moramo zavedati, 
da se potrebe naših uporabnikov v kibernetičnem času in 
hitrejšem tempu življenja spreminjajo in da so glede na čase 
zahtevnejše. Dovzetni moramo biti za spremembe ter 
ustvarjati uporabnikom prijazno in kakovostno okolje. 
Knjižnica ima jasno opredeljene prireditvene vrednote, ki jih 
prepoznamo v delovanju celotnega kolektiva. 

Pri osnovnih usmeritvah prireditvene dejavnosti smo poskušali 
čim bolj upoštevati aktivno vlogo knjižnice v lokalnem okolju 
(poslanstvo knjižnice se konkretizira glede na potrebe lokalne 
skupnosti), strokovne okvirje ter organizirati prireditve za 
različne ciljne skupine uporabnikov knjižnice. Organizirali smo 
literarne prireditve, razstave, strokovna predavanja, 
delavnice, potopisna predavanja, predavanje za firbčne 
(prakse za duhovno in osebno rast; astrološke in terapevtske 
vsebine), glasbene prireditve … Pod mentorstvom profesorice 
slovenščine in primerjalne književnosti mag. Lucije Mirkac smo 
na novo začeli s ciklom delavnic kreativnega pisanja. Pri 
oblikovanju programa smo sledili kakovosti, npr. pri izbiri 
avtorja (prepoznavnost avtorja v javnosti), umetniški vrednosti 
vsebine (prejemniki nagrad), izvirnosti, ustreznosti glede na 
cilje programa, kakovosti vsebine, pričakovanemu obisku, 
medijskim odzivom, kritikam itd.  

V Koroški osrednji knjižnici smo v letu 2022 organizirali in v živo 
izvedli 90 prireditev (od tega 9 prireditev po enotah) in 17 
razstav, skupno 107. Vse prireditve in razstave so bile izvedene 
v živo. Udeležilo se jih je 6.988 obiskovalcev. 

 

6.2.1 Prireditve 
DATUM PRIREDITEV 
JANUAR  
20. 1. 2022 Matjaž Šerkezi: strokovno predavanje 

Varni v gorah 
26. 1. 2022 Predstava za otroke: Čudežna omara 
27. 1. 2022 Za firbčne: Karin Potočnik: strokovno 

predavanje Kako arhetipi v naših življenjih 
oblikujejo odnose  

FEBRUAR  
1. 2. 2022 Razstava Urška in povodni mož 
7. 2. 2022 Literarni večer z Erico Johnson Debeljak in 

Ksenijo Horvat 
17. 2. 2022 Pravljični večer za odrasle Ko zgodbe 

zaživijo 
22. 2. 2022 Za firbčne: Tatjana Sagernik Kovačič: 

strokovno predavanje Umetnost 
komunikacije med moškim in žensko v 
partnerskem odnosu 

MAREC  
3. 3. 2022 Lona Pušnik in Vid Tancer: potopisno 

predavanje Nepozabno leto v Kanadi 

8. 3. 2022 Literarni dan žena z Vesno Milek in Karin 
Potočnik 

10. 3. 2022 Marko Juhant: strokovno predavanje 
Iskreno o moških 

15. 3. 2022 Strokovno srečanje Navtičnega društva 
17. 3. 2022 Poti brez meja z Ireno Cerar in Matjažem 

Šerkezijem 
22. 3. 2022 Pesniški večer z Lucijo Mirkac in Barbaro 

Žvirc: Odkrivanje Garatarja 
31. 3. 2022  Literarni večer: Nina Stopar in pesniški 

prvenec Poljubi in besede 
APRIL  
1. 4. 2022 Literarno dopoldne z Ivanom Sivcem 
5. 4. 2022 Tadeja Kolar: potopisno predavanje 

Najlepše zgodbe s potovanj 
6. 4. 2022  Sam Sebastian: čarodejska predstava 

Supertalenti 
12., 19. in 
26. 4. 2022 

Pomladni cikel delavnic kreativnega 
pisanja pod mentorstvom Lucije Mirkac 

7. 4. 2022 Predstavitev knjige Slovenec sem 
13. 4. 2022 Glasbena šola Ravne: Klavirski čarodej 
19. 4. 2022 Revija glasbenih šol Koroške 
20. 4. 2022 Zaključek bralne značke Korošci pa bukve 

beremo: Manca Izmailova: predavanje 
Vdihni življenje s polnimi pljuči 

20. 4. 2022 Bralna uprizoritev stripa z Mio Skrbinac in 
Vorancem Bohom: Ana in Froga – Bi 
čigumi? 

21. 4. 2022 Noč knjige: Radmance: branje poezije 
(Kajuh; ukrajinski pesniki) 

21. 4. 2022 Noč knjige: Feri Lainšček: Kurji pastir 
MAJ  
3. 5. 2022 Za firbčne: Jasna Kolar: strokovno 

predavanje Kako ukrepati ob nenadnih 
obolenjih in poškodbah pri otrocih 

10., 17. in  
24. 5. 2022 

Pomladni cikel delavnic kreativnega 
pisanja pod mentorstvom Lucije Mirkac 

10. 5. 2022 Zaključek bralne značke za mlade Bodi 
kul, beri ful: Reformatorji na odru 

12. 5. 2022 Osrednja prireditev TVŽU (LURA) 
12. 5. 2022 Zaključna prireditev stripovskega razpisa 

Prigode iz čebelograda 
13. 5. 2022 Polonca Paškvan: predstavitev knjige ABC 

za majhne in velike 
16. 5. 2022 Pravljičarna: predstava Skrivalnica 
18. 5. 2022 Predavanje logopedinje Simone Levc 
19. 5. 2022 Pod krošnjo magnolije: Druženje s Samom 

Javornikom 
20. 5. 2022 Glasbeni koncert: Brina z bendom (Jazz 

Ravne) 
23. 5. 2022 Slavistično društvo Koroške: Literarni 

večer z Barbaro Jelen in Jano Horvat 
25. 5. 2022   Koroško domoljubno društvo Franjo 

Malgaj: predavanje Lojzeta Kosa 
26. 5. 2022 Pod krošnjo magnolije: Kristian Koželj, 

Jure Tori: Muzej zaključenih razmerij 
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27. 5. 2022 TVU: Predavanje dr. Petre Konečnik 
Kresnik 

27. 5. 2022 Društvo Onkoman: Tadeja Brankovič: 
predstavitev knjige Peta olimpijada 

28. 5. 2022 Mladinski svet Ravne na Koroškem: 
Družabni šahovski turnir 

JUNIJ  
2. 6. 2022 TVU: Spoznajmo literate Mežiške doline 
9. in 10. 6. 
2022 

Festival ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! 

15. 6. 2022 Obletnica Futyja 
16. 6. 2022 Literarno-filmski večer: V odsevu dr. 

Uroša Zavodnika 
23. 6. 2022 Vidova domišljijska avantura Travid 
JULIJ  
/ / 
AVGUST  
24. 8. 2022 Ravenski dnevi: Poletni pomežik mestu 
SEPTEMBER  
16. 9. 2022 Gledališka predstava Upornik 
22. 9. 2022 Mojca Šipek: predstavitev knjige Dan za 

domišljijo in potep v pravljični svet 
27. 9. 2022 Mag. Matjaž Jež: strokovno predavanje 

Podnebne spremembe in mi 
28. 9. 2022 Zaključek bralnega projekta Poletnice 
29. 9. 2022 Mag. Matjaž Jež: strokovno predavanje 

Kako pomagati opraševalcem 
29. 9. 2022 Prva obletnica Eleonore z vokalno-

instrumentalno zasedbo Me in on 
OKTOBER  
5. 10. 2022 Teden otroka: lutkovna predstava Muca 

copatarica 
6. 10. 2022 Teden otroka: začetek nove sezone 

branja za mlade Bodi kul, beri ful z 
Urbanom Klančnikom  

12. 10. 2022 Društvo Hospic: pogovor s patrom Karlom 
Gržanom na temo Moški in ženske v 
poslanstvu sočutja v tem krasnem norem 
svetu 

20. 10. 2022 Beletrinini trubadurji: Vsi me kličejo Tona 
25. 10. 2022 Kuharjevi dnevi: Prežih, predstavnik 

samoraslih koroških ljudi – pogovor z 
Rudijem Mlinarjem, avtorjem 
biografskega romana o Prežihovem 
Vorancu 

27. 10. 2022 Jure Godler: Doktor Nobody 
NOVEMBER  
4. 11. 2022 Lego delavnica Mali ustvarjalci  
11. 11. 2022 ALP Peca: Matjaž Levičar: strokovno 

predavanje Skrbimo za medeno 
prihodnost – brez čebel ne bo življenja 

14. 11. 2022 Knjižne mišice 
15. 11. 2022 Srečanje z Mihom Šaleharjem, priletnim 

alfa samcem 
16. 11. 2022 Ura pravljic z Božo Boženo Lesjak 
17. 11. 2022 Evald Flisar: Ko si tam, v tebi samem 

19. 11. 2022 Strokovno srečanje DBK, DBM in DBC 
24. 11. 2022 Knjižna paberkovanja 
24. 11. 2022 Začetek nove sezone bralne značke 

Korošci pa bukve beremo: Dr. Lucija 
Čevnik: predstavitev knjige Mama hčerki 

DECEMBER  
1. 12. 2022 KAZU: Domen Mangus: predavanje 

Umetna inteligenca iz vesolja do 
posamezne celice 

1. 12. 2022 Lutkovna predstava Kam so pobegnile vse 
božične zgodbe? 

6. 12. 2022 LURA: Ljudska ura Od smreke do strehe 
8. 12. 2022 Večer s pesnico in prevajalko dr. Kristino 

Kočan 
9. 12. 2022 Mladinski svet Ravne: prireditev ob 

zaključku umetniškega natečaja Med 
Uršljo in Peco 

12. 12. 2022 Odkriti spomin: Ravne nekoč in danes 
14. 12. 2022 Glasbena šola Ravne 
22. 12. 2022 Knjižna paberkovanja 

 

6.2.1 Prireditve po enotah 
DATUM PRIREDITEV ENOTA 

18. 1. 2022 Jurčič nas povezuje Knjižnica Črna 
10. 2. 2022 Janja Čebulj: 

predstavitev knjige 
Uršlja gora, koroška 
lepotica 

Knjižnica 
Kotlje, 
Gasilski dom 
Kotlje 

1. 8. 2022 Srečanje članic Literarne 
čajanke 

Bukvarna Ajta 

15. 11. 2022 Knjiga je darilo od mene 
zate – knjižni sejem 

Bukvarna Ajta 

15. 11. 2022 Knjižne mišice Knjižnica 
Radlje 

18. 11. 2022 Knjižne mišice Knjižnica 
Dravograd 

21. 11. 2022 Knjižne mišice Knjižnica 
Ksaverja 
Meška 
Slovenj 
Gradec 

22. 11. 2022 Knjižna paberkovanja Knjižnica 
Prevalje 

20. 12. 2022 Knjižna paberkovanja Knjižnica 
Prevalje 

 

6.2.2 Razstave 
DATUM PRIREDITEV 
JANUAR  
Do konca 
januarja 

Domoznanska razstava Pod to goro 
raste naše novo mesto 

FEBRUAR  
2. 2.–24. 2. 2022 Razstava akademske slikarke mag. 

Sonie Sofie Trošt: Krona Magistrale / 
Mandala v luči Franceta Prešerna 
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MAREC  
1. 3.–15. 3. 2022 Odprtje filatelistične razstave Maksi 

Ravne 2022 
18. 3.–8. 4. 2022 Razstava klekljaric ob 20. obletnici 

sekcije Lipa Ravne 
4. 3.–29. 4. 2022 Razstava v Pionirski knjižnici: 70 let 

zbirke Sinji galeb 
APRIL  
14. 4.–3. 5. 2022 Koroški likovniki praznujejo 45 let 
MAJ  
5. 5.- 28. 5. 2022 Razstava Polone Pečan: 

Neprekinjeno hrumenje strojev 
1. 4.–13. 5. 2022 Razstava ob mednarodnem dnevu 

otroških knjig: Zgodbe so krila, ki te 
vsak dan ponesejo kvišku 

JUNIJ  
7. 6. 2022-do 
konca avgusta 

Razstava Darka Slavca: Spomini in 
praznine 

14.–21. 6. 2022 Predstavitev izdelkov Dnevnega 
centra Ravne 

SEPTEMBER  
2. 9. 2022 Jazz Ravne: Jože Požrl, Stojan 

Brezočnik, Boštjan Gombač: Portreti 
– Muzika v podobi 

9.–30. 9. 2022 Razstava Poletnice 
OKTOBER  
5. 10. 2022–24. 
11. 2022 

Odprtje razstave Alojza Krevha: Iz 
slikarjeve malhe 

11. 10. 2022 Raziskovalna delavnica + razstava 
Guštanj 

NOVEMBER  
2. 11. 2022–30. 
11. 2022 

Astronomsko društvo Polaris 
praznuje 20 let 

22. 11. 2022 Iskrene podobe – razstava mladih 
fotografov Fotokrožka Gimnazije 
Ravne 

DECEMBER  
8. 12.–13. 1. 
2022 

Praznična razstava Čarobni navdih 

 

7 Delo z mladimi bralci 
Leta 2022 smo pripravili 367 dejavnosti za otroke in mlade, od 
tega 3 na naši spletni oziroma Facebook strani. Udeležilo se jih 
je 12.396 obiskovalcev, od tega 146 po spletu. 

 PRIREDITVE / DEJAVNOSTI ZA MLADE OBISK 
2022 367 12.396 
2021 204 9.851 
2020 184 8.276 

 

7.1 Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami 
Leta 2022 smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 70 ur 
pravljic z ustvarjalnimi delavnicami, obiskalo jih je 580 otrok. V 
naših zunanjih enotah je bilo izvedenih 38 ur pravljic, skupno 

jih je obiskalo 372. 20 ur pravljic smo izvedli v vrtcu, poslušalo 
jih je 226 otrok. 3 ure pravljic z ustvarjalno delavnico smo 
objavili na Facebook strani naše knjižnice, dosegle so 146 
ogledov. 

Skupno smo pripravili 131 ur pravljic, udeležilo se jih je 1.324 
otrok. 

 

7.2 Otroške lutkovne, dramske in glasbene 
predstave  

V okviru projekta DRUŽI NAs branje smo pripravili lutkovne 
oziroma dramske predstave za otroke z naslovi: Čudežna 
omara (25), Bere tudi Peter Nos (32) in Ana in Froga (29). 
Izvedli smo tudi čarovniško predstavo Supertalenti (29 
obiskovalcev). 

V sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca smo pripravili tri 
lutkovne uprizoritve za prvo triado OŠ in predšolske otroke 
(skupaj 205 obiskovalcev).  

Za učence zadnje triade osnovne šole smo pripravili predstavo 
Skrivalnice (52 obiskovalcev). 

Zaključne prireditve projekta Bodi kul, beri ful, predstave 
Reformatorji na odru, se je udeležilo 110 obiskovalcev.  

Vrtcem po vsej Mežiški dolini smo ob zaključku predšolske 
bralne značke pripravili predstavo Radovednica iz čebelnjaka. 
Bilo je 6 ponovitev in zabeleženih 946 obiskovalcev. 

Ob tednu otroka si je lutkovno predstavo Muca Copatarica 
ogledalo 66 obiskovalcev. 

Predstava Kam so pobegnile vse božične zgodbe? je decembra 
pritegnila 52 obiskovalcev. 

Skupno smo pripravili 17 predstav, ogledalo si jih je 1.546 
otrok. 

 

7.3 Srečanje s pisateljem 
Ob dnevu otroških in mladinskih knjig smo pripravili srečanje s 
pisateljem Ivanom Sivcem, prireditev je obiskalo 66 mladih.  

Srečanja s pisateljico Božo Boženo Lesjak se je udeležilo 60 
otrok. 

Začetek nove sezone branja za mlade Bodi kul, beri ful je 
obeležilo srečanje s pisateljem Urbanom Klančnikom, 
prisluhnilo mu je 70 mladih. 

Treh srečanj s pisatelji se je udeležilo 196 mladih. 

 

7.4 Predavanje 
V okviru projekta DRUŽI NAs branje smo pripravili predavanje 
Simone Levc; prisluhnilo ji je 27 obiskovalcev. 

Predavanje o podnebnih spremembah za srednješolce smo 
pripravili v okviru projekta Čebela bere med, prireditev je 
obiskalo 60 dijakov. 

Predavanji je obiskalo 87 mladih. 
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7.5 Bibliopedagoške ure in vodeni ogledi  
Po dogovoru s šolami in vrtci smo v času odprtosti knjižnice 
izvajali vodene oglede z bibliopedagoškimi urami (uvajanje v 
knjižnično-informacijska znanja). V Oddelku za otroke in 
mladino je bilo 40 organiziranih predstavitvenih ogledov, 
skupaj 1.013 obiskovalcev. V enotah smo sprejeli 18 skupin, 
349 obiskovalcev.  

V knjižnici in njenih enotah smo v letu 2022 sprejeli 58 otroških 
in mladinskih skupin, skupaj 1.362 obiskovalcev. 

 

7.6 Predšolska bralna značka Petra Nosa 
Vsako leto od septembra do junija v sodelovanju z vrtci 
Mežiške doline pripravljamo projekt Predšolska bralna značka 
Petra Nosa; lani je pri projektu sodelovalo 911 udeležencev. 

 

7.7 Projekt DRUŽI NAs branje 
Projektu za družinsko pismenost se je v letu 2022 pridružilo 19 
družin. Namen projekta je približati knjižnico in njene storitve 
družinam, otrokom-začetnikom v branju pa olajšati prve 
korake v svet branja in jih zanj vzpodbuditi ter vzpostaviti 
navado obiskovanja knjižnice. 

7.8 Poletnice 
Poletnicam, bralni akciji za mlade med poletnimi počitnicami, 
se je pridružilo 34 otrok, ki so izpolnili in oddali kuponček o 
prebranem gradivu. 

 

7.9 Grajski »žaklčki« 
V Pionirski knjižnici smo julija in avgusta 2022 pripravili pakete 
počitniškega branja. Izposodilo si jih je 66 uporabnikov. 

 

7.10  Razstave  

RAZSTAVE 
ŠT. 

OBISKO-
VALCEV 

Branje je darilo 105 
Urška in povodni mož 128 

Ela Peroci 196 
Zbirka Sinji galeb 220 

Zgodbe so krila, ki nas ponesejo 
kvišku 

91 

Desetnica 112 
Poletnice 110 
Večernica 127 

Guttenstein – Guštanj – Gočtan – 
Ravne 

184 

Mednarodni dan prijaznosti 188 
DRUŽI Nas branje 204 

Bodi kul, beri ful 96 
Čarobni navdih 121 

 

V letu 2022 smo v Oddelku za otroke in mladino in enotah 
pripravili 13 tematskih razstav, ki si jih je skupno ogledalo 
1.882 obiskovalcev. 

 

7.11  Razstavni kotički 
RAZSTAVNI KOTIČKI – PKLS, ENOTE 

Praznično drevo 
Dan žena 

Dan otroških in mladinskih knjig 
DRUŽI NAs branje 

Kovčki presenečenja 
Desetnica 

Predšolska bralna značka 
Levstikova nagrada 

Poletnice 
Zlata hruška 

Grajski žaklčki 
Moja naj knjiga 
Bodi kul, beri ful 

 

V Oddelku za otroke in mladino in v enotah smo skupno 
pripravili 62 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 2.112 
obiskovalcev. 

 

7.12  Knjižna uganka 
Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo pripravili 10 
knjižnih ugank in izžrebance iz vsake enote nagradili s knjigo 
(skupaj 60 knjižnih nagrad). V letu 2022 je knjižno uganko rešilo 
806 otrok. 

 

7.13  Rastem s knjigo za osnovnošolce in 
Rastem s knjigo za srednješolce  

Projekta Rastem s knjigo (za OŠ in za SŠ) sta v letu 2022 
potekala v osrednji knjižnici ali v enotah – po dogovoru s šolami.  

V okviru projekta Rastem s knjigo za OŠ nas je v knjižnici 
obiskalo 15 osnovnošolskih skupin, 355 obiskovalcev.  

V okviru projekta Rastem s knjigo za SŠ nas je obiskalo 14 
skupin, 304 obiskovalci.  

Skupaj torej 29 skupin, 659 obiskovalcev. 

 

7.14  Ustvarjalnice 
Ustvarjalnico Urška in povodni mož, ki smo jo pripravili ob 
slovenskem kulturnem prazniku, je obiskalo 6 otrok.  

Štirih Lego delavnic (dveh februarja in dveh julija) se je 
udeležilo 59 otrok. 
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Z ustvarjalnicami (pripravili smo 4) smo se pridružili 
počitniškemu varstvu otrok v organizaciji CSD Ravne, obiskalo 
jih je 62 otrok. 

Delavnico Abeceda na kamenčkih je obiskalo 24 otrok.  

Vsakoletne ustvarjalnice Okrasimo praznično drevo se je v 
enotah PKLS, Črna, Mežica, Prevalje in Kotlje (5 ustvarjalnic) 
udeležilo 119 otrok. 

Skupaj je bilo v letu 2022 15 ustvarjalnic, udeležilo se jih je 270 
otrok. 

 

7.15  Raziskovalna delavnica 
V okviru festivala ČIČI smo pripravili 11 raziskovalnih delavnic, 
udeležilo se jih je 305 otrok.  

Med poletnimi počitnicami smo v okviru Ravenskih dnevov pod 
skupnim imenom Poletni pomežik mestu v Grajskem parku na 
ogled postavili izbrani del domoznanske razstave Pod to goro 
raste naše novo mesto in soorganizirali raziskovalno delavnico, 
na kateri so se udeleženci seznanili z osnovami sitotiska, 
obiskalo jo je 100 mladih. 

Ob zaključku bralne akcije Poletnice smo prav tako pripravili 
delavnico sitotiska, obiskalo jo je 40 mladih. 

Ob krajevnem prazniku smo pripravili domoznansko obarvano 
raziskovalno delavnico z naslovom Guttenstein – Guštanj – 
Gočtan – Ravne; udeležilo se je je 17 učencev tretje triade. 

Skupaj smo pripravili 14 raziskovalnih delavnic, udeležilo se jih 
je 462 mladih. 

 

7.16  Moja naj knjiga 
Prejeli smo 201 glasovnico za Mojo naj knjigo in polletno 
objavili zmagovalca akcije, pripravili smo tudi več razstavnih 
kotičkov s to tematiko. 

 

7.17  Bodi kul, beri ful 
Projekt območnosti branja za mlade, namenjen mladim od 13. 
do 18. leta, je pri nas potekal od novembra 2021 do aprila 2022. 
Sodelovali so učenci zadnje triade devetih osnovnih šol ter dveh 
srednjih šol. 

Skupno se je akciji pridružilo 105 mladih bralcev. 

 BODI KUL, BERI FUL – 
št. sodelujočih 

2022 105 
2021 128 
2020 162 

 
 

7.18  Knjižne mišice  
V okviru Knjižnih mišic smo pripravili 4 srečanja za mlade, 
obiskalo jih je 74 dijakov. 
 
 

7.19  Stripoteka – razpis in spremljevalne 
aktivnosti 

Pripravili smo stripovski razpis z naslovom Prigode iz 
Čebelograda, udeležilo se ga je 85 vrtčevskih in osnovnošolskih 
otrok.  
 
Razstavo Prigode iz Čebelograda si je ogledalo 143 
obiskovalcev. 
 
Zaključno prireditev s striparjem Davidom Krančanom je 
obiskalo 52 udeležencev. 
 
Treh aktivnosti v povezavi s Stripoteko se je udeležilo 280 
obiskovalcev. 
 
 

 
Pripravile: 

Branka Mrđenović, bibliotekarka 
mag. Jelka Kos, vodja izposoje 

Katja Čop, vodja izposoje 
Simona Vončina, bibliotekarka  

dr. Manja Miklavc, samostojna strokovna svetovalka 
Neža Molnar, bibliotekarka 

Tadeja Forjan, bibliotekarka 
Janja Petek, informatičarka 
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X Program dejavnosti splošne 
knjižnice za podporo 
razvoju knjižnične 
dejavnosti na obmejnih 
območjih v letu 2022 

V okviru programa dejavnosti splošne knjižnice za podporo 
razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, ki je 
financiran s strani Ministrstva za kulturo RS, sodelujemo s 
Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu (v nadaljevanju SŠK).  

 

1 Zagotavljanje dostopnosti knjižničnega 
gradiva in storitev za Slovence v 
zamejstvu  

 

1.1 Potujoča knjižnica 

 

Odkar so v knjižnici razširili ponudbo z medknjižnično izposojo 
in pravljičnimi uricami se je zanimanje za aktualno knjižno 
gradivo precej povečalo.  

Glede na to, da na Koroškem raste trend in vpis na dvojezične 
izobraževalne programe, se šole in vrtci na njih obračajo s 
prošnjo, da bi jim posodili slovensko knjižno gradivo za dlje 
časa. 

Zanimanje za potujočo knjižnico je veliko, zato želijo to storitev 
omogočiti vsem šolam in vrtcem. Do sedaj je bilo za njeno 
delovanje namenjenih nekaj sredstev, naredili so primerjave in 
beležijo rast izposoje. 

Knjižnica je v letu 2022 potovala 48-krat. To je dvakrat več kot 
v letu 2021.   

Za svoje delovanje in pripravo gradiva so porabili okrog 31 ur in 
izposodili 1.633 enot gradiva.  

V primerjavi z letom 2021 je bilo izposojenih 615 enot gradiva 
več. To dokazuje, da je bilo njeno delovanje uspešno in je v 
celoti opravičilo vložena sredstva. 

 ŠT. IZVEDB IZPOSOJA KNJIG ŠT. UR 
2022 48 1.648 31,20 
2021 28 1.033 20,08 

 

2 Bralna kultura ter informacijsko 
opismenjevanje za Slovence v 
zamejstvu 

 

2.1 Bralna značka za odrasle »Korošci pa 
bukve beremo« z vključitvijo »lahkega 
branja« 

V Koroški osrednji knjižnici promocijo branja za odrasle širimo 
tudi v zamejstvu, in sicer v sodelovanju s Slovensko študijsko 
knjižnico v Celovcu. Za bralno značko berejo posamezniki in 
zaključene bralne skupine.  

V pomoč pri izbiri knjig ponujamo knjižni meni, ki obsega okrog 
40 kakovostnih, raznovrstnih književnih del. Med njimi so 
novitete in »dobra stara klasika«. Na priporočilnem seznamu 
sta kakovostnejša beletristika in strokovna literatura. 
Ponujamo tudi izkušnjo sodobnega branja elektronskih knjig na 
prenosnih napravah. 

Prizadevamo si za letno rast števila bralcev ter za 
prepoznavnost naše skupne akcije v slovenskem in 
mednarodnem prostoru.  

Koncept bralne značke ostaja v svojem bistvu nespremenjen, se 
pa v posameznih sezonah branja pojavljajo manjše spremembe 
oziroma poudarki branja (literarne obletnice, e-knjige, poučno 
branje, domači avtorji, ženske avtorice, tematsko branje ... ). 

Bralna značka je še vedno najbolj množična motivacijska oblika 
za branje in jo lahko opredelimo kot nosilko razvoja bralne 
kulture. 

V letu 2022 je bralno značko pridobilo 86 bralcev iz zamejstva, 
kar je 12 več kot v letu 2021. To vsekakor pomeni, da je bila tudi 
14. sezona uspešno zaključena. Zaključna prireditev za vse 
sodelujoče je potekala 22. aprila v prostorih Koroške osrednje 
knjižnice, gostja pa je bila Manca Izmajlova. 
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Zaključna prireditev Korošci pa bukve beremo, foto: Fotofabrik 

Pripravili smo nagrade za bralce, to so bili mehki in prijetni 
vzglavniki, na katere se lahko udobno nasloniš ob branju knjig. 
Vsem tistim, ki se prireditve niso udeležili, smo vzglavnike 
dostavili v Slovensko študijsko knjižnico v Celovec. 

 

Simbolne nagrade za udeleženca Korošci pa bukve beremo, foto: Fotofabrik 

 

2.2 Pravljične urice z Dragano in Dadijem 

 

Pravljične urice so namenjene dvojezičnim ljudskim šolam, 
vrtcem in vsem dvojezičnim otrokom na avstrijskem Koroškem, 
ki obiskujejo Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. 

Lutka Dadi in Dragana skupaj prebereta pravljico, pri čemer je 
pripovedovanje prilagojeno jezikovni zmožnosti otrok, 
udeležencem pravljične urice.  

Pravljico popestrita z možgansko telovadbo, uganko, ki 
spodbija divergentno razmišljanje, predvsem pa z doživetim 
pripovedovanjem. Ob tem otroci spoznavajo Slovensko 
študijsko knjižnico v Celovcu, saj si lahko knjige tudi izposodijo 

in se seznanijo s knjižnimi novostmi. To hkrati spodbuja 
delovanje potujoče knjižnice. 

Podatki za pravljične urice, ki so se izvajale v klasični obliki, v 
letu 2022: 

 2022 2021 
ŠT. IZVEDB 23 9 
ŠT. OTROK 567 168 

ŠT. ODRASLIH 59 12 
ŠT. VSEH OBISKOVALCEV 626 180 

ŠT. UR 25 10 

V letu 2021 je bilo število izvedb pravljičnih uric v živo nekoliko 
manjše zaradi koronskih okoliščin, na Facebook profilu 
knjižnice je bilo več objav. 

 

2.3 Bralna značka Malček bralček 
Namenjena je otrokom od 1. do 3. leta starosti. Zanje pripravijo 
prav posebne kovčke s knjigami, ki jih lahko otroci odnesejo 
domov. Otrok osvoji bralno značko, če s starši prebere vsaj tri 
knjige.  

S tem projektom spodbujamo zgodnjo bralno pismenost v 
slovenskem jeziku. 

Pri bralni znački je sodelovalo 9 malčkov. Ob zaključku so prejeli 
simbolne nagrade.  

 

2.4 Moja družina bere 
Moja družina bere je projekt, s katerim knjižnica spodbuja 
družine, da skupaj berejo in se o prebranem tudi pogovarjajo. 
Na ta način starši otroke motivirajo in pri njih spodbujajo 
veselje do knjig, branja. Otroci širijo besedišče, spoznavajo 
nove besede in pridobivajo nove informacije.  

Za več idej, kako brati skupaj, je dodana brošura Otrok, branje 
in odrasli. Pogoj za sodelovanje v tem projektu je, da vsak v 
družini prebere vsaj eno knjigo ali revijo. O knjigah se nato 
pogovarjajo in izdelajo družinsko knjigo, zvezek ali plakat. 
Projekt se začne oktobra in zaključi junija.  

Pri projektu je v letu 2022 sodelovalo 37 družin. 
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2.5 Bodi kul, beri ful  

 

Projekt območnosti branja za mlade Bodi kul, beri ful poteka v 
sodelovanju s koroškimi osnovnimi in srednjimi šolami ter 
dvojezičnimi srednjimi šolami v Celovcu. Namenjen je mladim 
od 13. do 18. leta. 

Sodelujoči morajo prebrati najmanj tri knjige s priporočenega 
seznama ter o njih v zgibanko napisati osnovne podatke, izbrati 
tri knjige, podati oceno knjige in po želji še izbrane knjižne misli. 
Glede na to, da imajo največjo vrednost zgodbe, ki jih doživimo, 
smo zanje ob zaključku projekta organizirali in izvedli prireditev 
Reformatorji na odru. V glavnih vlogah sta kot očeta 
slovenskega jezika nastopila pisatelj, prevajalec, komik in 
podkaster Boštjan Gorenc - Pižama, avtor besedilne predloge 
Reformatorji v stripu, ter igralec, TV-voditelj in spletni 
ustvarjalec Nik Škrlec. Sodelujoči so v znak zahvale prejeli 
kupončke od Bukvarne Ajta – v zameno za kuponček so si lahko 
izbrali knjigo po izboru.  

Projekt promovira in izvaja tudi Slovenska študijska knjižnica v 
Celovcu. V letu 2021 je pri tem projektu sodelovalo 50 otrok iz 
Trgovske akademije pod mentorstvom prof. Tanje 
Voggenberger. Veseli smo bili takšnega odziva, kar pa se v 
lanskem letu ni ponovilo. Ker ni bilo pretiranega navdušenja s 
strani nove profesorice, se tudi otroci niso odzvali. V oktobru 
2022 so bili ob začetku nove sezone ponovno povabljeni k 
sodelovanju. 

 

3 Aktivno strokovno sodelovanje za 
dejavnost knjižnice na obmejnih 
območjih 

 

3.1 Medknjižnična izposoja 
Ker bibliobusa na Koroškem nimamo, je večjega pomena 
medknjižnična izposoja, saj se z njo poveča dostopnost 
knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku in tudi bralne kulture. 

Lani smo za to že namenili nekaj sredstev. Ker je to do sedaj že 
utečena praksa, bomo s tem tudi nadaljevali. 

 

 

 SŠK -> KOKR KOKR->SŠK 
2022 83 13 
2021 31 22 
2020 6 11 

 

3.2 Dostop do e-virov 
Tudi v letu 2022 smo v dogovoru s Slovensko študijsko knjižnico 
njihovim uporabnikom omogočili oddaljen dostop do e-virov, ki 
jih naša knjižnica nudi našim uporabnikom (seznam je na naši 
spletni strani). Pogoj za to je včlanitev v Koroško osrednjo 
knjižnico, saj bodo z našo izkaznico lahko brezplačno dostopali 
do vseh e-virov, ki so dostopni preko spletne strani naše 
knjižnice. 

Statistika za člane, ki imajo stalen naslov v Avstriji: 

 2022 2021 
ŠT. VPISOV 7 1 

ŠT. AKTIVNIH ČLANOV 17 9 
ŠT. IZPOSOJ IN PODALJŠANJ 490 165 
ŠT. REZERVACIJ 10 25 

 

3.3 Učenje pripovedovanja pravljice 
Morda zveni nenavadno, da se učimo pripovedovati otroku 
pravljico, pa vendar, v današnjem času, polnem tehnike, se 
moramo spet priučiti veščine pripovedništva. 

Namen izobraževanja je spoznavanje načinov pripovedovanja 
pravljic, da bodo ob tem uživali odrasli in otroci. Ta 
izobraževanja so namenjena vsem: strokovnim delavcem, 
zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, staršem, dedkom in 
babicam. 

Pomembno pa je, da se pravljice pripovedujejo v slovenskem 
jeziku, kar pripomore k neformalnemu učenju slovenskega 
jezika in hkrati spodbuja otrokovo zanimanje zanj. 

Predavanja so se udeležili strokovni delavci Ljudske šole 24 (5 
udeležencev), Vrtca Sonce (5 udeležencev) in Slovenske 
študijske knjižnice (3 udeleženci).   

 

Pripravila: 
Vlasta Zaberčnik, bibliotekarka 
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XI Bukvarna Ajta 
Bukvarna Ajta je bila v letu 2022 odprta trikrat 
tedensko, ob torkih in četrtkih med 16. in 19. uro 
ter vsako sredo med 9. in 12. uro. V poletnem času 
(julij in avgust) ob ponedeljkih med 9. in 12. uro in 
ob sredah med 16. in 19. uro. 

Statistični podatki za leto 2022 o številu obiskov, 
številu prodanih knjig in aktivnostih so razvidni iz 
spodnje preglednice. 

 

MESEC 
ŠTEVILO 
OBISKOV 

ŠTEVILO 
PRODANIH 

KNJIG 
JANUAR 21 41 

FEBRUAR 18 64 
MAREC 10 37 

APRIL 36 49 
MAJ 6 7 

JUNIJ 7 15 
JULIJ 5 1 

AVGUST 8 25 
SEPTEMBER 5 21 

OKTOBER 11 24 
NOVEMBER 10 77 
DECEMBER 32 131 

SKUPAJ 169 492 
 

Koroška osrednja knjižnica je od 116 darovalcev 
prejela 7.894 knjig, 27 DVD-jev in 10 CD-jev. 
Prejeto gradivo smo uvrstili v naš knjižnični fond, ga 
preusmerili v Bukvarno Ajta ali pa ga podarili 
Bukvarni Ciproš, posameznim institucijam in 
posameznikom, ki so se s prošnjo obrnili na 
Koroško osrednjo knjižnico. 

Podarjene knjige so prejeli: 

• MUZEJ LOJZETA SLAKA, Mirna Peč – 3 
knjige; 

• OŠ FRANJA GOLOBA, Prevalje – 20 knjig; 
• KOGELNIK PAVEL – 6 knjig; 
• VVZ RAVNE NA KOROŠKEM (knjižni 

sejem) – 191 knjig; 
• OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA, Ravne na 

Koroškem – 8 knjig; 
• ČAROBNA PRAZNIČNA TRŽNICA TUŠ 

Ravne – 30 knjig, 
• BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR KOTLJE – 10 

knjig, 
• KNJIGOBEŽNICA V KOTLJAH IN V 

GRAJSKEM PARKU Ravne na Koroškem – 
okrog 30 knjig. 

Za člane Kluba koroških študentov smo pripravili 
posebno akcijo. Ob nakupu knjig, učbenikov in 
priročnikov ob predložitvi članske izkaznice za 
izbrano knjigo plačajo simboličen 1 €. 

Zaradi še vedno oteženih koronskih okoliščin nismo 
izvajali dejavnosti in polnili bralnih kotičkov po 
zdravstvenih domovih v Mežiški dolini, je pa v 
našem interesu, da to dejavnost ohranimo in jo v 
letu 2023 aktiviramo, ko bodo razmere to 
dopuščale. 

 

1 Dejavnosti Bukvarne Ajta v 
letu 2022 

 

PODATKI O DEJAVNOSTIH 
BUKVARNE AJTA 

DATUM PRIREDITEV IZVAJALEC 
ŠTEVILO 
OBISKO
VALCEV 

7. 4. 2022 

»Dan za 
spremembe -
soustvarjam
o zdravo 
skupnost« 

 
Bukvarna 
Ajta, 
KOK Ravne, 
Prostovoljci,  
športna 
društva, 
javni zavodi 
 

150+ 

11. 4. 2022 
Predstavitev 
Bukvarne 
Ajta   

 
Bukvarna 
Ajta, 
VVZ Ravne,  
(Enota Levi 
devžej Kotlje) 
 

23 

15. 11. 2022 

Knjižni sejem 
z zamenjavo 
knjig  
»KNJIGA JE 
DARILO OD 
MENE ZATE« 

 
Bukvarna 
Ajta, 
VVZ Ravne na 
Koroškem 
(Enota 
Solzice, 
Enota Levi 
devžej, 
Enota Ajda) 
 

400+ 

28. 11. 2022 
Okrasimo 
praznično 
drevo 

 
KOK Ravne, 
Enota 
Prevalje, 
Bukvarna Ajta 
 

24 

13. 12. 2022 
ČAROBNA 
PRAZNIČNA 
TRŽNICA 

 
Bukvarna 
Ajta, 
OŠ KOROŠKI 
JEKLARJI, 
Medgeneracij
ski center 
Ravne 
 

150+ 
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21. 12. 2022 
Okrasimo 
praznično 
drevo 

Bukvarna 
Ajta, 
VVZ Ravne,  
(Enota Levi 
devžej Kotlje) 

19 

22. 12. 2022 

BOŽIČNO- 
NOVOLETNI 
BAZAR 
KOTLJE 

Bukvarna 
Ajta, 
Janja Čebulj, 
OŠ Koroški 
Jeklarji, 
Podružnica 
Kotlje, in 
Krajevna 
skupnost 
Kotlje 

80 

SKUPAJ   846+ 
 

 

1.1 Dan za spremembe – 
soustvarjamo zdravo skupnost  

V okviru vseslovenske akcije »Dan za spremembe – 
soustvarjamo zdravo skupnost, spreminjamo 
Ravne« smo na pobudo Občine Ravne na Koroškem 
v četrtek, 7. 4. 2022, v Grajskem parku poleg drugih 
prostovoljnih organizacij širili prostovoljnost. 

Sodelujoči so pripravili kratek kulturni program. 
Izvedene so bile številne zanimive aktivnosti vseh 
sodelujočih. Bukvarna Ajta je na prireditvi 
sodelovala s stojnico ter poskrbela za bralno 
kulturo, obenem pa je Koroška osrednja knjižnica 
predstavila Kompetenčni center za lahko branje. Ta 
naziv je knjižnici januarja 2022 podelilo Združenje 
splošnih knjižnic. 

 

 
»Dan za spremembe – soustvarjamo zdravo skupnost« 

Vir fotografije: Arhiv Občine Ravne na Koroškem 
 

 

 

 

 

1.2 Projekt zamenjajva si knjigo – 
knjižni sejem 

V torek, 15. 11. 2022 smo z Vrtcem Ravne na 
Koroškem soorganizirali knjižni sejem v obliki 
menjave knjig z naslovom Knjiga je darilo od mene 
zate. Dogodek sva izpeljali Saša Pšeničnik in Vlasta 
Zaberčnik. Odvil se je vseh enotah Vrtca Ravne: v 
enoti Solzice na Čečovju, v enoti Ajda na Javorniku 
in enoti Levi Devžej v Kotljah. 

Otroci so od doma prinesli knjige, ki so jih želeli 
podariti prijateljem, Bukvarna Ajta pa je temu 
naboru pridala 191 knjig s primerno otroško 
vsebino.  

Osnovni cilj te akcije je spodbuditi čim večje 
zanimanje za branje in knjigo med otroki ter med 
ljudmi ozavestiti, da knjige nikakor ne sodijo v 
smeti, da je treba z njimi lepo ravnati in jih čuvati. 

Ob tej priložnosti so vzgojiteljice za nas pripravile 
nekaj že predelanih knjig, ki smo jih z veseljem 
sprejeli v našo bukvarno. 

 

 
»Knjižni sejem Knjiga je darilo od mene zate« 

 

1.3 Okrasimo praznično drevo  
Ob bližajočih se božično-novoletnih praznikih smo 
izvedli otroški ustvarjalni delavnici Okrasimo 
praznično drevo v krajevni knjižnici Prevalje in v 
Bukvarni Ajta. Povabili smo otroke vseh starosti, da 
so nam pomagali okrasiti praznično drevo. 

 

Okrasimo praznično drevo v Knjižnici Prevalje 

Prvo praznično delavnico smo organizirali v 
ponedeljek, 28. 11. 2022, v prostorih Knjižnice 
Prevalje. 

Z otroki, njihovimi starši in babicami smo izdelali 
božične okraske ter okrasili božično drevo. 
Obiskovalcem smo predstavili dejavnost Bukvarne 
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Ajta, razdelili naše letake in jih povabili, da nas v 
prihodnosti obiščejo. 

Delavnice se je udeležilo 14 otrok in 10 
spremljevalcev. Delavnico sva izvedli Saša 
Pšeničnik in Vlasta Zaberčnik. 

 

 
 

 
Okrasimo praznično drevo v Knjižnici Prevalje 

 

Okrasimo praznično drevo v Bukvarni Ajta 

Praznično delavnico smo izvedli v sredo, 21. 12. 
2022. Obiskalo nas je 17 otrok z vzgojiteljicama iz 
Vrtca Ravne na Koroškem, enote Levi devžej iz 
Kotelj. 

Izdelali smo lepe okraske in okrasili božično drevo. 
Pogovorili smo se, kako ravnamo s knjigami in 
čemu služi bukvarna. V zahvalo smo jim razdelili 
kupončke za brezplačno knjigo v Bukvarni Ajta, 
prebrali pravljico O Božičku, ki se je zagozdil v 
dimniku in se posladkali z bomboni. Na koncu smo 
zapeli pesmici in se v upanju na še več takih 
dogodkov poslovili. 

 
Okrasimo praznično drevo v Bukvarni Ajta 

(foto: Mihaela Hovnik) 
 

1.4 Božično-novoletni bazar 
V čarobnem decembru smo se na povabilo OŠ 
Koroški jeklarji in KS Kotlje udeležili dveh prijetnih 
prazničnih dogodkov, v obliki prazničnih tržnic. 
Sodelovali smo s praznično založenimi stojnicami. 

 

Čarobna praznična tržnica OŠ Koroških jeklarjev  

V torek, 13. 12. 2022, smo se odzvali povabilu OŠ 
Koroških jeklarjev in se udeležili prazničnega 
dogodka z naslovom »Čarobna praznična tržnica« 
na mestnem platoju Supermarketa TUŠ na Ravnah. 

Sodelovali smo s praznično stojnico, ki je ponujala 
knjige s praznično tematiko. Podarili smo okrog 30 
izvodov knjig ter obiskovalcem predstavili 
delovanje in vizijo Bukvarne Ajta. Otroci so 
pripravili kratek kulturni program in prireditev 
zaključili s prodajo izdelanih okraskov po 
simboličnih cenah. 

 

 
Čarobna praznična tržnica OŠ Koroški jeklarji  

Vir fotografije: Arhiv ZKŠTM 
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Božično-novoletni bazar v Kotljah 

Božično-novoletni bazar se je odvijal v četrtek, 22. 
12. 2022. Organizatorji KS Kotlje in podružnična 
osnovna šola Koroški jeklarji so dogodek popestrili 
s pesmijo, plesom in prihodom Božička. 

Na praznični stojnici smo ponujali knjige in jih nekaj 
tudi podarili. Kupce smo nagradili s kupončkom za 
brezplačno knjigo v bukvarni, obiskovalcem pa 
delili reklamne letake ter jih vabili k obisku 
Bukvarne Ajta na Ravnah. 

 

 
Božično-novoletni bazar KOTLJE 

 

2 Informacije in promocija 
Bukvarne Ajta 

Pripravili smo zgibanko, pri kateri skrbimo za 
ažurnost njenih podatkov. Ponujamo jo 
uporabnikom ob obiskih in na dogodkih. Pripravili 
smo tudi plakate ter jih razobesili po knjižnici in 
njenih enotah.  

 
Zgibanka bukvarne 

Za vse enote Vrtca Ravne na Koroškem smo ob 
knjižnem sejmu pripravili vabilo ter jih neposredno 

pozvali, da nas obiščejo (po predhodnem naročilu 
vsako sredo med 9. in 12. uro).  

 

Informacije o Bukvarni Ajta so dostopne na 
Facebook profilu Bukvarne Ajta, spletni strani 
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, 
preko elektronske pošte bukvarne 
(bukvarna.ajta@knjiznica-ravne.si) in telefona (02 
620 48 72).  

Tudi v prihodnje se bomo trudili, da se bodo naši 
uporabniki v prostorih Bukvarne Ajta počutili 
prijetno. Sproti jih bomo obveščali o novostih, 
mesečnih tematikah branja in aktivnostih. 

 

 

Pripravila:  

Saša Pšeničnik, knižničarka  
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XII Grajska časopisna 
kavarna Eleonora 

 

29. septembra 2021 je svoja vrata odprla Grajska 
časopisna kavarna Eleonora. Do oktobra 2022 so 
bile iz projekta Čebela bere med financirane 
delavnice, stripovski natečaj, predavanji, koncert. 
Osrednja tematika je bila zelena knjižnica, 
sobivanje z naravo, okoljevarstvena ozaveščenost, 
skrb za čebele in medovite rastline. 

 
 

V Grajski časopisni kavarni so se med letom 
dogajale različne prireditve: koncerti, pesniški 
večeri, prva obletnica delovanja kavarne itd. 

 

 
Prireditev ob 1. obletnici Eleonore in nagovor v. d. direktorice 

mag. Irene Oder, foto: Fotofabrik 

 

 
Prireditev ob 1. obletnici Grajske časopisne kavarne Eleonora, 

foto: Fotofabrik 

 
Nastop vokalno-instrumentalne zasedbe Me in On, prireditev 
ob 1. obletnici delovanja Grajske časopisne kavarne Eleonora, 

foto: Fotofabrik 

 

Naše osnovno izhodišče je, da bo postala Eleonora 
prijeten prostor prebiranja revij in časopisov ob 
izbrani kavi in domačih čajih ter unikatnih sladicah 
in s tem tudi nadstandard, ki ga lahko nudimo 
našim obiskovalcem.  

Prav tako si želimo, da bi kavarna bila prijetno 
stičišče druženja in prostor, kamor se bodo ljudje 
radi vračali. 
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XIII Kompetenčni center 
za lahko branje 

 

1 O Kompetenčnem centru za 
lahko branje     

Januarja 2022 je Komisija za kompetenčne centre 
pri Združenju splošnih knjižnic Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika dodelila 
naziv Kompetenčni center za lahko branje.  

 
Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno 
poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja 
določenega področja ali storitve v mreži splošnih 
knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove 
skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno 
usposobljenim kadrom in specializirano zbirko 
knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično 
osebje. 

Kompetenčni centri delujejo v skladu s predpisi 
knjižnične dejavnosti, strokovnimi priporočili in 
standardi za splošne knjižnice ter strateškimi 
dokumenti razvoja slovenskih splošnih knjižnic. 
Ustreznost delovanja kompetenčnega centra 
spremlja Komisija za kompetenčne centre pri 
Združenju splošnih knjižnic, ki vsaka tri leta 
preverja uresničevanje ciljev in doseganje 
pričakovanih učinkov vseh kompetenčnih centrov.   

 

1.1 Lahko branje 
Lahko branje je proces in metoda komunikacije, ki 
pospešuje razvoj pismenosti ter ob socialnih in 
psiholoških pristopih v okolje vključuje osebe s 
težavami branja in pisanja. Komunikacija je 
prirejena tako, da vsebino podaja na berljiv, čitljiv 
in razumljiv način. Ciljna skupina kompetenčnega 
centra so ranljive skupine uporabnikov vseh 
starostnih skupin, ki za uspešno, aktivno in 
enakovredno delovanje v družbi potrebujejo lažje 
berljiva gradiva. Kompetenčni center za lahko 
branje svoje strokovno znanje širi v mrežo 
osrednjih območnih knjižnic, javnost seznanja z 
lahkim branjem ter stremi k enotnemu in 
sistematičnemu delovanju in izobraževanju 
knjižničarjev in uporabnikov knjižnic. 

Za koga je lahko branje?  

 
© Slovenski znak za lahko branje: Zavod Risa 

Lahko branje je namenjeno predvsem naslednjima 
ciljnima skupinama: 

1. Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno 
potrebujejo lahko berljive informacije in 
publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo disleksijo, 
motnjo v duševnem razvoju, motnje avtističnega 
spektra, demenco … ). 

2. Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali 
slabo poznajo jezik in sčasoma morda ne bodo 
imeli več potrebe po lažje berljivih besedilih, npr. 
priseljenci, neizkušeni bralci … Zanje je lahko 
branje tudi vabilo v svet »klasičnega« branja in 
odlično orodje za vadbo. 

 

2 Zbirka Berem zlahka 
Eno od osnovnih načel splošnih knjižnic je načelo 
dostopa za vse. V naši knjižnici se zavedamo, da 
imajo vsi ljudje pravico do branja in pridobivanja 
informacij. Biti pismen v sodobnem času pomeni 
brati hitro ter prebrano tudi razumeti. Prav zaradi 
tega v Koroški osrednji knjižnici posvečamo 
posebno skrb ranljivim ciljnim skupinam. 

 
Zbirka Berem zlahka 

Gradivo v zbirki Berem zlahka je urejeno po shemi: 
brajica, disleksija, lahko branje, večji tisk, znakovni 
jezik, zvočne knjige. Za lažje iskanje gradiva smo 
vsaki skupini dodali slikovno oznako oziroma 
piktogram. Uporabnikom so na voljo tudi bralni 
pripomočki, kot so elektronska lupa, lupe za branje, 
bralna očala in ravnila ter računalnik s slušalkami. 

V okviru zbirke uporabnikom ponujamo: 

• lupe za branje (lupe z osvetlitvijo za lažje 
branje, namenjene slabovidnim; 
elektronsko lupo); 

• bralna očala (na voljo v izposoji); 
• bralna ravnila (omogočajo lažje branje in 

prehajanje iz vrstice v vrstico); 



 

42      

• računalnik, slušalke, bralnik. 

Posebna zbirka Berem zlahka je pritegnila 
pozornost širše javnosti, kar smo dosegli s 
številnimi promocijami, predstavitvami in 
objavami (članek, FB stran, spletna stran), pa tudi z 
osebnim povezovanjem s partnerji v okolici. 

Zbirka Berem zlahka je bila realizirana preko 
projekta Čebela bere med. 

 
 

Storitve in dejavnosti kompetenčnega centra, 
namenjene ranljivim ciljnim skupinam: 

• Brezplačna članarina.  
• Osebni knjižničar: knjižničar, ki 

uporabniku nudi pomoč pri uporabi 
knjižnice, njenih virov in storitev.  

• Knjižnica na obisku: brezplačna dostava 
knjig na dom bolnim, ostarelim in 
invalidom.  

• Slušna zanka je namenjena uporabnikom 
slušnih aparatov (naglušnim osebam). 
Omogoča jim udobno in nemoteno 
poslušanje izgovorjenega v mikrofon. 
Slušna zanka je vgrajena v Kuharjevi 
dvorani in razstavišču knjižnice.  

• Klančina za dostop z invalidskim 
vozičkom omogoča dostop do Kuharjeve 
dvorane za invalide.  

• Izposoja zvočnih knjig v slovenskem 
jeziku preko mobilne aplikacije Audibook.  

• Prilagojena spletna stran knjižnice. Vse 
informacije, kontakti in novice so 
dostopni na naši spletni strani: 
https://www.knjiznica-ravne.si.  

• Po dogovoru: bralne skupine, vodenje in 
ogled knjižnice, individualno 
izobraževanje za samostojno uporabo 
knjižnice, računalniško opismenjevanje.    

Delovna skupina kompetenčnega centra je 
objavila: 

• celostno grafično podobo zbirke Berem 
zlahka na spletni strani knjižnice in 
pošiljala priročnik CGP zainteresiranim 
knjižnicam (dostopna tudi na spletni 
strani); 

• vodnik po knjižnici – brošuro Obisk 
knjižnice, ki je prilagojena za lahko branje 
in je na voljo v tiskani obliki ter na spletu: 
https://www.knjiznica-

ravne.si/kompetencni_center_za_lahko_
branje/lahko-branje-2/; 

• v lahko branje prirejeni vpisnico in izjavo 
o oprostitvi plačila letne članarine 
(dostopni na spletni strani knjižnice); 

• poljudni članek na področju lahkega 
branja, ki je bil objavljen v Ravenskih 
razgledih; 

• prispevek o Kompetenčnem centru za 
lahko branje smo objavili v oktobrskem 
Napovedniku knjižnice. 

V pripravi je informativna zloženka za splošno in 
strokovno javnost. 

Udeležili smo se številnih izobraževanj, med njimi 
tudi mednarodne konference Train to Validate v 
Mὕnchnu.  

Pripravili in izvedli smo strokovno srečanje Bralna 
kultura in posebne zbirke v sodelovanju z društvi 
bibliotekarjev Koroške, Celja in Maribora. Na njem 
smo predstavili prispevek z naslovom Berem zlahka 
– posebna zbirka Kompetenčnega centra za lahko 
branje v Koroški osrednji knjižnici. 

Izvedli smo anketo med slovenskimi splošnimi 
knjižnicami in z njeno pomočjo pripravili aktivnosti 
za ostale knjižnice – nudili smo strokovno 
svetovanje splošnim knjižnicam pri izvajanju 
storitev in dejavnosti za uporabnike lahkega 
branja, jim omogočili uporabo celostne grafične 
podobe, jih obveščali o novostih na področju 
lahkega branja. 

Z vodenimi ogledi, predstavitvami in individualnimi 
svetovanji smo bili na razpolago vsem 
zainteresiranim strokovnjakom in splošni javnosti. 

Druge knjižnice so povzele naš sistem označevanja 
gradiva za ranljive ciljne skupine (CGP – piktogrami 
za lahko branje, brajico, zvočne knjige, večji tisk, 
znakovni jezik, disleksija), kar prispeva k enotnosti 
glede knjižničnih storitev za posebne skupine 
uporabnikov. Na ta način smo pripomogli k večji 
prepoznavnosti lahkega branja v knjižnicah, prav 
tako tudi v širši javnosti. V pripravi so še strokovna 
priporočila za poenotenje postavitve gradiva, 
namenjenega posebnim skupinam uporabnikov, 
prav tako znanstveni članek, temelječ na 
ugotovitvah izvedene ankete. 

Novice in obvestila o lahkem branju pošiljamo 
splošnim knjižnicam in vsem, ki to želijo in se 
prijavijo na prejemanje obvestil kompetenčnega 
centra. 
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Redno smo spremljali novosti na področju lahkega 
branja in skrbeli za promocijo lahkega branja tako 
v lokalnem kot širšem okolju. 

Izvajali smo delavnice za končne uporabnike 
lahkega branja in zbirke Berem zlahka 
(izobraževanje za samostojno uporabo knjižnice, 
predstavitev ponudbe in dejavnosti itd.). 

Za uporabnike lahkega branja smo pripravili bralno 
značko za odrasle v okviru bralne značke Korošci pa 
bukve beremo, otroške uporabnike lahkega branja 
pa smo vključili v predšolsko bralno značko Petra 
Nosa. V okviru bralnih značk smo obiskali ciljne 
skupine v njihovem okolju in pripravili zanje bralna 
srečanja, bralne urice oziroma bibliopedagoške 
ure. 

Pripravili smo ustvarjalno delavnico Abeceda na 
kamenčkih, primerno za uporabnike lahkega 
branja. 

Rezultate delovanja na področju lahkega branja 
smo predstavili: 

• na spletni in Facebook strani knjižnice, 
• v strokovnih objavah, 
• z vodenjem in s predstavitvami knjižnice 

in posebne zbirke Berem zlahka za 
uporabnike lahkega branja, 

• s predstavitvami in vodenjem po zbirki 
Berem zlahka za strokovno in splošno 
javnost. 

  

3 Seznam literature za lahko 
branje 

Na spletni strani objavljamo in sproti ažuriramo 
seznam literature v lahkem branju, ki zajema 
leposlovje, strokovno gradivo in periodiko v 
lahkem branju, pa tudi strokovna informativna 
dela o lahkem branju. Namenjen je torej tako 
bralcem, končnim uporabnikom, kot knjižničnim in 
drugim strokovnim delavcem oziroma vsem 
zainteresiranim. 

Pri kriterijih označevanja gradiv z znakom za lahko 
branje in za uvrstitev na priporočilni seznam 
lahkega branje je bilo upoštevano:  

• gradivo, ki je namensko pisano v lahkem 
branju;  

• gradivo, ki v osnovi ni bilo napisano v 
lahkem branju, vendar je primerno 
kronološki starosti uporabnika in ne žali 
njegovega dostojanstva. 

 

Seznam je dostopen na spletnem naslovu: 
https://www.knjiznica-
ravne.si/kompetencni_center_za_lahko_branje/s
eznam-literature/  

 

Več informacij o delu Kompetenčnega centra za 
lahko branje je v poglavju Osrednja območna 
knjižnica. 

 

Informacije lahko pridobite tudi na telefonski 
številki 02 87 05 421 ali preko elektronske pošte 
kompetencni.center@knjiznica-ravne.si ter na 
spletni strani knjižnice pod razdelkom Kompetenčni 
center. 

 

Pripravile:  

mag. Jelka Kos, vodja izposoje 
Branka Mrđenović, bibliotekarka 

 

  

https://www.knjiznica-ravne.si/kompetencni_center_za_lahko_branje/seznam-literature/
https://www.knjiznica-ravne.si/kompetencni_center_za_lahko_branje/seznam-literature/
https://www.knjiznica-ravne.si/kompetencni_center_za_lahko_branje/seznam-literature/
mailto:kompetencni.center@knjiznica-ravne.si


 

44      

 

 

XIV Osrednja območna 
knjižnica 

Posebne naloge osrednje območne knjižnice 

Koroška osrednja knjižnica je osrednja območna 
knjižnica za Koroško in izvaja posebne naloge, ki jih 
financira Ministrstvo za kulturo RS. Za širše 
območje Koroške (12 koroških občin) opravlja z 
zakonom določene štiri posebne naloge, katere ji 
nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju 
osrednjih območnih knjižnic. Knjižnice na svojem 
območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki 
zagotavlja kakovostno in koordinirano izvajanje 
knjižnične dejavnosti. Knjižnice na območju, s 
katerimi sodeluje, so: 

• Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 

 
• Knjižnica Radlje ob Dravi, 

 
• Knjižnica Dravograd. 

 
Koroška osrednja knjižnica v okviru območnih 
nalog skrbi za uveljavljanje strokovnosti 
knjižničarske stroke, omogoča enakopravnejši 
dostop do knjižničnega gradiva in informacij vsem 
državljanom ter hkrati upošteva in spoštuje 
individualnost posameznih knjižnic. S 
povezovanjem in delitvijo dela so knjižnice 
močnejše, uspešnejše in se hitreje razvijajo. 
Omogoča skupno nastopanje knjižnic v javnosti na 
vseh ravneh (lokalni, regijski, nacionalni) in s tem 
povečuje vpliv in ugled knjižničarske stroke. 

 

1 Zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in 
informacij (območna zbirka) 

Povečan izbor klasičnega knjižničnega gradiva je v 
letu 2022 predstavljalo zgolj gradivo iz obveznega 
izvoda. Prejeli smo 2.288 enot gradiva. To gradivo, 
ki ga dobimo z obveznim izvodom, v skladu s 

pravilnikom, obdelamo, uvrstimo v zbirko ter 
našim uporabnikom osrednjih knjižnic območja 
omogočimo izposojo tega gradiva na več načinov: 
z osebno izposojo, brezplačno medknjižnično 
izposojo in oddaljenim dostopom do informacij. 
Območna zbirka je namenjena uporabnikom 
širšega območja. 

 

1.1 Nakup za območno zbirko  
Po navodilih MZK nismo načrtovali nakupa 
klasičnega knjižnega gradiva, saj je bila prioriteta 
nakup podatkovnih baz. 

Preko konzorcija COSEC smo uporabnikom 
celotnega območja omogočali dostop do 2 
podatkovnih baz: 

• PressReader (več kot 7.300 naslovov 
časnikov in časopisov iz več kot 100 držav 
in v več kot 60 jezikih) – nakup smo izvedli 
preko konzorcija COSEC; 

 
• Arhiv Večera – nakup je knjižnica izvedla 

samostojno.  
       
 

 

Uporabnikom je bil dostop do podatkovnih baz z 
oddaljenim dostopom zagotovljen v vseh splošnih 
knjižnicah in njihovih enotah na območju.    

 

1.2 Brezplačna medknjižnična 
izposoja za uporabnika (MKI) 

Koroška osrednja knjižnica od leta 2016 za vse 
slovenske osrednje območne knjižnice vodi 
storitev brezplačne medknjižnične izposoje (MKI) 
za končnega uporabnika na vseh območjih, kar 
pomeni enakopravnejšo dostopnost knjižničnega 
gradiva za uporabnike območij. Tako imajo 
uporabniki znotraj posameznega območja 
brezplačno medknjižnično izposojo. Storitev 
trenutno izvaja Pošta Slovenije. 

Na nacionalni ravni je Koroška osrednja knjižnica 
kot nosilka storitve tudi v letu 2022 spremljala 
potek storitve med splošnimi knjižnicami. 
Usklajevala je vse potrebne postopke, dogovore z 
drugimi deležniki storitve in skrbela za nemoteno 
izvajanje. Z osrednjimi območnimi knjižnicami 
(OOK) imamo sklenjeno Konzorcijsko pogodbo o 
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sodelovanju pri izbiri izvajalca poštnih in z njimi 
povezanih storitev v okviru storitve izvajanja 
brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike 
splošnih knjižnic. V letu 2022 smo s pooblastilom 
vseh OOK-jev podpisali novo pogodbo s Pošto 
Slovenije za MKI za obdobje od 1. 5. 2022 do 30. 4. 
2025. Za izvajanje storitve na posameznih 
območjih imajo posamezne območne knjižnice 
sklenjen pisni dogovor o izvajanju brezplačne 
medknjižnične izposoje za uporabnike z osrednjimi 
knjižnicami območja. 

Za praktično izvajanje storitve na posameznem 
knjižničnem območju skrbimo zaposleni v vseh 
slovenskih splošnih knjižnicah. 

Končni cilj, ki ga želimo v prihodnosti doseči 
splošne knjižnice, je zagotavljanje brezplačne 
medknjižnične izposoje za člane splošnih knjižnic 
na državni ravni na relacijah med vsemi splošnimi 
knjižnicami. 

Koroške splošne knjižnice na območju so si v letu 
2022 po medknjižnični izposoji med seboj 
brezplačno posredovale 306 enot knjižničnega 
gradiva in 3 elektronsko posredovane 
dokumente. 

Knjižnica je imela 625 članov s širšega območja, 
izposodili so si 21.331 enot gradiva. 

 

2 Strokovna pomoč knjižnicam 
na območju (svetovalno delo) 

Trudili smo se uresničevati zastavljene cilje. S 
skupnim načrtovanjem v okviru knjižnične 
dejavnosti, ki so skupnega pomena, smo spodbujali 
enakomeren razvoj dejavnosti na našem območju, 
usklajeno delovanje knjižničnega informacijskega 
sistema, izboljšanje organiziranosti, učinkovitosti 
ter uspešnosti knjižnic. Sodelovali smo tudi s 
šolskimi knjižnicami na območju OOK. 

S permanentnim svetovalnim delom smo 
koordinirali razvoj knjižnične dejavnosti na 
območju štirih osrednjih knjižnic. 

 

2.1 Kompetenčni center za lahko 
branje     

Z januarjem 2022 je Komisija za kompetenčne 
centre pri Združenju splošnih knjižnic Koroški 
osrednji knjižnici dodelila naziv Kompetenčni 
center za lahko branje.  

Kot kompetenčni center na nacionalni ravni 
skrbimo za poglobljeno poznavanje, razvoj in 

optimizacijo knjižničarstva na področju lahkega 
branja in knjižničarskih storitev za ciljne skupine, ki 
to branje potrebujejo. Za poglobljeno poznavanje 
področja skrbimo z ustrezno usposobljenim 
kadrom, z neformalnim in formalnim 
izobraževanjem, kot so spletni seminar Lahko 
branje in dostopne informacije, spletni seminar 
Inkluzivnost splošnih knjižnic, spletno 
izobraževanje Ustvarjanje družbenih zgodb za 
nevrološko raznolike osebe, PERLSI – spletno 
usposabljanje, seminar Spodbujanje lahkega 
branja za socialno vključevanje, spletno 
izobraževanje AccessCULT: Dostopnost kulturne 
dediščine, mednarodna konferenca 
Train2Validate: Easy to Read Internet (München), 
strokovno srečanje Bralna kultura in posebne 
zbirke (Koroška osrednja knjižnica).  

Kompetenčni center skrbi za skupne strokovne in 
razvojne rešitve na področju lahkega branja v 
knjižničarstvu. Pripravili smo celostno grafično 
podobo specializirane zbirke Berem zlahka in jo 
ponudili v uporabo knjižnicam po vsej Sloveniji. 
Tako bodo lahko v vseh knjižnicah z enotnimi 
piktogrami označili gradivo, primerno za dislektike, 
gradivo za slepe in slabovidne (knjige z večjim 
tiskom, brajica in zvočne knjige), gradivo z 
znakovnim jezikom in gradivo, prirejeno v lahko 
branje.  

S kompetenčnim centrom smo okrepili 
sodelovanje z okoliškimi organizacijami, kot so 
CUDV, Zavod Risa, Dom starejših na Fari, VDC 
Ravne in Dnevni center Ravne ter Ljudska univerza 
Ravne (LURA).  

Pripravili smo usposabljanja za uporabo knjižnice in 
posebne zbirke Berem zlahka v obliki delavnic, 
predstavitev in vodenih ogledov. 

Izvedli smo anketo o poznavanju in izvajanju 
storitev lahkega branja med splošnimi knjižnicami, 
opravili analizo rezultatov in vzpostavili bazo 
knjižnic naročnic na obvestila in novice o lahkem 
branju. Z njimi se dogovarjamo in usklajujemo tudi 
o optimalnih rešitvah glede formalne in vsebinske 
obdelave gradiva, namenjenega ranljivim ciljnim 
skupinam uporabnikov.   

V lahko branje smo predelali vpisnico in izjavo o 
brezposelnosti. Pripravili smo predstavitveno 
brošuro Obisk Koroške osrednje knjižnice v lahkem 
branju in jo izdali v tiskani obliki.  

Poljuden članek o Kompetenčnem centru za lahko 
branje smo objavili v občinskem glasilu Ravenski 
razgledi.  
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Javnosti smo kompetenčni center približali z 
delavnicami za uporabnike lahkega branja z 
vključevanjem ciljnih skupin. Predstavili smo ga na 
spletni strani in ob raznih priložnostih nanj 
opozarjali na knjižničnem Facebook profilu. 
Promovirali smo ga tudi na naslednjih prireditvah: 
Dan za spremembe (7. 4. 2022), Dan za lahko 
branje (8. 6. 2022), Poletni pomežik mestu v okviru 
Ravenskih dnevov (24. 8. 2022). Prispevek o 
kompetenčnem centru za lahko branje je bil 
objavljen v oktobrskem Napovedniku knjižnice.  

Svoje delo smo podrobneje predstavili na 
novembrskem strokovnem srečanju Berem zlahka 
in posebne zbirke, ki smo ga v sodelovanju s 
koroškim, mariborskim in celjskim društvom 
bibliotekarjev pripravili v naši knjižnici.  

 
Brošura Obisk Koroške osrednje knjižnice 

2.2 Strokovno sodelovanje splošnih 
knjižnic na območju  

Spodbujali smo sodelovanje med knjižnicami in 
skupaj reševali nastale težave in probleme. Izvajali 
smo izobraževanja in svetovanja ter povezovanja 
na področju IKT-opreme, uporabe e-virov ter 
izposoje e-knjig. Sodelovali smo pri pridobivanju in 
formalni obdelavi domoznanskega knjižničnega 
gradiva, pri pripravi zgodb in prispevkov partnerjev 
za vnos na portal Kamra in vnašanju vsebin na 
Album Slovenije ter knjižničarje podrobno 
seznanjali s preurejenim portalom Obrazi 
slovenskih pokrajin. OOK KOK Ravne je organizirala 
oziroma pripravila strokovna srečanja oziroma 
izobraževanja, sestanke ali svetovanje, med 
drugim tudi strokovno srečanje, na katerem smo 
osrednje knjižnice na območju seznanili z odločbo 
ministrstva, z usklajenim vsebinskim in finančnim 
programom za 2023 ter poročilom o delu in 
doseženih rezultatih v letu 2022. Svetovali smo pri 
različnih strokovnih vprašanjih in se trudili 
strokovna priporočila uresničevati v praksi. 

Spodbujali smo udeležbo na izobraževanjih, bodisi 
v fizični obliki bodisi na daljavo, ki so jih za vse 
knjižnice pripravili Učni center MKL ali druge 
knjižnice. 

2.3 Skupni projekti splošnih knjižnic 
na območju 

Nekatere projekte, dejavnosti smo, glede na 
uspešnost v preteklih letih, nadaljevali. Pri vseh so 
sodelovale vse splošne knjižnice območja: KOK 
Ravne, Knjižnica Dravograd, Knjižnica Radlje in 
Knjižnica Franca Ksaverja Meška Slovenj Gradec. V 
letu 2022 smo izvedli naslednje skupne projekte, 
dejavnosti: 

•Brezplačno medknjižnično izposojo (MKI) za 
uporabnike med knjižnicami na območju  

V letu 2022 smo po pooblastilu vseh OOK podpisali 
novo konzorcijsko pogodbo s Pošto Slovenije, ki 
velja do leta 2025, in nadaljevali z zastavljenimi 
cilji, ki jih želimo doseči: brezplačna medknjižnična 
izposoja med vsemi knjižnicami v Sloveniji. 

•Dostop do e-virov 

Dostop do e-virov Arhiva Večer in PressReader je 
bil zagotovljen za vse splošne knjižnice in njihove 
enote na območju. 

•Korošci pa bukve beremo, bralno značko za 
odrasle  

Pri projektu promocije branja za odrasle sodelujejo 
vse koroške splošne knjižnice ter Slovenska 
študijska knjižnica v Celovcu. Sodelujejo tudi bralci 
lahkega branja (CUDV Črna na Koroškem, Dom 
starejših na Fari). Na celotnem koroškem območju 
je za bralno značko za odrasle bralo 581 bralcev: 
205 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, 
86 Slovenska študijska knjižnica Celovec, 63 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 122 
Knjižnica Radlje ob Dravi, 105 Knjižnica Dravograd.  
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Manca Izmajlova: Vdihni življenje s polnimi pljuči – 
Korošci pa bukve beremo, 2022 (foto: Fotofabrik) 

•Branje za mlade »Bodi kul, beri ful« 

Pri projektu branja za mlade Bodi kul, beri ful je v 
sezoni 2021/2022 skupno sodelovalo 105 bralcev 
in bralk. K projektu so pristopili dijaki in dijakinje iz 
Gimnazije Ravne (31) ter iz Srednje šole Ravne (4). 
Na naše povabilo so se odzvale tudi Osnovna šola 
Prežihovega Voranca (7), Osnovna šola Koroški 
jeklarji (2), Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 
(7), Osnovna šola Mežica (8), Osnovna šola Črna 
(1), Osnovna šola Brezno-Podvelka (7), Prva 
Osnovna šola Slovenj Gradec (15) in Druga osnovna 
šola Slovenj Gradec (5). K aktivnemu sodelovanju 
so mlade uporabnike, ki so naš poseben izziv v 
knjižnicah, spodbujali tudi knjižničarji iz območnih 
knjižnic – Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
(5) in Knjižnice Dravograd (13).  

Ob začetku nove bralne sezone 2022/2023 smo 
pripravili predavanje novinarja in koroškega 
pisatelja Urbana Klančnika, ki je letošnje leto izdal 
že svoje peto literarno delo, roman Zavetišče. Na 
prvem srečanju smo vsem mentoricam posredovali 
zgibanke s priporočilnim seznamom, t. i. sladek 
seznam knjig, s katerim spodbujamo bralno 
motivacijo, mlade seznanjamo s kakovostno 
literaturo in vzgajamo bralce za vse življenje. Gre za 
izbor romanov, zbirk kratkih zgodb, pesmi, stripov 
in strokovnega gradiva. Zaključek bralne sezone 
Bodi kul, beri ful bo 9. maja 2023. 

 

•Knjižne mišice 

Pod budnim očesom Tee Kovše, idejne vodje 
projekta Knjižne mišice, so udeleženci v letu 2022 
tekmovali v sestavljanju knjige z naslovom 
Baubauci avtorja Miroslava Slane – Mira. Knjigo so 
prejeli v premešanem stanju in njihova naloga je 
bila, da jo postavijo v red od prve do zadnje strani. 
Da so prejeli točko, so lahko naredili le dve napaki. 
Druga igra, v kateri so tekmovali udeleženci, je 
spodbujala njihovo kreativnost, saj so prejeli 
odlomek iz omenjene knjige ter ga morali 
nadaljevati v smislu prismuknjenosti. Prav tako so 
ob odlomku narisali ilustracijo, ki se je nanašala na 
njihovo nadaljevanje. Knjižne mišice so se izvedle 
enkrat v letu v vseh splošnih knjižnicah na 
območju, razen v Knjižnici Dravograd (odpadlo 
zaradi objektivih razlogov). V Koroški osrednji 

knjižnici je sodelovalo 27 dijakov, v Knjižnici Radlje 
ob Dravi 24 in v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec 23. Skupno je sodelovalo 74 dijakov 
gimnazije in učencev zadnje triade OŠ. 

•Portal DOBREKNJIGE.SI 

Portal Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno 
literaturo, namenjen promociji dobrega branja. 
Sodelovali smo v uredniškem odboru spletnega 
portala s priporočilno kakovostno literaturo in kot 
vnašalci vsebin, koordinatorici portala pa sta 
Knjižnica Srečka Vilharja Koper in Knjižnica 
Franceta Bevka Nova Gorica. 

Na koroškem območju trenutno pri soustvarjanju 
vsebin sodelujejo Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Knjižnica 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec in Knjižnica Radlje 
ob Dravi. Skupno ima koroško območje 12 
vnašalcev, od tega jih je bilo v letu 2022 aktivnih 7. 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo zapisov koroškega 
območja 87, prirast v letu 2022 je bil 28. Skupno 
število zapisov na dan 31. 12. 2022 je bilo 115. 
Skupno število ogledov zapisov s koroškega 
območja (do 31. 12. 2022) je bilo 258.642. 

Vnašalci s koroškega območja smo se 6. 4. 2022 
srečali na zoom-u skupaj s celjskim območjem. 
Srečanja sta se udeležili tudi glavna urednica in 
namestnica urednice portala dobreknjige.si. 
Predstavljen je bil portal, priročnik, način vnašanja, 
napake, statistika vnosov.  

Območni uredniki so pregledovali kakovost zapisov 
in sodelovali pri izboru priznanja za najboljšega 
knjižničarja, ustvarjalca bralnih priporočil na 
portalu Dobreknjige.si. 

 

2.4 Skupne storitve in projekti 
slovenskih območnih knjižnic  

• E-viri v splošnih knjižnicah, nakup e-
gradiv v sodelovanju s COSEC in 
zagotavljanje dostopa na daljavo. 
Koordinator e-virov je NUK. 

 
• Kamra, spletno mesto, ki združuje 

digitalizirane domoznanske vsebine v 
knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih 
ustanovah. Sodelovali smo pri vnosu 
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vsebin z območja, kot člani uredniškega in 
nadzornega odbora. Koordinator Kamre 
je Osrednja knjižnica Celje. 

 
• Brezplačna medknjižnična izposoja za 

končnega uporabnika na vseh območjih. 
Koordinator je Koroška osrednja knjižnica.  

 
• Obrazi slovenskih pokrajin (OSP), spletni 

biografski leksikon znanih osebnosti 
slovenskih pokrajin ter Slovencev v 
zamejstvu in po svetu. Na tem 
domoznanskem portalu so združeni 
regijski biografski leksikoni. Koordinator 
OSP je Mestna knjižnica Kranj. 

 
• Portal Dobreknjige.si, spletni portal s 

priporočilno literaturo, namenjen 
promociji dobrega branja. Sodelovali smo 
v uredniškem odboru spletnega portala s 
priporočilno kakovostno literaturo in kot 
vnašalci vsebin. Koordinatorici sta 
Knjižnica Srečka Vilharja Koper in 
Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. 

 
• Storitve za ranljive skupine uporabnikov, 

knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ter 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota. 

• Knjiznice.si, skupna spletna stran 
slovenskih splošnih knjižnic. Sodelujemo 
pri vnosu vsebin in v uredniškem odboru. 
Koordinator je Mariborska knjižnica. 

 
• Razvojna izhodišča za IKT. Sodelujemo v 

delovni skupini. Koordinator je 
Mariborska knjižnica. 

• Koordinacija domoznanske dejavnosti. 
Sodelujemo v delovni skupini koordinacije 
med OOK, koordiniramo delo na območju 
in skrbimo za digitalizacijo gradiva. 
Koordinator je Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. 

 

• Promocija območnosti. Sodelujemo pri 
predstavitvi skupnih projektov in storitev 
slovenskih osrednjih območnih splošnih 
knjižnic. Koordinatorji smo vse osrednje 
območne knjižnice. 

• Center za spodbujanje bralne 
pismenosti. Sodelovanje in povezovanje 
knjižnic in drugih deležnikov na področju 
bralne pismenosti. Koordinator je 
Mariborska knjižnica. 

• Izmenjava dobrih praks med osrednjimi 
območnimi splošnimi knjižnicami.  

• Kompetenčni center za lahko branje. 
Koordinator je Koroška osrednja 
knjižnica. 

 

2.5 Knjižnične storitve za posebne 
skupine uporabnikov na območju 

Koroška osrednja knjižnica izvaja dejavnosti za vse 
ciljne skupine uporabnikov, tako v prostorih 
knjižnice kot tudi v institucijah, kot so enote 
varstveno-delovnih centrov, šole s prilagojenimi 
programi, domovi za ostarele. Komisija za 
kompetenčne centre pri Združenju splošnih knjižnic 
je januarja 2022 Koroški osrednji knjižnici dodelila 
naziv Kompetenčni center za lahko branje. Lahko 
branje je proces in metoda komunikacije, ki 
pospešuje razvoj pismenosti ter omogoča 
vključevanje oseb s težavami branja in pisanja v 
okolje. Komunikacija je prilagojena na način, da je 
vsebina razumljiva vsem. V lokalnem okolju so to 
ljudje, ki zaradi različnih oviranosti potrebujejo 
lahko berljive informacije in publikacije ter ljudje, ki 
imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo 
jezik.    

Ranljive skupine ljudi nujno potrebujejo gradiva, ki 
so prilagojena lahkemu branju, saj jim to omogoča 
aktivno vključevanje v družbo in učinkovito 
delovanje na vseh področjih življenja.    

V naši knjižnici imamo tudi sistematično urejeno 
zbirko gradiva za ranljive ciljne skupine. 
Poimenovali smo jo Berem zlahka. V zbirki je 
gradivo urejeno po shemi: brajica, disleksija, lahko 
branje, večji tisk, znakovni jezik, zvočne knjige. Za 
lažje iskanje gradiva smo vsaki skupini dodali 
slikovno oznako oziroma piktogram. Uporabnikom 
so na voljo bralni pripomočki, kot so elektronska 
lupa, lupe za branje, bralna očala in ravnila ter 
računalnik s slušalkami.  
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Uporabnike ranljivih ciljnih skupin načrtno 
usposabljamo za uporabo zbirke Berem zlahka in 
izvajamo prilagojena vodenja po knjižnici in gradu. 
Že od leta 2012 izvajamo storitev Knjižnica na 
obisku. S službenim vozilom jim enkrat mesečno 
dostavljamo knjižnično gradivo. Ker je eno od 
osnovnih načel splošnih knjižnic načelo dostopa za 
vse, se ves čas trudimo, da so naše storitve in 
dejavnosti dostopne vsem skupinam uporabnikov.   

17., 18. in 19. maja 2022 smo izpeljali prvo 
delavnico e-učenja in e-izobraževanja seniorjev: 
sodelovanje patronažnih služb, izobraževalnih 
zavodov, knjižnic in socialnih centrov. Posebnost 
tega izobraževanja je bila v tem, da se nas je v ta 
namen prvič povezalo več organizacij. Združeni smo 
dosegli skupen cilj, ki smo si ga zadali: s prostovoljci 
naučiti seniorje (55+) uporabe računalniške 
tehnologije in pametnih telefonov. Na Ravnah na 
Koroškem so e-delavnice izpeljali na Srednji šoli 
Ravne, naša knjižnica je bila zadolžena za 
promocijo, izdelavo vabil in za zbiranje prijav 
kandidatov. Idejni vodja predštudije e-učenja in e-
izobraževanja seniorjev je dr. Jože Gričar, zaslužni 
profesor Univerze v Mariboru. 

 

3 Koordinacija zbiranja, 
obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva 

Koroška osrednja knjižnica je vsa leta, tudi v letu 
2022, koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje 
vseh vrst domoznanskega gradiva, publikacij in sive 
literature. Zbirali smo informacije o zavezancih za 
obvezni izvod, koordinirali bibliografsko obdelavo 
domoznanskega gradiva in normativno kontrolo. 
Uporabnikom s celotnega koroškega območja smo 
posredovali zahtevnejše in splošne domoznanske 
informacije, predvsem preko telefona, e-pošte, 
klasične pošte … Članice delovnih skupin za 
domoznanstvo, Kamro, Obraze slovenskih pokrajin 
so se redno udeleževale vseh spletnih sestankov na 
ravni koordinacije NUK-a in pristojnih OOK-jev 
(Knjižnice Mirana Potrča Ptuj, Osrednje knjižnice 
Celje, Mestne knjižnica Kranj). 

V okviru območnosti je koordinatorica za 
domoznanstvo aktivno sodelovala v skupini za 
domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic, kjer so 
glavni poudarki in prizadevanja usmerjeni v trajno 
ohranjanje digitalnega gradiva (repozitorij NUK-a), 
v obdelavo in vnos rokopisnega gradiva in zapuščin 
v sistem COBISS ter regionalizacijo dLib-a. V 

posebni delovni skupini se posvečamo oblikovanju 
enotnih smernic za domoznansko dejavnost. Več 
časa je bilo namenjenega projektu Obrazi 
slovenskih pokrajin, tj. skupni portal osrednjih 
knjižnic, ki izdelujejo biografske leksikone za svoja 
območja, usmerja ga Mestna knjižnica Kranj.  

 
3.1 Obrazi slovenskih pokrajin 

(Koroški biografski leksikon) 
Portal Obrazi slovenskih pokrajin (OSP) je spletni 
biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih 
pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. 
Naloga vseh sodelujočih knjižnic je, da zbiramo, 
pripravljamo, vnašamo, posodabljamo, usklajujemo 
dvojnike in urejamo gesla različnih profilov ljudi, ki 
so skozi razna obdobja pomembno zaznamovali naš 
prostor in čas. Uredništvo za leksikon Korošci 
(vključno s Slovenci v zamejstvu in po svetu) je v 
Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika.  

Naša želja je, da bo v prihodnje naš nabor gesel še 
višji, zato si želimo več medinstitucionalnega 
sodelovanja. V letu 2022 se je za sodelovanje na 
portalu odločilo pet novih knjižnic, med njimi 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec in 
Slovenska študijska knjižnica v Celovcu. Delavnice 
za vnašalce biografij, ki je potekala 29. novembra, 
so se udeležili po en predstavnik iz že omenjenih 
treh knjižnic. V leksikon je bilo to leto vnesenih 
sedem novih biografij o koroških obrazih, te sta 
prispevali dve vnašalki iz Koroške osrednje 
knjižnice. Leksikon Korošci si je ogledalo 64.090 
ljudi. Portal OSP smo promovirali na spletni strani 
knjižnice in družbenem omrežju Facebook, na voljo 
so bile promocijske kazalke in oblikovani plakati. 

 

Obrazi slovenskih pokrajin, 2022 

3.2 Koroška lokalna bibliografija in 
osebne bibliografije 

Dopolnjevali smo lokalno bibliografijo Koroške z 
novimi bibliografskimi zapisi. Gre za prispevke in 
članke iz revij, časopisov, zbornikov, ki se nanašajo 
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na Koroško, zamejsko Koroško in koroške avtorje. 
Ta dejavnost nam je v veliko pomoč pri 
posredovanju informacij našim uporabnikom. 

Izdelujemo in vnašamo osebne bibliografije na željo 
avtorjev, raziskovalcev, strokovnjakov z različnih 
področij (medicina, druge stroke …). Obseg dela na 
tem področju se zadnja leta še povečuje.   

Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih 
izpisov bibliografij za katerega koli avtorja, za 
katerega so podatki vneseni v normativno bazo 
podatkov CONOR.SI in bibliografske enote v 
vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI in 
bazo SICRIS. 

V letu 2022 je bilo evidentiranih 2.645 časnikov, 
časopisov in revij, kreiranih je bilo 853 zapisov za 
članke. 

Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza 
COBISS od leta 1994 dalje) vsebuje 50.988 zapisov. 

BIBLIOGRAFIJA KOROŠKE 2022 
ŠTEVILO 
ČLANKOV 

LOKALNA (Mežica, Črna, 
Prevalje, Ravne, Mežiška 

dolina) 
371 

OBMOČNOST (Koroška krajina, 
slovenska Koroška v Avstriji) 

482 

SKUPAJ 853 
 

3.3 Razstave in prireditve 
3.3.1 Pod to goro raste naše novo mesto 

Že konec leta 2021 smo pripravili razstavo Pod to 
goro raste naše novo mesto, ki se je podaljšala tudi 
v januar leta 2022. 

Skozi kolaž podob iz fototek Koroške osrednje 
knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja ter 
drugih zbiralcev smo se sprehodili po starih ulicah, 
se nostalgično spomnili, kje in kako smo nekoč 
nakupovali, v katerih gostilnah so znali »privezati 
dušo« lačnim in žejnim. Stanovanjske soseske, ki so 
rasle kot gobe po dežju, so spreminjale podobo 
kraja in delavskim družinam nudile sodobno 
kvaliteto bivanja. Vzporedno je kot svoj organizem 
raslo »mesto Železarna«, na grajski vzpetini pa se je 
širilo kulturno, športno in prosvetno središče kraja. 

Organizirali smo vodstva po razstavi za šolske in 
druge zainteresirane skupine. Razstavo smo v 
preteklem letu postavili še trikrat ob različnih 
priložnostih: ob podelitvi občinskih priznanj Občine 

Ravne na Koroškem; ob Ravenskih dnevih in 
predstavitvi našega kompetenčnega centra za lahko 
branje ter ob zaključku leta ob prireditvi Zbiranje 
spominov z naslovom Odkriti spomin: Ravne nekoč 
in danes. 

 

Guštanj, 1915 

3.3.2 Priložnostne spletne objave 
Na družbenem omrežju Facebook in spletni strani 
knjižnice smo skozi vse leto objavljali (ob raznih 
obletnicah) krajše zapise in fotografsko gradivo 
avtorjev domačinov ter na ta način promovirali 
biografski portal Obrazi slovenskih pokrajin-
Korošci. Objavljali smo povezave do gesel, kot so 
Marija Suhodolčan Dolenc, Jakob Špicar, Pavla Filip, 
Leander Fužir, Milan Kamnik, Prežihov Voranc, 
Stanko Kotnik, Alojz Krivograd st., Alojz Krivograd – 
Futy, Primož Suhodolčan, Franjo Golob, Gregor 
Klančnik … 

 
Objava na Facebooku – Alojz Krivogradu, st. 

3.4 Rokopisi  
Tudi v letu 2022 smo nadaljevali s popisi naših 
posebnih zbirk (rokopisi, fototeka, razglednice), 
predvsem gradiva, ki smo ga digitalizirali za potrebe 
dLib-a, Kamre in naših zbirk.  
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Skozi vse leto smo pridobivali različne rokopise in 
avtografe, jih evidentirali in primerno shranili. 

3.5 Dragoceno gradivo (zaščita … )  
Vsako leto z restavriranjem oziroma vezavami 
dragocenega gradiva iz različnih posebnih zbirk 
najbolj ogroženo in poškodovano gradivo v okviru 
finančnih zmožnosti strokovno popravimo in 
zaščitimo. To opravi strokovnjak s tega področja.  

3.6 Digitalizacija dragocenega 
gradiva iz posebnih zbirk 
(www.dlib.si, www.kamra.si) 

Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do 
starejšega domoznanskega gradiva, rokopisov in 
starejše periodike, smo nadaljevali z dolgoročno 
načrtovano digitalizacijo knjižnične dediščine 
oziroma pripravili e-vsebine za skupni regijski portal 
Kamra in dLib ter za spletno stran knjižnice. 

 

Digitalizirana Listina Pilatove ustanove, 1700 na dLib-u 

Tudi v letu 2022 smo v sodelovanju z NUK-om in 
Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu nadaljevali z 
digitalizacijo zamejskih časopisov, in sicer časopisa 
Naš tednik – glasila Krščanske ljudske stranke. Naš 
tednik je neprekinjeno izhajal od leta 1949 do 2003. 
Gre za velik pomen v smislu dragocenega gradiva, 
prispevkov o naši (Koroški) preteklosti, je vir 
informacij in podatkov, ki so jih v preteklosti in jih 
bodo tudi v prihodnje izčrpavali uporabniki naše 
osrednje območne knjižnice, drugih območnih 
knjižnic ter drugih kulturnih institucij (muzeji, 
galerije, arhivi) na tej in oni strani Koroške. 

V domoznanski zbirki hranimo večino letnikov 
časopisa Naš tednik, pri izbiri gradiva za 
digitalizacijo pa smo sodelovali tudi z drugimi 
knjižnicami, ki hranijo vezane ali nevezane letnike 
(odvisno od stanja posameznega letnika v Koroški 
osrednji knjižnici). 

Digitalizacijo je izvedel zunanji partner z 
dolgoletnimi izkušnjami in referencami, ki nudi 

kakovostno in najugodnejšo storitev ter revizijsko in 
zakonsko skladno elektronsko hrambo, po zahtevah 
nadzorne institucije KPMG (certifikat o revizijski 
skladnosti) in Arhiva RS (akreditacija). 

Digitalizirane vsebine (25 letnikov časopisa: 17.810 
str.) smo vključili na portal dLib, do njih lahko 
neomejeno dostopajo vsi uporabniki svetovnega 
spleta. 

Na portalu dLib smo imeli v preteklem letu (2022) 
61.059 skupnih vpogledov v vsebino in 357.028 
vpogledov v metapodatke.  

 
3.6.1 Spletni portal slovenskih splošnih 

knjižnic Kamra www.kamra.si 
Portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje 
digitalizirane vsebine s področja domoznanstva, ki 
jih drugače na tradicionalen način zbirajo in 
posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne 
kulturne organizacije. Vključuje vsebine, ki so za 
določeno področje značilne, zanimive in v interesu 
lokalne skupnosti. Osnovni gradniki KAMRE so 
multimedijski elementi (dokumenti, slike, avdio-
video zapisi), opisani z metapodatki. Prikaz vsebin 
na portalu temelji na pripovedovanju digitalnih 
zgodb/zbirk, v katerih izbrano temo opišemo z 
besedilom in jo ilustriramo z multimedijskimi 
elementi. 

Tudi v letu 2022 se je Koroška osrednja knjižnica 
vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim portalom 
in sodelovala na sestankih regijskih urednikov. 

 
 

3.6.2 Nove vsebine na portalu Kamra 
Območno uredništvo 

• V letu 2022 je kot aktivna vnašalka vsebin 
sodelovala Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec, tokrat so na portal 
prispevali svojo prvo digitalno zbirko. 
Osrednji knjižnici Dravograd in Radlje ob 
Dravi zaenkrat še nista prispevali vsebin. 

• Dobro sodelujemo s posamezniki (zbiralci 
domoznanskega gradiva in publicisti) ter 
sorodnimi inštitucijami. Vse vsebine, ki jih 
prispevajo za portal Kamra, preoblikuje in 
vnese območna urednica iz Koroške 
osrednje knjižnice.  
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3.6.3 Kamra 2022 v številkah 
Koroška je na portalu Kamra bogatejša za naslednje 
število vsebin: 

 DIGITALNE 
ZBIRKE 

MULTIMEDIJSKI 
ELEMENTI NOVICE 

Koroška 
osrednja 
knjižnica 

3* 465 1 

Knjižnica 
Ksaverja 

Meška 
Slovenj 
Gradec 

1** 27 1 

SKUPAJ 4*** 492 2 
* s posameznimi poglavji/podzbirkami: 88 

**12 poglavij/podzbirk 

***100 poglavij/podzbirk 

 

V letu 2022 smo na portal Kamra prispevali štiri 
nove digitalne zbirke, od tega je Koroška osrednja 
knjižnica prispevala naslednje digitalne zbirke: 

Pod to goro raste naše novo mesto  

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/pod-to-
goro-raste-nase-novo-mesto-2/  

Skozi kolaž podob iz fototek Koroške osrednje 
knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja se 
sprehodimo po starih ulicah, se nostalgično 
spomnimo, kje in kako smo nekoč nakupovali, 
kako smo se prevažali, v katerih gostilnah so 
znali »privezati dušo« lačnim in žejnim, da 
seveda ne izpustimo znamenitega Doma 
železarjev in Kavarne na Čečovju.  

Zbirka je luč sveta najprej ugledala kot 
domoznanska razstava (december 2021 in 
januar 2022) v čast prihajajoči 70. obletnici 
mesta Ravne na Koroškem. 

 

200 let šolstva na Prevaljah 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/200-let-
solstva-na-prevaljah/  

Ob častitljivi obletnici šolstva na Prevaljah je s 
požrtvovalnih uredniškim delom Margarete 
Jukič nastal zelo obsežen zbornik, ki se skozi 
zgodovinske zapise in izpise iz šolskih kronik 
sprehodi skozi obdobja razvijajočega se šolstva 
na Prevaljah. Vsebina digitalne zbirke z istim 
naslovom v skrajšani in prilagojeni obliki 
povzema dve stoletji šolstva, vse od prvih sledi v 
srednjem veku, preko organiziranega 
izobraževanja za potrebe gospodarstva, do 
osebnosti, ki so zaznamovale šolstvo. Največji 
del zbirke je namenjen izvlečkom iz šolskih 
kronik – od začetkov, časa okupacije, šolstva v 
desetletjih skupne države SFRJ in novih časov po 
letu 1991. Na kratko so predstavljene 
podružnice Osnovne šole Franja Goloba Prevalje 
in mejniki v razvoju vrtčevskega varstva na 
Prevaljah. 

 
 

 

 

Domoznanski okruški s potepanj po Koroški 

https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/domoznanski-okruski-s-potepanj-po-

koroski/  

V zbirki so objavljeni avtorski zapisi mag. 
Andreje Čibron Kodrin, ki jih je avtorica 
objavljala na FB Moja Koroška v drugi polovici 
leta 2022. Besedila in fotografije so nastajali ob 
potepanjih po Koroški, in sicer kot domoznanski 
okruški ob videnem in doživetem. Namen 
prispevkov, prilagojenih mediju, ki ne dopušča 
poglobljenih razlag, je bil spomniti, da 
rekreacija ni brez »vsebine«, temveč da nas 
obdaja okolica, ki vsebuje zgodovinske, 
kulturne, etnološke, naravne in še kakšne 
zanimivosti, le videti jih je treba. In se morda 
pozneje o njih še podrobneje pozanimati, če nas 
pritegnejo. 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/pod-to-goro-raste-nase-novo-mesto-2/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/pod-to-goro-raste-nase-novo-mesto-2/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/200-let-solstva-na-prevaljah/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/200-let-solstva-na-prevaljah/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/domoznanski-okruski-s-potepanj-po-koroski/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/domoznanski-okruski-s-potepanj-po-koroski/
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/domoznanski-okruski-s-potepanj-po-koroski/
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3.6.4 Predstavitev in promocija 

digitalizacije in portalov dLib in 
Kamra  

• Zbiranje spominov z naslovom Odkriti 
spomin: Ravne nekoč in danes, 12. 
december 2022 

V decembru smo priredili kavarniški večer 
spominov in zgodb, vezanih na podobe 
mesta Ravne v preteklosti in osebnosti, ki 
so zaznamovale prostor.  

K sodelovanju smo povabili inštitucije in 
posameznike, ki se aktivno ukvarjajo z 
zbiranjem slikovnega gradiva. Na 
sproščenem večeru smo pregledali še ne 
videno in manj znano fotografsko gradivo, 
ki se navezuje na zgodovino mesta, 
prisluhnili zanimivim zgodbam in odprli 
številne teme, ki se navezujejo na pomen 
zbiranja, hranjenja in posredovanja 
tovrstnega gradiva. Predstavili smo 
zgodbe, vezane na zgodovino kraja, ki si jih 
lahko ogledamo na portalu Kamra in dLib. 

Zanimivo fotografsko gradivo, ki ga hrani 
Pokrajinski arhiv Maribor, enota za 
Koroško, je zbranim predstavil tudi dr. 
Vinko Skitek. Domoznanski oddelek 
knjižnice pa je predstavil izbor fotografij, ki 
se navezuje na ravenskega zdravnika dr. 
Boštjana Erata. Te je knjižnici pred kratkim 
podaril Engelbert Bauer. 

• Ob organiziranih ogledih knjižnice in 
gradu Ravne obiskovalce seznanjamo z 
dosegljivimi e-viri, predvsem s portaloma 
Kamra in dLib, kjer se lahko v sliki in 
besedi sprehodijo skozi zgodovino 
prostora Na planoti Ravne ter se seznanijo 
z bogatim slikovnim gradivom, ki se 
navezuje na zgodovino koroške krajine in 
na znamenite osebnosti, ki so tu delovale.   

• Na jesenski delavnica mladi s pomočjo 
vsebin portalov Kamra in dLib pripravijo 

plakate na izbrano temo. Izdelani plakati 
so bili razstavljeni v prostorih PKLS. 

• Predstavitev portala Kamra in dLib s 
krajšim prispevkom na lokalni televiziji 
KorTV ob prireditvi zbiranja spominov. 

Promocija vsebin portala Kamra in dLib poteka tudi 
preko Facebook profila knjižnice. 

 

4 Usmerjanje izločenega 
knjižničnega gradiva z območja 

Načrtna izgradnja in upravljanje knjižničnih zbirk 
zahtevata tudi odpis knjižničnega gradiva. Koroške 
splošne knjižnice so v skladu s Pravilniki o izločanju 
in odpisu knjižničnega gradiva in s strokovnimi 
navodili NUK-a izvajale načrtovani in kontinuirani 
odpis knjižničnega gradiva, saj le z aktualno zbirko 
lahko zadovoljujejo potrebe svojega okolja in 
uporabnikov. Koroška osrednja knjižnica je izločeno 
in odpisano gradivo usmerjala. Prejeli smo 3 
sezname izločenega in odpisanega gradiva iz 
knjižnic: Knjižnica Dravograd (1), Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec (1), Knjižnica Radlje ob Dravi 
(1). Skupaj 779 enot gradiva. 

 

5 Nacionalna koordinacija OOK 
Koordinacijo na nacionalni ravni smo že drugo leto 
zapored prevzele osrednje območne knjižnice. 
Redno smo se udeleževali sestankov, srečanj in 
izobraževanj. Sestanki so potekali v živo in tudi 
preko aplikacije Zoom. Iz Koroške osrednje knjižnice 
smo sodelovali: koordinatorici, člani uredniških, 
nadzornih odborov ter delovnih skupin. Direktorica 
in koordinatorki smo sodelovale še v timu OOK. 

5.1 Delovne skupine 
Strokovni delavci Koroške osrednje knjižnice smo 
sodelovali v naslednjih delovnih skupinah: 

• tim OOK (Irena Oder, Darja Molnar, 
Simona Šuler Pandev); 

• koordinatorji OOK (Darja Molnar, 
Simona Šuler Pandev); 

• delovna skupina za kompetenčni center 
(Jelka Kos, Branka Mrđenović, Tadeja 
Forjan, Katja Čop, Petra Makuc); 

• za domoznanstvo (Simona Šuler 
Pandev); 

• digitalizacijo (Simona Šuler Pandev); 
• e-viri (Darja Molnar, Lea Vavkan, Janja 

Petek); 
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• brezplačna medknjižnična izposoja 
(Darja Molnar, Petra Makuc, Irena 
Oder); 

• koordinatorici Obrazov slovenskih 
pokrajin (Simona Šuler Pandev, Manja 
Miklavc); 

• koordinatorica Kamre (Simona Vončina), 
nadzorni odbor portala Kamra (Irena 
Oder); 

• sistemskih administratorjev in 
informatikov (Janja Petek); 

• portal knjiznice.si (Petra Makuc, Neža 
Molnar); 

• storitve za ranljive skupine uporabnikov 
(Katja Čop); 

• uredniški odbor Dobreknjige.si (Branka 
Mrđenović); 

• Center za spodbujanje bralne pismenosti 
(Jelka Kos). 
 

5.2 Izobraževanje 
Knjižničarji na koroškem območju smo se redno 
udeleževali strokovnih izobraževanj, ki so jih 
pripravili Učni center Mestne knjižnice Ljubljana, 
NUK ali katera od osrednjih območnih knjižnic: 

• Uporaba in nadgradnja predlog spletnih 
strani slovenskih splošnih knjižnic CMS 
orodja WordPress (Mestna knjižnica 
Ljubljana, OK Srečka Vilharja Koper); 

• Mednarodna strokovna konferenca 
Zmoremo – videti naprej (Mestna 
knjižnica Ljubljana); 

• Enostavna uporaba e-storitev (KOK 
Ravne, OK Celje); 

• Srečanje sodelavcev portala 
Dobreknjige.si; Celjsko in Koroško 
območje, preko ZOOM-a;  

• Inkluzivnost splošnih knjižnic: 
Dostopnost knjižničnega prostora 
(organizacija Knjižnica Mirana Jarca 
Novo mesto in Knjižnica slepih in 
slabovidnih Minke Skaberne); 

• Udeležba na bralnem klubu Knjižarjenje 
za knjižničarje z Diano Pungeršič 
(Knjižnica Srečka Vilharja Koper in 
Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica). 

 
Pripravile:  

Simona Šuler Pandev, koordinatorica OOK 
Simona Vončina, bibliotekarka 

mag. Jelka Kos 
Branka Mrđenović 
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XV Finančno poslovanje 
knjižnice 

Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem spada med določene 
posredne uporabnike enotnega kontnega načrta, 
in tako je za leto 2022 dolžan sestaviti in prikazati 
poslovanje po opredeljenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih. To so: 

• Zakon o računovodstvu, ki se sklicuje na 
Slovenske računovodske standarde. 
Izhajati je treba iz SRS 36, to so 
računovodske rešitve v nepridobitnih 
organizacijah (UL RS, 23/99 in 30/02- 20. 
do 29. in 51. člen); 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za 
proračun in proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (UL RS, 
115/02, 21/03, 134/03 in 126/04, 120/07 
in 124/08) oziroma Pravilnik o 
računovodskih izkazih (4. do 8. člen, 13. 
do 17. člen in 21. do 28. člen); 

• Odredba o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov uporabnikov 
enotnega kontnega načrta (UL RS, 54/02 ); 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun in proračunske uporabnike (UL. 
RS, 86, 110/99 ter UL RS 23, 37/00 in 
54/02); 

• Zakon o javnih financah z dopolnitvami 
(UL RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 
56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08 in 
109/08); 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa in 
metodologiji za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih ( UL RS, 12/01 
in 10/06 in 8/07); 

• Metodološko navodilo za predložitev 
letnih poročil pravnih oseb javnega prava 
(UL RS, št. 138/06). 

Med občinami (so)ustanoviteljicami se finančna 
obveznost za skupne stroške razdeli v skladu s 
sprejetim sporazumom z dne 15. 9. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 
 

57,70 %

18,42 %

12,45 %

11,43 %

Razdelitev stroškov občin ustanoviteljic

Občina Ravne na Koroškem Občina Prevalje

Občina Mežica Občina Črna na Koroškem
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1 Realizacija vseh prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 2022 
  

REALIZIRANO PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS INDEKS 

 
OPIS 2021 2022 2022 

  

 
  1 2 3 3/2 3/1 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 933.954,14 975.685 1.057.815,65 108,42 113,26 

       

1. 
Prejeta sredstva od občin za tekoče 
poslovanje 789.688,69 813.585 827.042,42 101,65 104,73 

1.1 
Sredstva za plače, prispevke in druge 
osebne prejemke 650.064,33 673.515 690.987,48 102,59 106,30 

1.1.1 Občina Ravne na Koroškem 378.723,37 407.305 421.965,81 103,60 111,42 

1.1.2 Občina Prevalje 107.878,95 115.924 116.301,98 100,33 107,81 

1.1.3 Občina Mežica 72.904,36 78.353 79.479,96 101,44 109,02 

1.1.4 Občina Črna na Koroškem 66.195,93 71.933 73.239,73 101,82 110,64 

1.1.5 COVID dodatek 24.361,72         

1.2 
Sredstva za mat. stroške 
(so)ustanoviteljic  131.355,00 133.350 128.650,00 96,48 97,94 

1.2.1 Občina Ravne na Koroškem 81.200,00 78.500 78.500,00 100,00 96,67 

1.2.2 Občina Prevalje 18.805,00 21.500 18.500,00 86,05 98,38 

1.2.3 Občina Mežica 16.200,00 18.200 16.500,00 90,66 101,85 

1.2.4 Občina Črna na Koroškem 15.150,00 15.150 15.150,00 100,00 100,00 

1.3 Program krajevnih knjižnic 8.269,36 6.720 7.404,94 110,19 89,55 

1.3.1 Občina Ravne na Koroškem 4.231,36 4.000 4.684,94 117,12 110,72 

1.3.3 Občina Mežica 2.918,00 1.600 1.600,00 100,00 54,83 

1.3.4 Občina Črna na Koroškem 1.120,00 1.120 1.120,00 100,00 100,00 

1.4 
Sofinanciranje projektov občine 
(so)ustanoviteljice           

2. Prejeta sredstva Ministrstva za kulturo 73.230,88 87.500 75.576,00 86,37 103,20 

2.1 Ministrstvo za kulturo – program OOK 2.278,62 3.000 2.000,00 66,67 87,77 

2.2 Ministrstvo za kulturo – plače OOK 60.001,20 70.000 61.236,76 87,48 102,06 

2.3 
Ministrstvo za kulturo – digitalizacija 
OOK 5.486,06 10.000 10.339,24 103,39 188,46 

2.4 Ministrstvo za kulturo – zamejci 1.900,00 4.500 2.000,00 44,44 105,26 

2.5 Ministrstvo za kulturo – dotacija 3.565,00         

3. 
Lastni prihodki (članarine, vpisnine, 
opomini itd.) 41.602,07 51.800 44.828,39 86,54 107,76 

3.1 Članarine in vpisnine 17.617,72 20.000 17.616,00 88,08 99,99 

3.2 Opomini 6.805,40 13.000 9.994,57 76,88 146,86 

3.3 Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 398,03 600 297,01 49,50 74,62 

3.4 Medknjižnična izposoja 245,40 500 254,46 50,89 103,69 

3.5 Fotokopiranje 38,92 100 68,63 68,63 176,34 

3.6 Izpisi 21,65 100 43,02 43,02 198,71 

3.7 Komercialni najem prostorov   400 103,00 25,75   
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3.8 Ostale storitve knjižnice 79,06 100 292,50 292,50 369,97 

3.9 Bukvarna 792,89 2.000 844,20 42,21 106,47 

3.10 Izterjava     15,00     

3.11 Ravenski razgledi 15.603,00 15.000 15.300,00 102,00 98,06 

4. KAVARNA ELEONORA 5.423,40 24.000 50.626,25 210,94 933,48 

5. Drugi prihodki  16.973 0 43.243   254,78 

5.1 Obresti     34,55     

5.2 Odškodnine zavarovalnica 1.025,05   1.975,70   192,74 

5.3 Prihodki donacije 15,00         

5.4 Drugi prihodki 501,29   2.527,78   504,26 

5.5 Refundacije ZZZS 4.260,55   29.645,80   695,82 

5.6 Projekti – LAS 11.170,65   9.058,76   81,09 

6. 
Investicijsko vzdrževanje (Občina Ravne 
na Koroškem) 7.036,56 0 16.500,00   234,49 

7. 
Investicijsko vzdrževanje (Občina 
Prevalje)           

       
I. B. Odhodki za izvajanje javne službe 933.464,83 975.685 1.065.529,21 109,21 114,15 

       
1.  PLAČE IN DRUGI OP 703.092,92 746.697 746.010,65 99,91 106,10 

1.1 BOD  516.316,72 556.100 550.992,22 99,08 106,72 

1.2 Prispevki delodajalca 89.288,30 89.532 90.722,72 101,33 101,61 

1.3 Drugi stroški dela – COVID dodatek 24.361,72 10.098   0,00   

1.4 Drugi osebni prejemki 73.126,18 90.967 104.295,71 114,65 142,62 

1.4.1 Regres 25.388,30 24.238 32.312,70 133,31 127,27 

1.4.2 Prehrana med delom 20.017,21 24.338 24.570,67 100,96 122,75 

1.4.3 Prevoz na delo  10.756,73 10.102 11.963,45 118,43 111,22 

1.4.4 
Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 
itd. 6.358,51 22.090 24.347,21 110,22 382,91 

1.4.5 Dodatno pokojninsko zavarovanje ZVPSJU 10.605,43 10.199 11.101,68 108,85 104,68 

       

2. 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 222.245 204.988 264.494 129,03 119,01 

2.1 Stroški blaga in materiala 68.899,28 69.700 78.941,63 113,26 114,58 

2.1.1 Material za tekoče vzdrževanje 7.706,39 9.000 9.778,93 108,65 126,89 

2.1.2 Električna energija 15.127,24 13.700 16.715,62 122,01 110,50 

2.1.3 Ogrevanje 33.178,55 34.000 38.721,43 113,89 116,71 

2.1.4 Drobni inventar 1.814,00 1.000 474,80 47,48 26,17 

2.1.5 
Pisarniški material, oprema knjiž. grad., 
strok. literatura 7.852,98 7.000 7.552,91 107,90 96,18 

2.1.6 Material za razstave in prireditve 2.379,68 4.000 4.660,41 116,51 195,84 

2.1.7 Drugi materialni stroški 840,44 1.000 1.037,53 103,75 123,45 

2.2 Stroški storitev 117.669,74 125.000 160.287,53 128,23 136,22 
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2.2.1 Telefonske in poštne storitve 9.568,06 9.000 9.500,24 105,56 99,29 

2.2.2 Vzdrževanje in popravila  6.750,37 7.000 7.604,54 108,64 112,65 

2.2.3 Računalniške storitve 8.121,82 8.000 10.865,48 135,82 133,78 

2.3.4 Internetna gostovanja in domene 1.666,62 3.000 1.472,78 49,09 88,37 

2.2.5 Varovanje objekta 3.414,55 3.500 3.353,88 95,83 98,22 

2.2.6 Stroški čiščenja 1.732,15 3.500 4.273,26 122,09 246,70 

2.2.7 Reklame in objave 1.772,63 3.800 3.881,86 102,15 218,99 

2.2.8 Stroški zavarovanja 8.724,72 10.500 10.526,50 100,25 120,65 

2.2.9 Stroški plačilnega prometa 930,24 700 1.307,48 186,78 140,55 

2.2.10 
Stroški svetovalnih, odvetniških storitev 
in podobno 976,00 1.000 1.574,60 157,46 161,33 

2.2.11 Stroški izobraževanja 3.222,80 1.000 2.294,20 229,42 71,19 

2.2.12  Komunalne in prevozne storitve 4.999,70 7.000 5.498,11 78,54 109,97 

2.2.13 Stroški službenih potovanj 898,50 1.500 2.792,20 186,15 310,76 

2.2.14 Stroški študentskega servisa 6.123,34 2.000 10.138,25 506,91 165,57 

2.2.15 Stroški avtorskega honorarja   1.000 601,55 60,16   

2.2.16 Sejnine 910,57 1.600 1.500,40 93,78 164,78 

2.2.17 Reprezentanca in poslovna darila 622,12 2.000 1.980,80 99,04 318,40 

2.2.18 Stroški članarin in medknjižnične izposoje 1.651,50 2.000 3.850,02 192,50 233,12 

2.2.19 Stroški razstav in prireditev 10.762,03 8.500 19.552,18 230,03 181,68 

2.2.21 Stroški drugih storitev 8.024,97 4.000 6.222,12 155,55 77,53 

2.2.22 Stroški območnosti OOK 2.278,62 3.000 2.003,06 66,77 87,91 

2.2.23 Stroški digitalizacije OOK 5.617,49 10.000 10.339,24 103,39 184,05 

2.2.24 Stroški MK ZAMEJCI 1.900,00 4.500 2.000,00 44,44 105,26 

2.2.25 Mladinska dejavnost 3.940,34 6.000 5.705,94 95,10 144,81 

2.2.26 Bralna značka za odrasle 2.504,66 1.300 1.436,35 110,49 57,35 

2.2.27 Projekt ČIČI   2.500 2.691,10 107,64   

2.2.28 Bukvarna Ajta 792,89 2.000 844,20 42,21 106,47 

2.2.29 Knjižne mišice   1.200 1.203,30 100,28   

2.2.30 Branje za mlade 3.659,63 900 5.192,26 576,92 141,88 

2.2.31 Ravenski razgledi 16.103,42 13.000 20.081,63 154,47 124,70 

2.3 Drugi odhodki 30.039,90 5.700 8.764,89 153,77 29,18 

2.3.1 Stavbno zemljišče 4.200,20 4.500 4.302,10 95,60 102,43 

2.3.2 Promocija zdravja 286,75 1.000 638,61 63,86 222,71 

2.3.3 Obresti 7,61 200 419,52 209,76 5.512,75 

2.3.4 Drugi finančni odhodki     255,00     

2.3.5 Stroški po projektih LAS 11.170,65 0 2.433,82   21,79 

2.3.6 
Restavriranje opreme in domoznanskega 
gradiva 3.624,50   120,00   3,31 

2.3.7 Prevrednotovalni poslovni odhodki 10.750,19   595,84   5,54 

2.4 Investicijsko vzdrževanje 5.636,01 4.588 16.500,00   292,76 
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3. 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV KAVARNA 8.126,98 24.000 55.024,51 229,27 677,06 

3.1 Material Kavarna 8.126,98 23.999,80 55.024,51 229,27 677,06 

3.1.1 Poraba materiala Kavarna 2.458,67 7.260 17.615,84 242,64 716,48 

3.1.2 Pomožni material Kavarna 366,32 1.082 2.102,21 194,29 573,87 

3.1.3 Študentski servis  5.301,99 15.658 35.306,46 225,49 665,91 

              

I.C. 
Presežek prihodkov nad odhodki za 
dejavnost  489,31 0 -7.713,56     

       
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 176.242 122.943 119.310 97,05 67,70 

       
1. Sredstva za knjižnično gradivo 105.398 106.093 110.886 104,52 105,21 

1.1 Knjižnično gradivo – občine 51.505,00 51.505 51.505,00 100,00 100,00 

1.1.1 Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 27.832 27.832,00 100,00 100,00 

1.1.2 Občina Prevalje 10.757,00 10.757 10.757,00 100,00 100,00 

1.1.3 Občina Mežica 6.413,00 6.413 6.413,00 100,00 100,00 

1.1.4 Občina Črna na Koroškem 6.503,00 6.503 6.503,00 100,00 100,00 

1.2 
Ministrstvo za kulturo – knjižnično 
gradivo  47.323,00 45.000 47.489,00 105,53 100,35 

1.3 
Ministrstvo za kulturo – knjižnično 
gradivo OOK 6.000,12 7.000 6.000,00 85,71 100,00 

1.4 Knjižnično gradivo – lastna sredstva 570,05 2.588 5.892,07 227,67 1.033,61 

2. 
Ministrstvo za kulturo – računalniška 
oprema 3.660,00   1.000,00   27,32 

3. 
Investicija, prejeta v upravljanje Ravne 
na Koroškem 67.183,43 16.500     0,00 

4. Investicija, prejeta v upravljanje Mežica   350       

5. 
Investicija, prejeta v upravljanje Črna na 
Koroškem           

6. 
Dotacije, namenske za nakup osnovnih 
sredstev           

7. 
Vir za nabavo OS (presežek prih. iz pret. 
let. za nabavo OS)     7.424,00     

       
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 176.242 122.943 119.310 97,05 67,70 

       
1. Nakup knjižničnega gradiva 105.398,17 106.093 110.886,07 104,52 105,21 

1.1 Nakup knjižničnega gradiva – občine 51.505,00 51.505 51.505,00 100,00 100,00 

1.1.1 Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 27.832 27.832,00 100,00 100,00 

1.1.2 Občina Prevalje 10.757,00 10.757 10.757,00 100,00 100,00 

1.1.3 Občina Mežica 6.413,00 6.413 6.413,00 100,00 100,00 

1.1.4 Občina Črna na Koroškem 6.503,00 6.503 6.503,00 100,00 100,00 

1.2 
Ministrstvo za kulturo – knjižnično 
gradivo 47.323,00 45.000 47.489,00 105,53 100,35 
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1.3 
Ministrstvo za kulturo – knjižnično 
gradivo OOK 6.000,12 7.000 6.000,00 85,71 100,00 

1.4 Knjižnično gradivo – lastna sredstva 570,05 2.588 5.892,07 227,67 1.033,61 

2. Nakup opreme – Ministrstvo za kulturo 3.660,00   1.000,00     

3. 
Nakup opreme – Občina Ravne na 
Koroškem 67.183,43 16.500     0,00 

4. Investicija, prejeta v upravljanje Mežica   350       

5. 
Investicija, prejeta v upravljanje Črna na 
Koroškem           

6. 
Dotacije, namenske za nakup osnovnih 
sredstev           

7. 
Vir za nabavo OS (presežek prih. iz pret. 
let. za nabavo OS)     7.424,00     

       

II.C. 
Presežek prihodkov nad odhodki za 
investicije 0,00 0 0,00     

       
       

III. 
PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD 
ODHODKI  489,31 0 -7.713,56     
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2 Pojasnila računovodskih 
izkazov za leto 2022 

 

2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 
Koroška osrednja knjižnica pridobiva sredstva za 
redno dejavnost in nabavo osnovnih sredstev (tudi 
knjižnično gradivo) na osnovi pogodb od Občine 
Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine 
Mežica in Občine Črna na Koroškem, Ministrstva za 
kulturo, iz lastnih prihodkov (članarine, zamudnine 
ipd.) ter s prijavami na projekte in javne razpise. 

Občine (so)ustanoviteljice – Ravne na Koroškem, 
Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje – so sredstva 
za knjižnično gradivo za leto 2022 sofinancirale v 
višini 100 %.  

Ministrstvo za kulturo sofinancira nakup 
knjižničnega gradiva na osnovi neposrednega 
poziva, za 2022 so bila sredstva za knjižnično 
gradivo višja za 0,35 % v primerjavi z lanskim letom. 
Prijavili smo se tudi na razpisane projekte in 
programe, in sicer za OOK in program dejavnosti 
splošnih knjižnic na obmejnih območjih.   

 

2.1.1 I.A. prihodki za izvajanje javne službe 
Pregled prihodkov po namenih: 

I.A. 
Prihodki za izvajanje javne 
službe 1.057.815,65 

   

1. 
Prejeta sredstva od občin za 
tekoče poslovanje 827.042,42 

1.1 
Sredstva za plače, prisp. in 
druge osebne prejemke 690.987,48 

1.1.1 Občina Ravne na Koroškem 421.965,81 

1.1.2 Občina Prevalje 116.301,98 

1.1.3 Občina Mežica 79.479,96 

1.1.4 Občina Črna na Koroškem 73.239,73 

1.1.5 COVID dodatek   

1.2. 
Sredstva za mat. stroške 
(so)ustanoviteljic  128.650,00 

1.2.1 Občina Ravne na Koroškem 78.500,00 

1.2.2 Občina Prevalje 18.500,00 

1.2.3 Občina Mežica 16.500,00 

1.2.4 Občina Črna na Koroškem 15.150,00 

1.3 Program krajevnih knjižnic 7.404,94 

1.3.1 Občina Ravne na Koroškem 4.684,94 

1.3.2 Občina Mežica 1.600,00 

1.3.3 Občina Črna na Koroškem 1.120,00 

1.4. 
Sofinanciranje projektov 
občine (so)ustanovit.   

2. 
Prejeta sredstva Ministrstva 
za kulturo 75.576,00 

2.1 
Ministrstvo za kulturo – 
program OOK 2.000,00 

2.2 
Ministrstvo za kulturo – 
plače OOK 61.236,76 

2.3 
Ministrstvo za kulturo – 
digitalizacija OOK 10.339,24 

2.4 
Ministrstvo za kulturo – 
zamejci 2.000,00 

2.5 
Ministrstvo za kulturo – 
dotacija   

3. 
Lastni prihodki (članarine, 
vpisnine, opomini itd.) 44.828,39 

3.1 Članarine in vpisnine 17.616,00 

3.2 Opomini 9.994,57 

3.3 
Izgubljeno ali uničeno 
gradivo in izkaznice 297,01 

3.4 Medknjižnična izposoja 254,46 

3.5 Fotokopiranje 68,63 

3.6 Izpisi 43,02 

3.7 
Komercialni najem 
prostorov 103,00 

3.8 Ostale storitve knjižnice 292,50 

3.9 Bukvarna 844,20 

3.10 Izterjava 15,00 

3.11 Ravenski razgledi 15.300,00 

4. KAVARNA ELEONORA 50.626,25 

5. Drugi prihodki  43.243 

5.1. Obresti 34,55 

5.2. Odškodnine zavarovalnica 1.975,70 

5.3. Prihodki donacije   

5.4. Drugi prihodki 2.527,78 

5.5. Refundacije ZZZS 29.645,80 

3.11. Projekti – LAS 9.058,76 

6. 

Investicijsko vzdrževanje 
(Občina Ravne na 
Koroškem) 16.500,00 

7. 
Investicijsko vzdrževanje 
(Občina Prevalje)   
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Občine so financirale plače po naših dejanskih 
zahtevkih v okviru sprejetega proračuna.  

Prihodki za materialne stroške so bili s strani občin 
nakazani v 100 % glede na sprejeti proračun.  

Za blago in storitve in nakup knjižničnega gradiva 
so nam občine nakazovale mesečno, skladno s 
potrjenimi proračuni. Glede na to, da posamezne 
občine različno zmanjšujejo materialne stroške, je 
porušen odstotek po sporazumu z dne 15. 9. 1999. 
Občini Mežica in Črna na Koroškem sta prihodke za 
krajevni program nakazovali mesečno, skladno s 
proračuni. Občina Ravne na Koroškem je sredstva, 
namenjena za krajevne knjižnice, nakazovala po 
dejanskih stroških.   

Od Ministrstva za kulturo smo po pogodbi prejeli 
sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 
47.489 €, kar je za 0,35 % več kot leto poprej. 
Nakazila smo prejeli v skladu s pogodbo. 

Po projektu Ministrstva za kulturo smo za izvajanje 
programa osrednjih območnih knjižnic pridobili 
79.576 € (6.26 % več kot leto poprej), in sicer: za 
pokrivanje materialnih stroškov v višini 2.000 €, 
nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000 €, 
pokrivanje osebnih dohodkov za dve delavki v višini 
61.237 € in za digitalizacijo 10.339 € (88,46 % več 
kot leto poprej).  

Uspešni smo bili na prijavi na projektu za zamejce v 
višini 2.000 €, kar je za 5,26 % več kot leto poprej. 
Prihodki za plače so se v primerjavi z letom 2021 
povečali za 6,3 %, predvsem zaradi povečanje 
vrednosti plačnih razredov, napredovanj in 
odpravnin ob upokojitvi. Lastni prihodki so se v letu 
2022 zvišali za 7,76 %. Opažamo, da se obisk 
knjižnice počasi vrača v čas pred COVID-om. 
Gledano v celoti, so se prihodki v letu 2022 zvišali 
za 13.26 %. Prihodki se povečujejo tudi zaradi 
časopisne kavarne Eleonora, ki se počasi uveljavlja. 

 
2.1.2 I.B. odhodki za izvajanje javne službe 

Pregled odhodkov po namenih: 

I. B. 
Odhodki za izvajanje 
javne službe 1.065.529,21 

   
1.  PLAČE IN DRUGI OP 746.010,65 

1.1 BOD  550.992,22 

1.2 Prispevki delodajalca 90.722,72 

1.3 
Drugi stroški dela – 
COVID dodatek   

1.4 Drugi osebni prejemki 104.295,71 

1.4.1 Regres 32.312,70 

1.4.2 Prehrana med delom 24.570,67 

1.4.3 Prevoz na delo  11.963,45 

1.4.4 

Jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči 
itd. 24.347,21 

1.4.5 
Dodatno pokoj. zavarov. 
ZVPSJU 11.101,68 

   

2. 

STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN 
STORITEV 264.494 

2.1 
Stroški blaga in 
materiala 78.941,63 

2.1.1 
Material za tekoče 
vzdrževanje 9.778,93 

2.1.2 Električna energija 16.715,62 

2.1.3 Ogrevanje 38.721,43 

2.1.4 Drobni inventar 474,80 

2.1.5 

Pisarniški material, 
oprema knjiž. grad. 
strok. literatura 7.552,91 

2.1.6 
Material za razstave in 
prireditve 4.660,41 

2.1.7 Drugi materialni stroški 1.037,53 

2.2 Stroški storitev 160.287,53 

2.2.1 
Telefonske in poštne 
storitve 9.500,24 

2.2.2 Vzdrževanje in popravila  7.604,54 

2.2.3 Računalniške storitve 10.865,48 

2.3.4 
Internetna gostovanja in 
domene 1.472,78 

2.2.5 Varovanje objekta 3.353,88 

2.2.6 Stroški čiščenja 4.273,26 

2.2.7 Reklame in objave 3.881,86 

2.2.8 Stroški zavarovanja 10.526,50 

2.2.9 
Stroški plačilnega 
prometa 1.307,48 

2.2.10 

Stroški svetovalnih, 
odvetniških storitev in 
podobno 1.574,60 

2.2.11 Stroški izobraževanja 2.294,20 

2.2.12  
Komunalne in prevozne 
storitve 5.498,11 

2.2.13 
Stroški službenih 
potovanj 2.792,20 
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2.2.14 
Stroški študentskega 
servisa 10.138,25 

2.2.15 
Stroški avtorskega 
honorarja 601,55 

2.2.16 Sejnine 1.500,40 

2.2.17 
Reprezentanca in 
poslovna darila 1.980,80 

2.2.18 
Stroški članarin in 
medknjižnične izposoje 3.850,02 

2.2.19 
Stroški razstav in 
prireditev 19.552,18 

2.2.20 Stroški drugih storitev 6.222,12 

2.2.21 Stroški območnosti OOK 2.003,06 

2.2.22 Stroški digitalizacije OOK 10.339,24 

2.2.23 Stroški MK ZAMEJCI 2.000,00 

2.2.24 Mladinska dejavnost 5.705,94 

2.2.25 Bralna značka za odrasle 1.436,35 

2.2.26 Projekt ČIČI 2.691,10 

2.2.27 Bukvarna Ajta 844,20 

2.2.28 Knjižne mišice 1.203,30 

2.2.29 Branje za mlade 5.192,26 

2.2.30 Ravenski razgledi 20.081,63 

2.3 Drugi odhodki 8.764,89 

2.3.1 Stavbno zemljišče 4.302,10 

2.3.2 Promocija zdravja 638,61 

2.3.3 Obresti 419,52 

2.3.4 Drugi finančni odhodki 255,00 

2.3.5 Stroški po projektih LAS 2.433,82 

2.3.7 
Restavriranje opreme in 
domoznanskega gradiva 120,00 

2.3.8 
Prevrednotovalni 
poslovni odhodki 595,84 

2.4 Investicijsko vzdrževanje 16.500,00 

 

3. 

STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN 
STORITEV KAVARNA 55.024,51 

3.1 Material Kavarna 55.024,51 

3.1.1 
Poraba materiala 
Kavarna 17.615,84 

3.1.2 Pomožni mat. Kavarna 2.102,21 

3.1.3 Študentski servis  35.306,46 

 

Stroški blaga, materiala in storitev so se v 
primerjavi s preteklim letom zvišali za 14,15 %. 
Stroški za nabavo blaga in materiala so se zvišali  za 
16,75 % napram letu poprej. Vzroki za povečanje 
stroškov so: povečanje cen blaga za tekoče 
vzdrževanje, električne energije in ogrevanja, 
nabave materiala za časopisno kavarno Eleonora in 
študentskega dela v kavarni in izposoji.  

Stroški storitev so se v primerjavi z lanskim letom 
zvišali za 37,72 %. Vzroki za povečanje stroškov 
storitev je predvsem povečanje cen storitev. 
Povečali so se stroški službenih potovanj (zaposleni 
se jih spet udeležujejo v živo), študentskega dela 
(povečane odsotnosti zaradi bolniškega staleža in 
dela v časopisni kavarni Eleonora), strošek za izdajo 
Ravenskih razgledov (sam strošek tiska se je 
povečal za 100 %), in glede na veliko število 
prireditev in razstav ter zanimanje naših 
obiskovalcev zanje so se povečali tudi stroški 
prireditvenega programa za odrasle, otroke in 
mladino. 

Koronske okoliščine so v preteklih obdobjih zelo 
vplivale na delovanje naše knjižnice, zaradi česar 
prihaja do nihanj na strani prihodkov in odhodkov 
med posameznimi obdobji, kar se odraža tudi v 
večjih finančnih odstopanjih.  

Prihodki v Bukvarni Ajta so se povišali za 6,47 %, 
prav tako so se znižali stroški za 6,47 %. 

 
2.1.3 Obračunane plače 

1.  PLAČE IN DRUGI OP 746.010,65 

1.1 BOD  550.992,22 

1.2 Prispevki delodajalca 90.722,72 

1.3 
Drugi stroški dela – COVID 
dodatek   

1.4 Drugi osebni prejemki 104.295,71 

1.4.1 Regres 32.312,70 

1.4.2 Prehrana med delom 24.570,67 

1.4.3 Prevoz na delo  11.963,45 

1.4.4 
Jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči itd. 24.347,21 

1.4.5 
Dodatno pokoj. zavarov. 
ZVPSJU 11.101,68 

 

Plače so obračunane za 24 zaposlenih delavcev. 
Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 
(ZVPSJU) so bile plačane po predpisani lestvici 
glede na delovno dobo zaposlenega in so 4,68 % 
višja kot lani. Regres za letni dopust je bil v 
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primerjavi z letom poprej višji za 27 %. Izplačane so 
bile tri odpravnine ob upokojitvi, v skupni višini 
24.347 €. 

 
2.1.4 Presežek odhodkov nad prihodki v 

letu 2022 
Presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje javne 
službe v letu 2022 znaša 7.714 €. 

 

2.2 Pojasnila k bilanci stanja za leto 
2022 

II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 124.099 

   
1. Sredstva za knjižnično gradivo 110.886 

1.1 Knjižnično gradivo – občine 51.505,00 

1.1.1 Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 

1.1.2 Občina Prevalje 10.757,00 

1.1.3 Občina Mežica 6.413,00 

1.1.4 Občina Črna na Koroškem 6.503,00 

1.2 
Ministrstvo za kulturo – 
knjižnično gradivo  47.489,00 

1.3 
Ministrstvo za kulturo – 
knjižnično gradivo OOK 6.000,00 

1.4 
Knjižnično gradivo – lastna 
sredstva 5.892,07 

2. 
Ministrstvo za kulturo – 
računalniška oprema 1.000,00 

3. 

Investicija, prejeta v 
upravljanje Ravne na 
Koroškem   

4. 
Investicija, prejeta v 
upravljanje Mežica   

5. 
Investicija, prejeta v 
upravljanje Črna na Koroškem   

6. 
Dotacije, namenske za nakup 
osnovnih sredstev   

7. 

Vir za nabavo OS (presežek 
prih. iz pret. let. za nabavo 
OS) 12.212,89 

   
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 124.099 

   
1. Nakup knjižničnega gradiva 110.886,07 

1.1 
Nakup knjižničnega gradiva – 
občine 51.505,00 

1.1.1 Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 

1.1.2 Občina Prevalje 10.757,00 

1.1.3 Občina Mežica 6.413,00 

1.1.4 Občina Črna na Koroškem 6.503,00 

1.2 
Ministrstvo za kulturo – 
knjižnično gradivo 47.489,00 

1.3 
Ministrstvo za kulturo – 
knjižnično gradivo OOK 6.000,00 

1.4. 
Knjižnično gradivo – lastna 
sredstva 5.892,07 

2. 
Nakup opreme – Ministrstvo 
za kulturo 1.000,00 

3. 
Nakup opreme – Občina 
Ravne na Koroškem   

4. 
Investicija, prejeta v 
upravljanje Mežica   

5. 
Investicija, prejeta v 
upravljanje Črna na Koroškem   

6. 
Dotacije, namenske za nakup 
osnovnih sredstev   

7. 

Vir za nabavo OS (presežek 
prih. iz pret. let. za nabavo 
OS) 12.212,89 

 

V letu 2022 so bila na novo nabavljena 
opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 
7.424 €. Investicijska vzdrževanja so bila v višini 
16.500 € in so poknjižena v stroških, kar je razvidno 
iz tabel in je upoštevano pri poslovnem izidu.  

Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva smo 
porabili v celoti, za vrednost 5.892 € pa smo ga 
nabavili z lastnimi sredstvi. Za knjižnično gradivo 
smo oblikovali 100 % popravek vrednosti.  

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali 
osnovna sredstva in drobni inventar, ki ni več v 
uporabi in nima neodpisane vrednosti, v skupnem 
znesku 14.524 €. 

 

2.2.1 III. B. kratkoročna sredstva v 
upravljanju 

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2022 

Terjatve na dan 31.12.2022 106.308 

Denarna sredstva v blagajni 345 

Denar na poti 710 

Denarna sredstva na računih 17.291 

Terjatve do kupcev 194 

Terjatve do proračunskih uporabnikov 68.355 
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Druge terjatve 9.710 

Časovne razmejitve 9.703 

 

Terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2022 je 194 €, 
terjatev do drugih proračunskih uporabnikov 
imamo 68.355 €. Na kontu druge terjatve imamo 
knjižene terjatve do ZZZS za refundacijo bolniškega 
staleža v breme ZZZS. Na kontu časovne razmejitve 
imamo knjiženo terjatev za projekt »Čebela bere 
med«. 

 

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2022 

Obveznosti na dan 31.12.2022 123.507 

Obveznosti za plače 69.477 

Obveznosti do dobaviteljev 53.603 

Obveznosti do proračunskih uporabnikov 427 

Časovne razmejitve   

 

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2022 je 
53.603 €. Največji dobavitelji so Petrol d. d., Malex 
d. o. o., Eurosplet d. o. o., Študentski servis d. o. o., 
HEP Energija d. o. o., SANS Grafično oblikovanje s. 
p. in več manjših dobaviteljev. Obveznosti za plače 
so v višini 69.477 €. 

 

Zaloga na dan 31. 12. 2022 

Zaloga na dan 31. 12. 2022 4.466 

Zaloge blaga v skladišču – kavarna  4.444 

Zaloga embalaže 22 

 

Zaloga v skladišču je bila usklajena s popisom, 
opravljenim 31. 12. 2022. 

 

 

Pripravila:  
Majda Podojstršek, računovodkinja 
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