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I Uvod 

Pred vami je dokument o vsebinskem in finančnem 

poslovanju Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika v letu 2016. Knjižnica je poslovala uspešno in 

stabilno ter v okviru zakonskih in strokovnih določil. 

Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne 

službe v letu 2016 znaša 4.806 evrov.  

Posledice manjšega obsega javnega financiranja so 

tudi letos zmanjšale nakup knjižničnega gradiva in s 

tem tudi prirast zbirke za  9 %. To zahteva še 

preudarnejšo nabavno politiko, saj moramo slediti 

standardom in normativom razmerja vrste gradiva in 

na drugi strani zadovoljiti potrebe in zahteve 

uporabnikov. Posledično to vpliva tudi na izposojo 

gradiva in članstvo, saj je izposoja manjša kar za 11 

%. Trend upada članov se nadaljuje in izziva, kako 

pridobiti čim več novih članov oziroma kako bo vsak 

član knjižnice letno pri nas naredil vsaj eno 

transakcijo, smo se lotili  z vso zavzetostjo in 

verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli zajeziti 

ta negativni pojav. Ocenjujemo pa, da je število 

članov zaradi prehoda na novo programsko opremo 

COBISS 3 izposoja lahko nerealno, saj skupaj z 

Izumom nismo uspeli rešiti te težave in ravno zaradi 

tega je letošnja statistika lahko zavajujoča in šele 

naslednje leto bodo rezultati realni. Za občane smo 

pripravili več prireditev (11 %) in tudi obisk se je 

povečal (14 %).  Povečala se je tudi medknjižnična 

izposoja, in sicer za 12 %, prav tako obisk časopisne 

čitalnice. Tudi otrokom in mladostnikom smo v letu 

2016 pripravili več prireditev in beležimo tudi večji 

obisk. Beležimo tudi porast obiska skupin po knjižnici 

in prav gotovo bo knjižnica, ki domuje na gradu, 

vedno bolj zanimiva tudi kot turistična točka mesta 

Ravne. 

V letu 2016 nam je s pomočjo sredstev Ministrstva za 

kulturo uspela digitalizacija Viharnika in 24 letnikov 

Slovenskega vestnika. 

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali s prireditvami, ki so 

bile uspešne že v prejšnjih letih. Med njimi je prav 

gotovo inovativen dogodek na pragu poletja, ko smo 

z dvodnevno prireditvijo oziroma festivalom ČIČI - 

zmeraj prinesi si koco! odprli sezono poletnega 

branja. Še posebej so bile spet zanimive in odmevne  

koroške knjižne olimpijske igre. Ocenjujemo, da 

bomo del festivala v letu 2017 prenesli tudi po 

knjižnicah Mežiške doline. 

Že sedmo leto je naša stalnica bralna značka za 

odrasle Korošci pa bukve beremo. 

Knjižna paberkovanja na Ravnah in Prevaljah enkrat 

mesečno pritegnejo mnoge zveste obiskovalce.  

Delo z mladimi bralci je poseben izziv in zanje se 

trudimo najti različne oblike nagovarjanja in 

predstavljanja potrebe po branju, obiskovanju 

knjižnice ... V veliko pomoč nam je sodelovanje z vrtci 

in šolami. Predšolsko bralno značko Petra Nosa vsako 

leto osvoji več mladih nadobudnežev, ki se jim 

zahvalimo s priznanjem in lutkovno predstavo. 

V okviru nalog osrednje območne knjižnice smo 

skupaj s knjižnicami koroškega območja za najstnike 

že drugo leto pripravili Knjižne mišice, tekmovanje v 

okviru petih tematskih iger. Mentorica je bila zunanja 

sodelavka Tea Kovše. 

Posebno skrb smo tudi v letu 2016 namenili storitvam 

za posebne skupine uporabnikov na območju. 

Podrobneje so predstavljene v nadaljevanju poročila. 

Domoznanska dejavnost je ob stalni skrbi za 

dograjevanje Koroškega biografskega leksikona 

vsako leto zelo dejavna tudi z ustvarjanjem lokalne 

bibliografije Koroške. Še posebej se povečuje 

povpraševanje in potreba po izdelavi osebnih 

bibliografij različnih avtorjev in vnos v normativno 

bazo CONOR.SI in bibliografske enote v vzajemno 

bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. 

Na spletni portal Kamra, spletno mesto, ki združuje 

digitalizirane domoznanske vsebine, smo v letu 2016 

vnesli nove koroške vsebine, med njimi Forma viva 

Ravne: 1964-2014 ter Štirje rodovi rodbine Pahernik 

iz Vuhreda, dr. Julij Felaher in njegova zapuščina v 

zbirkah Koroške osrednje knjižnice, Pohorje skozi čas 

ter Franjo Golob, neizpeti koroški umetnik. Kamra je 

portal, ki ga upravljajo območne knjižnice. 

Razstavna dejavnost pomembno zaznamuje našo 

dejavnost, saj razstavišče omogoča, da se predstavijo 

domačini, prav tako se trudimo, da v okviru 

razpoložljivih finančnih sredstev privabimo še kakšno 

bolj uveljavljeno umetniško ime. Ob koncu leta so 

stalnica avtorske domoznanske razstave naše 

knjižnice in v letu 2016 je bila zelo odmevna razstava 

o dr. Juliju Felaherju, Slovencu, ki je deloval v Sloveniji 

in na avstrijskem Koroškem. Zaradi aktualnosti se bo 

razstava selila tudi na avstrijsko Koroško.  

Leto 2016 je zaznamovalo tudi strokovno 

sodelovanje s študijsko knjižnico v Celovcu. 

Ministrstvo za kulturo je za leto 2016 prvič razpisalo 

poziv za program dejavnosti splošne knjižnice za 

podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih 

področjih. Z njim podpirajo dejavnosti, ki 

popularizirajo branje, knjižnice in rabo ter ohranjanje 

slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Prav 
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gotovo so ta dodatna sredstva omogočila našo večjo 

prisotnost v tem zamejskem prostoru, še posebej z 

bralno značko. 

V okviru našega dela skrbimo tudi za bukvarno Ajta, v 

kateri vsako leto pripravimo tudi nekaj prireditev. 

V nadaljevanju bo podrobnejši pregled poročila 

predstavil večji del našega dela, ki smo ga v letu 2016 

realizirali z 19. redno zaposlenimi (18  za nedol. čas in 

ena reelekcija). Občini Ravne in Mežica sta financirali 

po enega zaposlenega preko javnih del, Ministrstvo 

za kulturo financira delavki za posebne območne 

naloge (nedol. del. čas). Eno delavko smo za tri 

mesece zaposlili preko Zavoda za zaposlovanje iz 

naslova usposabljanje na delovnem mestu, iz 

programa zaposlitvene rehabilitacije smo imeli v letu 

2016 štiri mesece pomoč pravnika.   

Domovanje na gradu pomeni tudi večjo skrb za nujno 

investicijsko vzdrževanje, za katero poskrbi Občina 

Ravne. V letu 2016 smo odprli prostor v klet in jo 

uredili v nov dodatni prireditveni prostor.  

Občine ustanoviteljice v svojih krajih poskrbijo za 

nujno vzdrževanje knjižnic. V knjižnici v Mežici občini 

v letu 2016 ni uspelo sanirati vlage v delu knjižnice in 

upamo, da bo ta nujna investicija na vrsti v letu 2017.  

Občini Črna še ni uspelo pridobiti sredstev za novo 

knjižnico, a smo prepričani, da bo tudi knjižnica prišla 

na vrsto, saj krajani že dolga leta obiskujejo 

premajhen en knjižnični prostor, ki ne omogoča 

nobenih drugih dejavnosti.  

Želimo si, da se trend zmanjševanja sredstev za 

nabavo knjižničnega gradiva pri dveh občinah 

ustanoviteljicah ne bo nadaljeval, saj manjša nabava 

novega gradiva povzroča nezadovoljstvo 

uporabnikov, krajanov, pomeni tudi velik zaostanek 

za normativi in standardi prirasta knjižničnega 

gradiva na prebivalca in navsezadnje onemogoča 

enakovreden dostop do knjižničnega gradiva za 

prebivalce teh občin. 

Prav tako si želimo, da bi občine ustanoviteljice 

upoštevale naše predloge za nabavo in posodobitev 

IKT opreme po knjižnicah, saj gre razvoj te 

tehnologije z veliko naglico naprej. Vsakoletno 

zmanjševanje sredstev za materialne stroške nam 

onemogoča prepotrebno nabavo in posodobitev 

tovrsten tehnologije, ki je podpora strokovnim 

delavcem in uporabnikom knjižnice. 

Vsem delavcem omogočamo strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje na seminarjih, ki jih 

pripravljajo NUK, Izum, MKL ali sorodne strokovne 

institucije. Sodelavka se je v projektu Erasmus 

mobilnosti udeležila tudi izpopolnjevanja v Patrasu v 

Grčiji. 

O svojem delu smo skozi celo leto poročali občinam 

ustanoviteljicam, svetu KOK, Ministrstvu za kulturo, 

strokovnemu svetu knjižnice in drugi zainteresirani 

javnosti. Z rednim financiranjem so občine 

ustanoviteljice in Ministrstvo za kulturo omogočali 

vso našo dejavnost in za to sodelovanje in podporo 

se jim zahvaljujemo. 

Našega delovanja v takšnem obsegu ne bi bilo brez 

pomembnega in dragocenega sodelovanja sorodnih 

ustanov, kot so vrtci, šole, muzej, galerija in društva. 

Za vsemi temi ste posamezniki, ki se vam 

zahvaljujemo za to dobro sodelovanje in skupno 

zavedanje, da si naši občani zaslužijo najboljše. 

Raznovrstni mediji so tudi letos pomembno 

promovirali našo pestro dejavnost.  

Vsemu kolektivu se zahvaljujem za dobro 

sodelovanje. Prepričana sem, da je urejeno in 

kreativno okolje omogočilo vso to bogato vsebino. 

 

 

 

 

Pripravila: 

mag. Irena Oder, direktorica 
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II Pravno-formalni vidik 

Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Koroška 

osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 

(UL RS, št. 96/2002) 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.  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi KOK  (Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 

2014). 

 

Z odločbo Ministrstva za kulturo (612-16/2003-1) je KOK 

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), le-

te financira Ministrstvo za kulturo.  

Na področju dejavnosti, ki jo izvaja kot javno službo, 

zavezujejo knjižnico naslednji zakoni:  

 

 

Narodna in univerzitetna knjižnica vodi v skladu s 33. čl. 

Zakona o knjižničarstvu razvid knjižnic – to je javno 

evidenco, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki 

izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. Na podlagi 

razvida izda Ministrstvo odločbo o stopnji Letno poročilo 

2014 II Pravno-formalni vidik izpolnjenih pogojev za 

vsako knjižnico posebej in jo oceni kot razvito, srednje 

razvito ali nerazvito.  

 

 

 

 

 

 

 

Sedež knjižnice je: Na gradu 1, Ravne na Koroškem.

Skrajšano ime: Koroška osrednja knjižnica (KOK). 

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 56/2002) 

Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS 57/2008) 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 
95/2007) 

Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (UL RS, 
40/12) 
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Knjižnica je dolžna upoštevati še: 

   

Najpomembnejši interni akti:  

 

Organa upravljanja knjižnice sta Svet zavoda in 

direktorica.  

V letu 2016 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal 

štirikrat.  Dvakrat se je sestal tudi Strokovni svet KOK.
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) 

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)

Uredba 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) 

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 (iz 
Pravilnika o računovodstvu, ki je v usklajevanju) 

Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva 

Register tveganj Koroške osrednje knjižnice 

Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje 
trpinčenja na delovnem mestu (Mobbing) ter za 
odpravo njegovih posledic in ukrepe za 
preprečevanje drugih prepovedanih dejanj zoper 
zaposlene 

Pravilnik o popisu blaga 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KOK 
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III Poslovanje KOK 

1 Delovni čas knjižnice in 

izposojevališč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKLS

Delovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek, petek:

15.oo - 19.oo sobota: 8.oo - 13.oo

Poletni delovni čas (julij, avgust)

torek, četrtek, petek: 8.oo - 15.oo 
ponedeljek, sreda: 10.oo - 18.oo

KOK

Delovni čas:

ponedeljek - petek: 8.oo - 19.oo 
sobota: 8.oo - 13.oo

Poletni delovni čas (julij, avgust) 
torek, četrtek, petek: 8.oo - 15.oo 
ponedeljek, sreda: 10.oo - 18.oo

Prevalje 

Trg 2a, 2391 Prevalje

Tel: 02 823-11-75

Redni delovni čas:

ponedeljek, sreda, četrtek: 

14.00 - 19.00 torek: 8.00 - 12.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

ponedeljek, sreda:

14.00 - 18.00

četrtek: 10.00 - 14.00

Mežica 

Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica

Tel: 02 827-77-30

02 827-77-31

Redni delovni čas:

ponedeljek:

8.00 - 13.00

sreda, petek:

14.00 - 19.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

sreda: 15.00 - 18.00

petek: 10.00 - 13.00

Leše 

Leše 68 a, 2391 Prevalje

Redni delovni čas:

petek: 15.00 - 16.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

zaprto

Podpeca 

Podpeca 21, 2393 Črna na Koroškem

Redni delovni čas:

petek: 16.00 - 17.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

zaprto

Strojnska Reka

Stražišče 15, 2390 Ravne na 
Koroškem

Redni delovni čas:

sreda: 16.00 - 17.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

zaprto

Žerjav

Žerjav 21 2393, Črna na Koroškem

Tel: 02 823-96-74 

02 823-96-75

Redni delovni čas:

torek: 16.00 - 18.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

torek: 16.00 - 17.00

Črna na Koroškem 

Center 153, 2393 Črna na Koroškem

Tel: 02 823-85-41

Redni delovni čas:

torek, četrtek:

15.00 - 19.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)

torek: 15.00 - 19.00

Kotlje 

Kotlje 3a, 2394 Kotlje

Tel: 02 821-50-83 

02 821-50-84

Redni delovni čas:

ponedeljek: 11.00 - 13.30 četrtek: 
16.00 - 18.30

Poletni delovni čas (julij in 
avgust)

četrtek: 15.00 - 18.00

Koroška 
osrednja 
knjižnica

Pred prazniki:  30. aprila in 24. decembra: 8.00–14.00,  

31. december zaprto.  

V poletnem času (julij in avgust): ob sobotah in 

prazniku (15. avgust) zaprto.  

Pravljične ure v PKLS: ob sredah ob 17.00 uri 
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2 Delovni čas bukvarne Ajta 

 

3 Izvajanje dejavnosti javne 

knjižnične službe 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na 

Koroškem je v letu 2016:  

 

                                                                 
1 zaposlitev javno delo 
2 nadomeščanje 
3 zaposlitev javno delo 

 

4 Kadri 
31. 12. 2016 je bilo v knjižnici za nedoločen čas 

zaposlenih 20 delavcev. Do 31. 12. 2016 so bili 

zaposleni še: dve delavki na programu javnih del, en 

delavec na nadomeščanju porodniške odsotnosti, ena 

reelekcija ter ena delavka usposabljanje na delovnem 

mestu (3 mesece) in en delavec zaposlitvena 

rehabilitacija (5 mesecev). 

REDNO ZAPOSLENI DELAVCI 

STOPNJA 

IZOBRAZBE 

TEHNIČNI 

DELAVCI 

STROKOVNI 

DELAVCI 

I. 1  

IV. 1  

V. 2 4 

VI. 1 3 

VII. 1 6 

VIII. 16 1 

SKUPAJ: 7 14 

 

4 usposabljanje na delovnem mestu 
5 zaposlitvena rehabilitacija 
6 določen čas - reelekcija 

Bukvarna Ajta

V stavbi kulturnega centra Ravne

Tel: 02 620 48 72

Delovni čas:

torek, četrtek: 16.oo - 19.oo sobota: 9.00 - 12.00

julij, avgust

torek, četrtek: 16.00-19.00

v sobotah zaprta

pridobivala, strokovno obdelala, 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 
izvajala posebne 
naloge za območje 
Koroške, in sicer:

a) zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in 
informacij (obvezni izvod); 

b) koordinacija zbiranja, 
obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva; 

DELAVCI ZA DOLOČEN ČAS 

STOPNJA 

IZOBRAZBE 

TEHNIČNI 

DELAVCI 

STROKOVNI 

DELAVCI 

I.   

IV.   

V.  11 

VI.   

VII. 12 13, 14 

VIII. 15  

SKUPAJ: 2 3 
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Pomanjkanje strokovnih delavcev je knjižnica reševala 

z občasnim delom študentov preko študentskega 

servisa. 

 

5 Izobraževanja 
Zaposleni (15 različnih) so se v letu 2016 udeležili 36 

izobraževanj. 

MESEC 
ŠT. 

IZOBRAŽEVANJ 
ŠT. UDELEŽENCEV 

JAN 2 2 

FEB 4 5 

MAR 3 3 

APR 1 1 

MAJ 3 4 

JUN 8 15 

JUL 0 0 

AVG 1 1 

SEP 5 7 

OKT 5 5 

NOV 2 2 

DEC 2 3 

SKUPAJ 36  
 



 

12     Knjižnica v številkah 

IV Knjižnica v številkah 
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V Oddelek za nabavo in 

obdelavo knjižničnega 

gradiva 

1 Knjižnična zbirka 
Ena temeljnih nalog vsake 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 kvalitetnega gradiva.  

Nakup knjižničnega gradiva se izvaja po določenih 

kriterijih nabavne politike in z upoštevanjem 

standardov za splošne knjižnice.  

Knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar je letni 

prirast sestavljen iz 60 % strokovnega in 40 % naslovov 

leposlovnega gradiva. Pri izboru se upoštevajo 

potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. 

Slednjim naj bi knjižnica v okviru letnega prirasta 

namenila 30 % naslovov. Neknjižno gradivo naj bi 

predstavljalo 10 % prirasta. Dovoljena so odstopanja 

za 2 %.  

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 nabavni politiki in vsakokratnem 

Letnem načrtu nabave gradiva; oba dokumenta sta 

dostopna na spletni strani knjižnice 

http://www.rav.sik.si/informacije/kijz/programski_d

okumenti/.  

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, kvaliteto 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 oz. 

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. 

 

Knjižnična zaloga je dosegla 269.321 gradiva, 236.431 

knjig, 13.444 serijskih publikacij in 19.446 enot 

neknjižnega gradiva. 

 

 

1.1 Dopolnjevanje knjižnične zbirke v 

letu 2016, vsebinska obrazložitev in 
utemeljitev nakupa ter doseženi cilji 

V letu 2016 je knjižnica ob obveznem izvodu publikacij 

in darovih obnavljala in dopolnjevala knjižnično zbirko 

tudi z nakupom, in sicer s sredstvi občin ustanoviteljic 

(Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na 

Koroškem), Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju 

MZK) in lastnimi sredstvi. 

V letu 2016 je knjižnica pridobila 6.245 enot gradiva 

in realizirala 95 % letnega načrta. 

Publikacij po Zakonu o obveznem izvodu smo prejeli le 

76 % načrtovanih. 

2 Vsebinska obrazložitev, 

utemeljitev nakupa 2016 in 

doseženi cilji 

 

Nakup knjižničnega gradiva je v letu 2016 za knjižnico 

ponovno predstavljal izziv. Načrtovano realizacijo 

nakupa smo glede na kriterije dodeljevanja sredstev 

knjižnicam za nakup gradiva s strani Ministrstva za 

kulturo (MZK), to je kriterij števila prebivalcev in 

zmanjšanja sredstev s strani Občine Črna na Koroškem 

in Mežica, znova morali prilagoditi.  

88%

5%
7%

Knjige

Serijske publikacije

Neknjižno gradio

Knjižnica je v letu 2016 načrtovala nakup v višini 

3.500 izvodov knjižničnega gradiva. Že ob 

usklajevanju z MZK smo načrt prilagodili in nakup 

realizirali v višini 3.319 enot ali  95 % od 

načrtovanega. Na 1.000 prebivalcev predstavlja to 

132,55 enot gradiva. Povprečna cena na enoto je 

21,96 EUR. 

http://www.rav.sik.si/informacije/kijz/programski_dokumenti/
http://www.rav.sik.si/informacije/kijz/programski_dokumenti/
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Sredstva smo namenili tudi za plačilo uporabnine 

BIBLOS-a in DRM zaščite gradiva, ki že v osnovi 

predstavlja velik strošek. 

Nakup izvodov knjižničnega gradiva v Koroški 

osrednji knjižnici za leto 2016 je prilagojen razmeram 

in v delu, kjer sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

zagotavljata Občini Črna na Koroškem in Mežica, 

zmanjšan. Temu primerno se je v realizaciji nakupa 

zmanjšalo načrtovano razmerje naslovov in izvodov 

knjižnega gradiva za odrasle in mladino, število 

naslovov in izvodov neknjižnega gradiva ter naslovov 

in izvodov naročenih serijskih publikacij. Predvsem 

smo morali izbirati naslove in manjšati število 

izvodov istega naslova. Smo pa spremljali rezervacije 

posameznih naslovov in dokupili tiste, kjer je bilo 

rezervacij več kot pet. 

V teh razmerah je bilo zelo težko slediti standardom 

za prirast, zato je prišlo tudi do manjših odstopanj od 

priporočil. 

Druge občine ustanoviteljice so zagotovile vsa 

načrtovana sredstva za nakup gradiva. Zato je 

knjižnica lahko realizirala nakup iz sredstev občin v 

višini načrtovanega. 

Da smo se lahko približali načrtovanemu nakupu, je 

knjižnica za nakup knjižničnega gradiva prispevala 

tudi lastna sredstva. 

Posebnost nakupa v zadnjih letih je, da se razmerje 

nakupa glede na financerje spreminja. V letu 2015 je 

bilo: 30,00 % MZK, 65,50 % občine, 4,50 % lastna 

sredstva, v letu 2016 pa je bilo: 44 % MZK, 53 % občine, 

3 % lastna sredstva. Kljub zmanjšanim sredstvom 

občin Črna in Mežica, smo s sredstvi občin lahko kupili 

bistveno več gradiva kot s sredstvi MZK, za nakup pa 

smo namenili tudi lastna sredstva. 

 

Kljub temu je knjižnica z letnim nakupom 2016 

dopolnila zbirko z naslovi aktualnega gradiva in 

zagotovila enakomerno zastopanje vseh področij 

znanosti oz. različnih tematskih in predmetnih 

področij, različnih strok in znanstvenih disciplin 

(poljudno in znanstveno gradivo), leposlovja domačih 

in tujih avtorjev v slovenskem in drugih jezikih, 

dopolnjevala domoznansko zbirko, zbirko stripov v 

Stripoteki in zbirko za uporabnike s posebnimi 

potrebami (velike črke, lahko branje, disleksija…). 

Tako se je Koroška osrednja knjižnica kot javna in 

izobraževalna ustanova svojim uporabnikom trudila 

nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki ustreza 

njihovim potrebam po informacijah, izobraževanju, 

raziskovanju, zadovoljevanju kulturnih potreb in 

kvalitetnem preživljanju prostega časa. Zato je bil 

nakup gradiva tudi v tem letu namenjen 

posameznikom, skupinam, organizacijam v okolju in je 

v največji možni meri namenjen zadovoljevanju 

njihovih vsakdanjih potreb in dvigu kakovosti življenja 

v lokalnih skupnostih okolja.  

Nakup je bil namenjen za: 

* spodbujanje in razvijanje branja, bralne 

kulture in informacijske pismenosti in 

projekte promocije branja (KOK uspešno 

izvaja projekta Predšolska bralna značka 

Petra Nosa in bralna značka za odrasle 

Korošci pa bukve beremo); 

* kvalitetno ponudbo leposlovja slovenskih 

avtorjev, zahtevnejših prevodov in 

humanistike, tudi leposlovja v tujih jezikih 

(angleški, nemški, francoski, ruski, italijanski, 

španski); 

* dopolnjevanje posebnih zbirk; 

* dopolnjevanje zbirke glede na zahteve 

uporabnikov in povečano povpraševanje po 

posameznih področjih in naslovih 

(rezervirano gradivo); 

* zadovoljevanje potreb po izobraževanju z 

gradivom različnih strok, poljudnih in 

zahtevnejših na različnih medijih (učenje 

jezikov, permanentno izobraževanje, 

spoznavanje zgodovine, umetnosti); 

* dostop do elektronskih virov informacij;  

* načrtno dopolnjevanje domoznanske zbirke;  

* dopolnjevanje AV zbirke (zgoščenke in DVD-

ji) s kvalitetno glasbo in filmi domačih in tujih 

avtorjev; 

* kvalitetno ponudbo periodike v slovenskem 

jeziku in del v tujih jezikih; 

* ponudbo gradiva, namenjenega 

kvalitetnemu preživljanju prostega časa 

(hobiji, interesne dejavnosti, osebnostna 

rast, umetnost ...); 

* dopolnjevanje posebne zbirke Stripoteka. 

 

Z nakupom 2016 je knjižnica pridobila 3.319 enot 
gradiva in 651 enot za Slovensko študijsko knjižnico 
Celovec. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

MZK Občine Lastna
sredstva

30%

65,50%

4,50%

44%
53%

3%

Nakup glede na financerje

2015 2016
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2.1 Nakup – analiza prirasta 2016 

2.1.1 Razmerje naslovov 

V KOK smo v letu 2016 dosegli: 

 

Do odstopanj od priporočenih in načrtovanih 

razmerjih je prišlo zaradi zmanjšanih sredstev občine 

Črna na Koroškem (za 33,33 %) in Občine Mežica (za 

50 %). Na razmerje je vplival tudi nakup e-knjig Biblos 

(članarina oz. uporabnina in stroški DRM zaščite). 

2.1.2 Nakup po vrsti gradiva 

VRSTA 

GRADIVA 

OSREDNJA 

KNJIŽNICA 

KRAJEVNE 

KNJIŽNICE 

IN 

PREMIČNA 

ZBIRKA 

SKUPAJ 

KNJIŽNO 

GRADIVO 
1.748 1.198 2.946 

NEKNJIŽNO 

GRADIVO 
110 62 172 

SERIJSKE 

PUBLIKACIJE 
155 46 201 

SKUPAJ 2.013 1.306 3.319 

 

V letu 2016 je knjižnica omogočala tudi dostop do 

sedmih e-virov: 

 

Za aktualnost in fizično ohranjevanje zbirke smo 

poskrbeli še z nadomeščanjem obrabljenega ali 

poškodovanega gradiva ter z novimi izdajami in 

naslovi strokovnega gradiva. 

S kupljenim knjižničnim gradivom smo naše 

uporabnike in širšo javnost seznanjali s seznami na 

spletni strani knjižnice, literarnimi večeri oz. 

predstavitvami knjig, v oddaji Knjižni vrtiljak na 

Koroškem radiu in mesečnimi prireditvami Knjižna 

paberkovanja.   

strokovno in leposlovno gradivo: 53,3 % : 46,7 % v
korist strokovnega gradiva,

razmerje med naslovi za odrasle in mladino: 67,4 % :
32,6 % v korist gradiva za odrasle,

neknjižno gradivo: 5,2 %.

53,30%

46,70%

67,40%

32,60%

5,20%

S T R O K O V N O I N

L E P O S L O V N O

G R A D I V O

N A S L O V I Z A

O D R A S L E I N

M L A D I N O

N E K N J I Ž N O

G R A D I V O

Strokovni Leposlovni Odrasli

Mladina Nekjižno

2946

172
201

Knjižno
gradivo

Neknjižno
gradivo

Serijske
publikacije

EB
SC

O
H

O
ST

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

B
IB

LO
S

Spletni distribucijski portal za izposojo
elektronskih knjig.

A
R

H
IV

V
EČ

ER
A

Arhiv člankov Večera.

TA
X

-F
IN

-L
EX

Spletni portal z dokumenti iz davčnega,
računovodsko-finančnega in pravnega
področja, imenovan Tax-Fin-Lex (TFL).

P
R

ES
SR

EA
D

ER

Več kot 5.000 naslovov dnevnega časopisja in
revij, iz več kot 100 držav in v več kot 60
jezikih v elektronskem okolju. V slovenskem
jeziku so dostopni: Večer, Dnevnik in
Nedeljski.

D
EL

O Arhiv člankov Dela.

K
N

JI
ŽN

IČ
A

R
SK

E
N

O
V

IC
E

Informativni bilten, ki seznanja slovenske
knjižnične delavce s tekočimi dogajanji in
novostmi v stroki.
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2.2 Uveljavljanje enake dostopnosti 
knjižničnega gradiva 

Koroška osrednja knjižnica je osrednja knjižnica za 4 

občine (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna 

na Koroškem), v katerih deluje 6 organizacijskih enot 

(osrednja knjižnica, 5 krajevnih knjižnic: Prevalje, 

Mežica, Črna na Koroškem, Kotlje, Žerjav) ter 3 

izposojevališča (Leše, Strojnska Reka in Podpeca). 

Knjižnica skrbi za uveljavljanje enake dostopnosti 

knjižničnega gradiva za vse prebivalce na svojem 

območju. Pri tem upoštevamo delež prebivalcev in 

uporabnikov knjižnice, značilne potrebe določenega 

okolja, kvaliteto zbirke v posamezni enoti, prostorske 

pogoje posamezne knjižnice v lokalni mreži in obseg 

finančnih sredstev. 

Zavedamo se, da bi se morali čim bolj približali 

standardnim določilom zbirke glede na analizo zbirk v 

posameznih enotah knjižnice, vendar je doseganje 

standardov prirasta knjižnične zbirke zaradi krčenja 

finančnih sredstev čedalje težje. Hkrati pa 

upoštevamo potrebe in želje uporabnikov oz. 

značilnosti posameznega okolja. Za doseganje 

standardov sestave zbirk v osrednji in krajevnih 

knjižnicah redno izvajamo tudi odpis neaktualnega in 

zastarelega gradiva in če je možno tudi z 

nadomeščanjem gradiva. 

Nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali za 6 

organizacijskih enot ter za premično zbirko, s katero 

oskrbujemo 3 izposojevališča, ter za nakup po 

posebnih kriterijih za zamejce (Slovenska študijska 

knjižnica Celovec). Dosegli smo skupaj nakup 3.700 

enot knjižničnega gradiva in 651 enot za Slovensko 

študijsko knjižnico Celovec. Gradivo je v celoti 

obdelano v COBISS-u in locirano v osrednji knjižnici, 

enotah oz. krajevnih knjižnicah, izposojevališčih ter v 

Slovenski študijski knjižnici v Celovcu. 

Razporeditev gradiva, kupljenega v letu 2016 v 

mreži Koroške osrednje knjižnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Nakup za zamejce 

Knjižnica je v okviru pogodbe izvedla nakup 

knjižničnega gradiva tudi za potrebe sodelovanja s 

Slovenci v zamejstvu za Slovensko študijsko knjižnico 

v Celovcu: 640 enot knjižnega gradiva in 11 naslovov 

periodike, skupaj 651 enot gradiva. 

2.2.2 Gradivo za uporabnike s posebnimi 

potrebami 

Leposlovno gradivo za slepe in slabovidne smo 

dopolnili z novimi naslovi (gradivo, postavljeno na 

posebej označenih policah). Tiskana gradiva redno 

označujemo z oznako za večji tisk. Za slabovidne so na 

voljo tudi zvočne knjige, elektronski bralnik in lupe za 

lažje branje. 

2.3 Prirast gradiva v celoti 

2.3.1 Prirast gradiva po načinu nabave  

 

NAČIN 

DOBAVE 

OSREDNJA 

KNJIŽNICA 
ENOTE SKUPAJ 

MK 841 173 1.014 

MK - OOK 0 0 0 

OBČINE 1.124 1.109 2.233 

LASTNA 

SREDSTVA 
48 24 72 

SKUPAJ: 2.013 1.306 3.319 

OBVEZNI 

IZVODI 
2.284 0 2.284 

DAROVI 502 125 627 

ZAMENA 0 0 0 

STARI FOND 15 0 15 

SKUPAJ: 2.801 125 2.926 

SKUPAJ 4.814 1.431 6.245 

Osrednja 
knjižnica

2.013

Enota 
Prevalje

617

Enota 
Mežica

228

Enota 
Črna

258

Enota 
Kotlje

54

Enota 
Žerjav

9

Premična 
zbirka

140

Skupaj 3.319

 
Enote 

skupaj 1.306 
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2.3.2 Prirast gradiva po vrsti gradiva in načinu nabave 

GRADIVO MK 
MK - 

OOK 
OBČINE 

LASTNA 

SREDSTVA 
OBVEZNI IZVODI DAR ZAMENA STARI FOND SKUPAJ 

KNJIGE 731 0 2.143 72 1.521 470 0 2 4.939 

SERIJSKE 201 0 0 0 646 96 0 3 946 

NEKNJIŽNO 82 0 90 0 117 61 0 10 360 

SKUPAJ 1.014 0 2.233 72 2.284 627 0 15 6.245 

 

2.3.3 Prirast knjižnega gradiva 

NAČIN DOBAVE OSREDNJA 

KNJIŽNICA 
ENOTE SKUPAJ 

MK 630 101 731 

MK – OOK 0 0 0 

OBČINE 1.070 1.073 2.143 

LASTNA SREDSTVA 48 24 72 

SKUPAJ: 1.748 1.198 2.946 

OBVEZNI IZVODI 1.521 0 1.521 

DAROVI 367 103 470 

ZAMENA 0 0 0 

STARI FOND 2 0 2 

SKUPAJ: 1.890 103 1.993 

SKUPAJ: 3.638 1.301 4.939 

 

2.3.4 Prirast serijskih publikacij (periodika)                                                                                         

NAČIN NABAVE OSREDNJA KNJIŽNICA ENOTE SKUPAJ 

MK 155 46 201 

MK - OOK 0 0 0 

OBČINE 0 0 34 

LASTNA SREDSTVA 0 0 0 

SKUPAJ: 155 46 201 

OBVEZNI IZVODI 646 0 646 

DAROVI 83 13 96 

ZAMENA 0 0 0 

STARI FOND 3 0 3 

SKUPAJ: 732 13 745 

SKUPAJ: 887 59 946 
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2.3.5 Prirast neknjižnega gradiva  

NAČIN NABAVE OSREDNJA KNJIŽNICA ENOTE SKUPAJ 

MK 56 26 82 

MK - OOK 0 0 0 

OBČINE 54 36 90 

LASTNA SREDSTVA 0 0 0 

SKUPAJ: 110 62 172 

OBVEZNI IZVODI 117 0 117 

DAROVI 52 9 61 

ZAMENA 0 0 0 

STARI FOND 10 0 10 

SKUPAJ: 179 9 188 

SKUPAJ 289 71 360 

2.3.6 E-viri 

NAČIN NABAVE OSREDNJA KNJIŽNICA 

MK 3 

MK - OOK 3 

DRUGO 1 

SKUPAJ: 7 

 

2.3.7 Prirast gradiva 2012-2016 

PRIRAST PO NAČINU DOBAVE 2012 2013 2014 2015 2016 

MK 1.438 1.347 710 609 1.014 

MK - OOK 76 184 13 18 0 

OBČINE 3.518 2.874 2.371 2.942 2.233 

LASTNA SREDSTVA 0 20 28 149 72 

SKUPAJ NAKUP: 5.032 4.425 3.122 3.718 3.319 

OBVEZNI IZVODI 3.058 2.360 2.603 2.271 2.284 

DAROVI 773 770 1.084 684 627 

ZAMENA 0 0 0 0 0 

STARI FOND 185 370 290 160 15 

SKUPAJ 9.048 7.925 7.099 6.833 6.245 

 

9
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Prirast gradiva
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 Glede na trend upadanja v obdobju 2012-2016 se je 

nakup knjižničnega gradiva s strani MZK nekoliko 

povečal. Občine ustanoviteljice so v tem obdobju 

zagotavljale vsa sredstva za knjižnično gradivo, ki je 

sledilo standardom in normativom. Le občina Črna na 

Koroškem je že v proračunih za 2014, 2015 in tudi 

2016 zagotovila 33.33 % manj sredstev, občina Mežica 

pa je v letu 2016 nakupu knjižničnega gradiva 

namenila le 50 % načrtovanih sredstev, zato smo lahko 

kupili temu ustrezno manj gradiva. 

Tudi dotok obveznega izvoda se je v letih 2014-2016 

zmanjšal, na prirast pa knjižnica ne more vplivati.  

Darovi vsako leto predstavljajo 8-10 % letnega 

prirasta, v letu 2016 pa so ostali na ravni leta 2015. 

Obdelava starega fonda je rezultat obdelave doslej 

zgolj evidentiranega gradiva za digitalizacijo. 

2.4 Nabava in obdelava 

domoznanskega gradiva  

2.4.1 Prirast gradiva 

V domoznanskem oddelku smo v letu 2016 pridobili, 

strokovno obdelali v sistemu Cobiss in dokumentirali 

453 enot gradiva: 

 

Pridobili smo tudi 439 enot gradiva, ki smo ga zgolj 

evidentirali:  

 

*V letu 2016 smo prejeli celotno zapuščino Marije 

Suhodolčan in Leopolda Suhodolčana – evidenčni popis 

obsega cca. 33 fasciklov, 113 map in 20 kosov ostalega 

gradiva (10 m) 

 

V letu 2016 je bilo evidentiranih 3.845 časnikov, 

časopisov in revij, kreiranih je bilo 1.390 zapisov za 

članke. 

Ker je koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja 

domoznanskega gradiva tudi ena od posebnih nalog 

Koroške osrednje knjižnice kot osrednje območne 

knjižnice, o domoznanski dejavnosti podrobneje 

poročamo v poglavju Osrednja območna knjižnica. 

2.5 Retrospektivni vnos gradiva 
/elektronski katalog 

Nadaljeval se je retrospektivni vnos gradiva v katalog, 

in sicer vnos zbirke v skladišču: 

SKUPAJ: 369 enot gradiva ali 74 % od načrtovanega.   

2.6 Preusmerjanje gradiva  

Kvalitetna izgradnja in upravljanje zbirke pomeni tudi 

redno izločanje in preusmerjanje starejšega gradiva v 

skladišče.  

Zato smo v letu 2016 iz prostega pristopa v Oddelku za 

odrasle v skladišče preusmerili 580 enot gradiva ali 58 

% načrtovanega. 

2.7 Izločanje knjižničnega gradiva in 
odpisi 2016 

V letu 2016 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 in Normative in standarde za 

splošnoizobraževalne knjižnice.  

Načrtovali smo odpis 5.000 enot gradiva, izločili in 

odpisali pa smo 4.412 enot uničenega, izgubljenega in 

zastarelega gradiva ali 83 % načrtovanega.   

218 izvodov knjig z domoznansko vsebino,

70 letnikov časopisov, časnikov, glasil iz vse
Koroške krajine in iz zamejske Koroške,

103 raziskovalnih nalog,

22 diplomskih del,

1 magistrsko delo,

1 doktorsko dizertacijo,

9 avdio in video gradivo,

8 razglednic,

21 filatelističnih izdaj.

15 rokopisov

95 fotografij

329 drobnih tiskov

1 zapuščina*

Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza 

COBISS od leta 1994 dalje) vsebuje 44.247 zapisov: 

BIBLIOGRAFIJA KOROŠKE 
2016 

ŠTEVILO 
ČLANKOV 

LOKALNA  
(Mežica, Črna, Prevalje, 
Ravne, Mežiška dolina) 

657 

OBMOČNOST 
(Koroška krajina, slovenska 
Koroška v Avstriji) 

733 

SKUPAJ 1.390 
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2.7.1 Odpisano gradivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Razlogi za odpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KNJIGE 
NEKNJIŽNO 
GRADIVO 

SERIJSKE 
PUBL. 

SKUPAJ 

ODD. ZA ODRASLE 2.608 96 612 3.316 

ODD. ZA MLADINO 208 9 11 228 

ENOTA PREVALJE 84 11 23 118 

ENOTA MEŽICA 488 2 10 500 

ENOTA ČRNA 181 3 0 184 

ENOTA KOTLJE 37 0 12 49 

ENOTA ŽERJAV 3 0 0 3 

IZPOSOJEV. LEŠE 0 0 0 0 

IZPOSOJEVALIŠČE STR. 
REKA 

0 0 0 0 

IZPOSOJEVALIŠČE 
PODPECA 

0 0 0 0 

POTUJOČI ODD. 14 0 0 14 

SKUPAJ 3.623 121 668 4.412 

ZASTARELO IZGUBLJENO POŠKODOVANO DVOJNICE 
NE 

SHRANJUJEMO 
(OI) 

SKUPAJ 

1.052 26 469 1.912 953 4.412 

23,85 % 0,58 % 10,64 % 43,33 % 21,60 % 100 % 
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Sezname izločenega gradiva smo po Pravilniku za 

izločanje in odpis knjižničnega gradiva najprej ponudili 

Narodni in univerzitetni knjižnici, nato pa smo z njim 

samostojno razpolagali.  

Z izločenimi in odpisanimi knjigami smo večinoma 

oskrbovali Bukvarno Ajta, kjer smo jih ponudili po 

simbolni ceni od 1 do 10 EUR, druge smo podarili. 

 

2.7.3 Gradivo smo podarili 

 

2.8 Katalog Cobib.si 

Lokalni katalog je na dan 31. 12. 2016 štel 191.760 

zapisov oz. 237.688 enot ali 88,25 % knjižničnega 

gradiva. 11,75 % gradiva, ki še ni v Cobiss-u predstavlja 

gradivo, za katero Cobiss še ne omogoča obdelave 

(rokopisno gradivo, drobni tiski…) ali pa je gradiva v 

veliki količini (fotografije, razglednice) in ga še nismo 

vnesli v celoti. 

V bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI je 5 

katalogizatorjev z licenco skupaj v letu 2016 prispevalo 

1.578 lastnih zapisov (od leta 1991 je skupni prispevek 

53.082 zapisov), v lokalno bazo pa so v letu 2016 

prevzeli 3.308 zapisov. 

2.9 Zaščita in varovanje gradiva 

Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo 

(ovijemo) z zaščitno folijo. 

V letu 2016 smo zaščitili 2.795 enot knjižnega gradiva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo gradivo v prostem pristopu v osrednji knjižnici je 

opremljeno tudi z zaščitnimi nitkami proti kraji. 

 

Bukvarna Ajta

Bukvarni Fajči iz Dravograda

Bukvarni Ciproš v Mariboru

Ob Ravenskih dnevih

Koroški medgeneracijski center Ravne

Gostinski lokal Cosa nostra

Božično novoletni sejem Kotlje

Uporabnikom knjižnice

Študijska 
knjižnica

1.424

Pionirska 
knjižnica

419

Enota 
Prevalje

375

Enota 
Mežica

184

Enota 
Črna

231

Enota 
Kotlje

9

Enota 
Žerjav

7

Potujoči 
oddelek

100

Skupaj 2.795

Od tega 
OBVEZNI 
IZVOD

301

 
Enote 

skupaj 952 
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3 ZBIRKA – Stanje 31. 12. 2016 
3.1 Zbirka v celoti 

ODDELEK INVENTAR. NEINVENT. SKUPAJ 

PROSTI PRISTOP 134.393  134.393 

ODD. ZA ODRASLE 63.786  63.786 

STROKA 37.791  37.791 

LEPOSLOVJE 11.783  11.783 

REFERENČNA 1.318  1.318 

NEKNJIŽNO 9.226  9.226 

DZ DVOJNICE 3.005  3.005 

STRIPOTEKA 663  663 

MLAD. ODD. 22.788  22.788 

SKLADIŠČE 4.326  4.326 

PROSTI PRISTOP 18.462  18.462 

ENOTE / IZPOSOJEVAL. 47.819  47.819 

SKLADIŠČE 91.955  91.955 

KNJIŽNO GRAD. 68.330  68.330 

PERIODIKA 13.180  13.180 

POTUJOČI ODD. 6.613  6.613 

PKLS-ODRASLI 925  925 

OI 2.907  2.907 

ŠTUDIJSKI ODD. 21.735 21.238 42.973 

PREŽIHOVA SOBA 195  195 

SUHODOLČANOVA SOBA 132  132 

KOTNIKOVA SOBA 2.644  2.644 

RARITETE, BIBLIOF. IZD., 
MINIATURKE 

1.119  1.119 

STARINE 106 301 407 

ARTOTEKA 691 404 1.095 

ROKOPISI 0 2.884 2.884 

FOTOTEKA 4.843 5.442 10.285 

ZAPUŠČINA JANKO KOTNIK 78  78 

ZAPUŠČINA JANKO MESSNER 63  63 

DOMOZN. ZBIRKA 11.864  11.864 

DROBNI TISKI  12.207 12.207 

SKUPAJ 248.083 21.238 269.321 
 

3.2 Zbirka po enotah  

 ENOTA ŠT. GRADIVA 

 PREVALJE 16.052 

 MEŽICA 13.075 

 ČRNA 9.169 

 KOTLJE 5.999 

 ŽERJAV 2.256 

IZPOSOJEVALIŠČE7 
 

STROJNSKA REKA 176 

LEŠE 791 

PODPECA 301 

 SKUPAJ 47.819 

                                                                 
7 Ni všteto gradivo iz potujočega oddelka 

Pripravila: 

Darja Molnar, vodja Oddelka za 

nabavo in obdelavo 
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VI Oddelek izposoje 

Koroška osrednja knjižnica je 1. oktobra 2016 prešla na novo 

programsko opremo Cobiss3/Izposoja. Pri izdelavi statistik za 

leto 2016 (leto prehoda iz Cobiss2/Izposoje na 

Cobiss3/Izposojo) so zaradi tehničnih omejitev in 

spremenjene metodologije pri nekaterih transakcijah z 

gradivom in podatkih o članih (možna) določena odstopanja. 

Prehod na omenjeno novo programsko opremo smo 5. 

avgusta 2016 v celoti opravili tudi za Slovensko študijsko 

knjižnico v Celovcu. 

Začeli smo s testiranjem nove različice nacionalnega kataloga 

slovenskih knjižnic COBIS+, ki bo v letu 2017 nadomestil 

sedanji COBISS/OPAC ter novo storitev slovenskih knjižnic – 

elektronski vpis člana. 

V letu 2016 smo uporabnikom omogočili vračilo gradiva v 

katerikoli enoti naše knjižnice; storitev so sprejeli z 

navdušenjem, zato bomo z njo nadaljevali. 

V Enoti Črna smo namestili 30 m dodatnih knjižnih polic in si 

ogledali prostor za novo izposojevališče knjižnice na Strojni. 

 

 

1 Izposoja  
V letu 2016 smo 5.018 članom izposodili 337.132 enot gradiva. 

Celotna izposoja knjižničnega gradiva (na dom in v čitalnico) se 

je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 11 %. 

Knjigomat 

196 uporabnikov si je preko knjigomata v letu 2016 izposodilo 

451 enot gradiva, 64 uporabnikov pa vrnilo 191 enot gradiva. 

11 uporabnikov si je preko knjigomata gradivo podaljšalo, 22 

uporabnikov pa pridobilo izpis o stanju. Skupaj smo našteli 293 

uporabnikov knjigomata. 

1.1 Izposoja domoznanskega gradiva 

V letu 2016 smo izposodili (izposoja na dom in v čitalnico, 

podaljšanja) 10.921 enot domoznanskega gradiva v osrednji 

knjižnici in enotah, kar je 9 % več kot leta 2015. 

V osrednji knjižnici smo iz domoznanskega oddelka in iz 

domoznanskega oddelka – dvojnice  na dom izposodili 2.400 

enot gradiva, v čitalnico 603 enote gradiva, skupaj 3.003 enote 

domoznanskega gradiva.  

 

 

IZPOSOJA GRADIVA 

KNJIŽNICA 2015 DOM 2016 DOM 2015 ČIT  2016 ČIT 2015 SKUPAJ 2016 SKUPAJ 

ODDELEK ZA OTROKE 

IN MLADINO 
37.078 35.244 5.087 4.090 42.165 39.334 

ODDELEK ZA 

ODRASLE 
183.380 164.922 75.301 59.363 258.681 224.285 

OSREDNJA 

KNJIŽNICA 
220.458 200.166 80.388 63.453 300.846 263.619 

ENOTA PREVALJE 17.725 16.925 3.996 4.829 21.721 21.754 

ENOTA MEŽICA 22.752 21.102 5.676 9.309 28.428 30.411 

ENOTA ČRNA NA 

KOROŠKEM 
11.469 10.603 2.356 946 13.825 11.549 

ENOTA KOTLJE 4.375 3.920 3.084 2.531 7.459 6.451 

ENOTA ŽERJAV 1.681 1.124 1.904 671 3.585 1.795 

IZPOSOJEVALIŠČE 

LEŠE 
635 643 0 0 635 643 

IZPOSOJEVALIŠČE 

STROJNSKA REKA 
823 877 0 0 823 877 

IZPOSOJEVALIŠČE 

PODPECA 
50 33 0 0 50 33 

ENOTE SKUPAJ 59.510 55.227 17.016 18.286 76.526 73.513 

 MREŽA SKUPAJ 279.968 255.393 97.404 81.739 377.372 337.132 
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1.2 Izposoja elektronskih knjig na daljavo 

Bralcem omogočamo izposojo literature brez obiska v knjižnici. 

Za izposojo od doma je potrebna internetna povezava in 

namestitve potrebnih programov za branje elektronskih knjig. 

Spletna eKnjižnica in eKnjigarna se imenuje Biblos. V letu 2016 

smo zabeležili 248 izposoj elektronskih knjig (80 različnih 

izposojenih knjig). Bralcem je bilo na voljo 1968 elektronskih 

knjig. 

2 Članstvo 
V letu 2016 je 5.018 članov Koroške osrednje knjižnice v mreži 

vseh knjižnic opravilo vsaj eno fizično transakcijo (obisk) v 

knjižnici. Zaradi spremenjene metodologije, ki upošteva le 

fizično aktivnost v knjižnici kot celoti, je številka v primerjavi z 

letom 2015 precej manjša. Izračun 7.425 aktivnih članov v letu 

2015 je seštevek aktivnih članov po posameznih oddelkih, kot 

aktivnost pa so bile upoštevane tudi transakcije, ki se ne 

evidentirajo kot fizični obisk člana (na primer spletni obisk 

Moje knjižnice). Problem izračuna števila aktivnih članov za 

leto prehoda knjižnice iz Cobiss2/Izposoje na Cobiss3/Izposojo 

je rešen le delno – z zgoraj navedenimi omejitvami. 

KATEGORIJA ČLANA 
MLADINA (DO 

15. LETA) 
ODRASLI 

PREDŠOLSKI OTROCI 313  

OSNOVNOŠOLCI 1.004  

DIJAKI  598 

ŠTUDENTI  576 

ZAPOSLENI  1.450 

NEZAPOSLENI  428 

UPOKOJENCI  578 

DRUGO  71 

SKUPAJ 1.317 3.701 

 

Število 5.018 aktivnih članov Koroške osrednje knjižnice 

zajema (izpostavljene so vse koroške občine): 

3 Odprtost 
Koroška osrednja knjižnica je bila v letu 2016 za uporabnike 

odprta 112 ur tedensko: 60 ur osrednja knjižnica, 5 ur enota 

Kotlje in 1 uro izposojevališče Strojnska Reka (Občina Ravne na 

Koroškem); 19 ur enota Prevalje, 1 uro izposojevališče Leše 

(Občina Prevalje); 15 ur enota Mežica (Občina Mežica); 8 ur 

enota Črna, enota Žerjav 2 uri in izposojevališče Podpeca 1 uro 

(Občina Črna na Koroškem). 

Tedensko število ur odprtosti ostaja enako, do razlik prihaja 

zaradi praznikov. 

KNJIŽNICA URE 2015 URE 2016 

OSREDNJA KNJIŽNICA 2.784 2.827 

ENOTA PREVALJE 909 882 

ENOTA MEŽICA 679 674 

ENOTA ČRNA 372 380 

ENOTA KOTLJE 232 231,5 

ENOTA ŽERJAV 96 91 

IZPOSOJEVALIŠČE LEŠE 41 43 

IZPOSOJEVALIŠČE STROJNSKA REKA 44 43 

IZPOSOJEVALIŠČE PODPECA 39 42 

ENOTE SKUPAJ 2.412 2.386,5 

 MREŽA SKUPAJ: 5.196 5.213,5                                           

 

3.1 Obisk 

Povečal se je obisk prireditev, zmanjšal pa fizični obisk 

knjižnice za potrebe izposoje.   

OBISK 2015 2016 

OSREDNJA KNJIŽNICA 155.409 141.704 

ENOTE 39.621 38.323 

MREŽA SKUPAJ 195.030 180.027 

PRIREDITVE 37.937 43.152 

BUKVARNA AJTA 620 406 

SKUPAJ: 233.587 223.585 

 

Spletno mesto knjižnice je v letu 2016 obiskalo 84.044 

obiskovalcev, ki niso upoštevani v statistiki. 

 

 

 

 

 

 

 

* 2.134 občanov Občine Ravne na Koroškem 

* 977 občanov Občine Prevalje 

* 565 občanov Občine Mežica 

* 439 občanov Občine Črna na Koroškem 

* 305 občanov Občine Dravograd 

* 46 občanov Občine Radlje ob Dravi 

* 356 občanov Občine Slovenj Gradec 

* 18 občanov Občine Mislinje 

* 48 občanov Občine Muta 

* 6 občanov Občine Podvelka 

* 33 občanov Občine Vuzenica 

* 3 občane Občine Ribnica na Pohorju 

* 88 občanov drugih slovenskih/tujih občin 
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3.2 Rezervacije in naročila 

REZERVACIJE, NAROČILA 
LETO 

2015 2016 

REZERVACIJA NEPROSTEGA GRADIVA 

– KNJIŽNICA  
9.656 9.441 

REZERVACIJA NEPROSTEGA GRADIVA 

– COBISS/OPAC  
5.680 5.642 

NAROČILO PROSTEGA IZVODA – 

KNJIŽNICA  
4.625 4.460 

NAROČILO PROSTEGA IZVODA – 

COBISS/OPAC 
9.800 9.586 

PREKLICANE REZERVACIJE, 

DODELJENE NASLEDNJEMU ČLANU 
65 59 

SKUPAJ: 30.443 29.188 

 

V letu 2016 smo članom knjižnice rezervirali ali pripravili 

29.188 enot gradiva, kar je 4 % manj kot v preteklem letu. 

3.3 Informacije 

Uporabnikom knjižnice dajemo ustne in pisne informacije 

splošnega in zahtevnejšega značaja. 

V Domoznanskem oddelku smo zabeležili 362 analitičnih in 

splošnih informacij. 

Preko elektronske pošte smo odgovorili na 1.018 sporočil. 

Zabeležili smo 949 zahtevnih informacij (svetovanje, priprava 

gradiva, člankov), od tega je bilo 148 zahtevkov pisnih. 

Splošnih informacij je bilo v oddelku za odrasle 6.760, v 

oddelku za otroke in mladino 813, v enotah pa 2.884. 

V letu 2016 smo uporabnikom knjižnice dali 12.786 informacij.  

3.4 Podaljšanje 

Izposojenemu gradivu je praviloma dvakrat možno podaljšati 
rok izposoje ustno, pisno, po telefonu, preko telefonskega 
odzivnika – bibliofona, po spletu in preko knjigomata. 
 
Od vseh podaljšanj je bilo: 

 V knjižnici ali po telefonu 79.891 enot gradiva. 

 Preko COBISS/OPAC-a 39.888 enot gradiva. 

 Preko telefonskega odzivnika – bibliofona 2.157 enot gradiva. 

 Preko knjigomata 55 (ocena) enot gradiva. 
 
Skupaj smo v letu 2016 zabeležili 121.991 podaljšanj gradiva, 
kar je 11 % manj kot leta 2015. 

 

3.5 Medknjižnična izposoja 

V letu 2016 smo realizirali 411 naročil za medknjižnično 

izposojo, kar je 36 % več kot leta 2015. 

Iz drugih knjižnic smo prejeli 241 zahtevkov za izposojo 

gradiva, dobavili smo jih 234. Prejeli smo 48 naročil za nakup 

članka, ki smo jih v celoti realizirali (245 elektronsko 

posredovanih kopij). 

Drugim knjižnicam smo posredovali 124 zahtevkov za izposojo 

gradiva, prejeli smo 110 izvodov gradiva. Posredovali smo 20 

naročil za nakup članka in jih 19 realizirali (112 elektronsko 

posredovanih kopij in 3 fizično posredovane kopije). 

173 enot gradiva iz medknjižnične izposoje smo podaljšali. 

Skupaj smo obravnavali 433 naročil: 365 zahtevkov za izposojo 

gradiva in 68 zahtevkov za nakup članka. Realizirali smo jih 344 

za gradivo in 67 za članke (357 elektronsko posredovanih kopij 

in 3 fizično posredovane  kopije). Skupaj s podaljšanji smo 

opravili 606 obravnav zahtevkov za medknjižnično izposojo.  

3.6 Uporaba čitalnic in svetovnega spleta 

E-knjižnico je v letu 2016 uporabljalo 1.396 uporabnikov v 

osrednji knjižnici in 222 uporabnikov v enotah, kar je približno 

enako število kot leto prej. 

Časopisno čitalnico je obiskalo 6.974 obiskovalcev, referenčno 

čitalnico 2.405 in študijsko čitalnico 2.083 obiskovalcev. 

Čitalniške mize med gradivom je uporabljalo 7.454 

obiskovalcev. V Stripoteki smo našteli 2.569 obiskovalcev. Za 

večje udobje naših obiskovalcev smo v kleti knjižnice ponudili 

uporabo garderobnih omaric. 

3.7 Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in 

informacij 

V letu 2016 smo z informacijskim opismenjevanjem pomagali 

3.130 uporabnikom. Izobraževali smo jih za: 

 iskanje po COBISS/OPAC-u (virtualna knjižnica 

Slovenije), 

 uporabo mCOBISS-a (virtualna knjižnica Slovenije 

na mobilnih napravah), 

 uporabo e-knjižnice (domače in tuje elektronske 

baze), 

 uporabo portalov Dobreknjige, dLIB.si in Kamra, 

 delo s servisi internet-a. 

Informatorke so v oddelku za odrasle dale 9.902 informaciji, 

813 informacij v oddelku za otroke in mladino in 1.442 

informacij v enotah. 

Uporabnikom smo naredili 2.724 fotokopij iz gradiva, ki ga ne 

izposojamo na dom. Uporabniki so si natisnili 2.012 strani na 

tiskalniku. 
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4 Dostop do elektronskih virov v letu 

2016 
4.1 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na 

daljavo, ki jih knjižnica gradi sama 

 

  

 

4.2 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki 

jih knjižnica gradi sama 

 

4.3 Uporaba portala dLib.si in Kamra 

 

4.4 Uporaba storitve dostopa na daljavo 

V letu 2016 smo preko spletne strani knjižnice oz. spletne 

povezave https://login.eviri.ook.sik.si/login imeli na voljo 

naslednje elektronske vire: Pressreader (od 31. 5. 2016), 

Ebscohost, Tax-Fin-Lex, Gvin.com (do 15. 9. 2016), Ebonitete 

(testno obdobje 1 mesec). 

 

4.5 Uporaba podatkovnih zbirk 

Knjižnica je v letu 2016 svojim uporabnikom omogočila dostop 

do izbranih podatkovnih zbirk, ki so bile dostopne iz knjižnice 

kot tudi od doma z ustrezno prijavo (uporabniško ime in geslo). 

Na voljo so bile podatkovne zbirke: Pressreader (od 31. 5. 

2016), Ebscohost, Tax-Fin-Lex, Gvin.com (do 15. 9. 2016), 

Večer, Delo, Finance. Ponudniki na različne načine vodijo 

statistične podatke, zato v knjižnici zajamemo samo tiste, ki so 

primerljivi med seboj.  

 

*zaradi prenove portala Tax-Fin-Lex in drugačnega načina beleženja statistike 

podatki niso primerljivi s preteklimi leti 

 

 

Artoteka
število 

ogledov: 
2.318

Rokopisno 
gradivo

število 
ogledov:

607

Bukvopedija
število 

ogledov: 39

Foto album
število 

ogledov: 
154

Koroški biografski 
leksikon

število 
ogledov: 

6.396

dLib.si
število 

ogledov: 
83.607

Kamra
število 

ogledov: 
20.731

ODDALJEN DOSTOP

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

izven lokacij 
knjižnice

št. prijav

529

št. članov

30

iz prostorov 
knjižnice

št. prijav

72

št. članov

16

Tax-Fin-Lex*

Število 
vpogledov

149

Število iskanj

257

EBSCOhost

Število sej

353

Število iskanj

2395

https://login.eviri.ook.sik.si/login
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Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 

 

5 Družabna omrežja 
Ob izidu letnega poročila imamo 1.439 všečkov ter od tega 

1.417 sledilcev naše Facebook strani. Na strani objavljamo 

večino dogodkov, ki se zgodijo v prostorih knjižnice ter 

aktualna obvestila. 

6 Delo z bralci v letu 2016 
6.1 Vodeni ogledi knjižnice 

V letu 2016 smo v osrednji knjižnici organizirali različne oblike 

vodenja (tematska) za 158 skupin ali 3.339 obiskovalcev. 

VODENJE (OGLED / UVAJANJE) ŠTEVILO OBISKOVALCI 

ODRASLI – KOROŠKA 16 184 

ODRASLI – OD DRUGOD 43 593 

VRTEC – KOROŠKA* 22 565 

OSNOVNA ŠOLA – KOROŠKA 41 938 

OSNOVNA ŠOLA – OD DRUGOD 11 382 

SREDNJA ŠOLA – KOROŠKA 19 555 

VIŠJA/VISOKA ŠOLA, UNIVERZA – 

KOROŠKA 
3 34 

VIŠJA/VISOKA ŠOLA, UNIVERZA – OD 

DRUGOD 
3 88 

SKUPAJ 158 3.339 

*Ogled knjižnice za vrtce vključuje tudi pravljico. 

9 ogledov knjižnice za vrtce s Koroške (233 obiskovalcev) je bilo 

v okviru Predšolske bralne značke Petra Nosa. 10 skupin 

osnovnošolcev s Koroške (208 obiskovalcev) in 15 skupin 

srednješolcev s Koroške (383 obiskovalcev) je knjižnico 

obiskalo v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo. 2 

skupini odraslih obiskovalcev (priseljenci) sta si ogledali Enoto 

Mežica. 

V primerjavi z letom 2015 se je povečalo število vodenj za 

odrasle od drugod.  

Vodenja so potekala tudi v angleškem in nemškem jeziku ter 

izven rednega delovnega časa. Vodenja smo prilagodili 

obiskovalcem s posebnimi potrebami. 

Več skupin si je ogledalo enote, tudi v okviru projekta Rastem 

s knjigo. Ti ogledi se vodijo pri »Delu z mladimi bralci«.  

6.2 Obisk prireditev 

V letu 2016 smo pripravili 898 prireditev, ki jih je obiskalo 

43.152 obiskovalcev. Število prireditev se je v primerjavi z 

letom 2015 povečalo za 13 %, število obiskovalcev pa za 14 %. 

DOGODEK LETO 2015 LETO 2016 

 
ŠT. 

PRIREDITEV 
OBISK 

ŠT. 

PRIREDITEV 
OBISK 

PRIREDITVE ZA 

MLADE 
446 15.363 559 18.377 

PRIREDITVE ZA 

ODRASLE 
209 19.746 181 21.436 

PREDSTAVITVENI 

OGLEDI 
153 2.828 158 3.339 

SKUPAJ 808 37.937 898 43.152 

  

Pressreader

Število 
prebranih 

člankov

20505

Število 
povezav

1196
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6.3 Delo z odraslimi bralci v letu 2016 

6.3.1 Bralna značka za odrasle »Korošci pa bukve 

beremo« 

Projekt promocije branja za odrasle že sedmo leto zapored 

uresničujemo v vseh koroških splošnih knjižnicah in v 

sodelovanju s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Za 

bralno značko Korošci pa bukve beremo berejo posamezniki in 

zaključene bralne skupine. Del bralne značke za odrasle je tudi 

lahko branje. Priporočilni bralni seznam obsega kvalitetnejšo 

beletristiko, strokovno literaturo in elektronske knjige. V letu 

2016 je bralno značko zaključilo več kot 200 bralcev. 

 

Slika 1:  Korošci pa bukve beremo 

6.3.2 Cikel ruskega filma 

V sodelovanju z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov 

Ruslo in Slovansko knjižnico smo predvajali štiri ruske filme s 

slovenskimi podnapisi. 

 

Slika 2: Cikel ruskega filma 

6.3.3 Čitalnica na prostem 

V poletnih mesecih smo organizirali čitalnico na prostem – 

»Poletna branja pod magnolijo«. Bralcem smo podarili 

brezplačne izvode odpisanih knjig in revij. 

6.3.4 Dobre knjige 

Sooblikujemo spletni portal Dobreknjige.si, kjer slovenske 

splošne knjižnice priporočamo kakovostno literaturo. 

6.3.5 Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic (20. 11.)  

Ob tej priložnosti smo odprli 7. sezono bralne značke za 

odrasle »Korošci pa bukve beremo«, predstavili knjigo 

Prevarana Slovenija avtorja Mateja Šurca in ponovili predstavo 

Brca v možgane v izvedbi Katje Vravnik in Tee Kovše. 

6.3.6 Festival 'Čiči – zmeraj prinesi si koco!' in 

knjižne olimpijske igre  

Na pragu poletja, v sredini meseca junija, smo v Koroški 

osrednji knjižnici že drugič na prav poseben način odprli 

sezono poletnega branja. Tradicionalno dvodnevno festivalsko 

dogajanje, ki smo ga poimenovali ČIČI – Zmeraj prinesi si koco!  

prebuja telo in duha, izobražuje ter zabava mlade vseh 

starosti. Zvrstili so se različni dogodki, od ustvarjalnih 

pripovedi za najmlajše, koncertov, debat, razstave fotografij 

na drevesih, do čisto posebnih Knjižnih olimpijskih iger (KOI). 

Odmevni dogodek s črkami, besedami in knjigami povezuje 

generacije, odpira javne debate ter na zabaven način 

promovira bibliotekarsko stroko. Knjižne olimpijske igre smo 

na srečanju knjižničarjev na temo dobrih praks predstavili 7. 6. 

2016 v Mestni knjižnici Kranj. 

 

Slika 3: Čiči KOI 

6.3.7 Knjižnica na obisku 

Bolnim, ostarelim in invalidom ponujamo brezplačno dostavo 

knjig na dom in brezplačno članstvo v knjižnici. Storitev 

izvajamo od leta 2012. V letu 2016 smo 8 bralkam vsaj enkrat 

na mesec dostavili knjige na dom. 

6.3.8 Knjižna paberkovanja 

Obiskovalcem smo vsak tretji četrtek v mesecu ob 10. uri v 

prostorih KOK in vsak tretji torek v mesecu v enoti Prevalje 

predstavili knjižne novitete za otroke in odrasle. Skupaj smo 

imeli 16 paberkovanj in 334 obiskovalcev.   

6.3.9 Knjižni vrtiljak 

V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tudi v 

letu 2016 tedensko predstavljali novejše knjižno gradivo: v 43-

ih oddajah smo predstavili 87 knjig. 
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Sezname (arhiv) predstavljenih knjig objavljamo na spletni 

strani knjižnice in Facebooku. 

6.3.10 Koroški kotiček 

Ponujamo propagandni material o krajih slovenske in 

avstrijske Koroške, ki so ga prispevali turistično informacijski 

centri na Koroškem. 

6.3.11 Noč knjige 

Ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige, smo sodelovali v 

projektu Noč knjige. Ob tej priložnosti smo s Koroškim 

medgeneracijskim centrom soorganizirali zaključno prireditev 

tretje bralne sezone »Beremo za nagrado Toneta Partljiča«. 

Pripravili smo razstavo in češko–slovenski literarni večer z 

Lenko Kuhar Daňhelovo in Petrom Kuharjem. Osrednja 

knjižnica je bila odprta do 22. ure.  

 
Slika 4: Noč knjige 

6.3.12 Praznik Občine Ravne na koroškem (12. 

april) 

Ob krajevnem prazniku smo predstavili knjigo Mati fabrika, 

mesto in dom avtorice Karle Oder in imeli koncert vokalnega 

kvarteta Činklce. V avli knjižnice smo postavili razstavo Postali 

smo mesto – Ravne na Koroškem.  

6.3.13 Recikliranje za nasmeh 

Nadaljujemo z brezplačnim zbiranjem kartuš za dobrodelni 

namen. Izrabljene laserske kartuše, kartuše za faks in kartuše 

za brizgalne tiskalnike lahko odložite v zbiralno škatlo v avli 

knjižnice. Vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za 

Društvo za pomoč trpečim in bolnim RDEČI NOSKI, hkrati pa 

prispevek k ohranjanju čistega okolja. 

6.3.14 Seznam najbolj branih knjig 

Mesečno smo pripravljali sezname najbolj branih knjig in jih 

objavili v Večeru, Dnevniku, po Koroškem radiu, pri založbi 

Rokus in na naši domači spletni strani. 

6.3.15 Slovenski kulturni praznik 

Ob prazniku kulture smo v razstavišču knjižnice pripravili 

interdisciplinarno razstavo »Človek, v katerem je gozd šumel«, 

ki je sovpadala s 120-letnico rojstva koroškega pesnika Blaža 

Mavrela – Pvožla. 

Na oddelku za otroke in mladino smo razstavili kakovostno 

sodobno otroško in mladinsko literaturo (»Najboljše za 

najmlajše«). 

6.3.16 Sodelovanje z zavodi, društvi, ustanovami 

in s podjetji 

V letu 2016 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 (Slavistično društvo Koroške, 

Kulturno društvo koroških likovnikov, Kulturno 

društvo literatov Mežiške doline), 

* Smeri izobraževanje, svetovanje in razvoj d.o.o., 

* turistično informacijskimi centri Koroške, 

* vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami Mežiške doline,  

* Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti. 

Sodelujočim smo nudili pomoč z izposojo gradiva, 
bibliopedagoškim in svetovalnim delom. Oddali smo jim 
prostor za izvedbo razstav, delavnic in drugih dogodkov. Z 
njimi smo sodelovali tudi v okviru raznih projektov (predšolska 
bralna značka, bralna značka za odrasle, teden vseživljenjskega 
učenja). 

 

Slika 5: Likovna razstava 
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Koroškemu medgeneracijskemu centru (KMC) smo v letu 2016 

pomagali pri ureditvi knjižnice. Za potrebe projekta »Beremo 

za nagrado Toneta Partljiča« in literarne čajanke KMC smo za 

daljše obdobje izposodili 42 Prežihovih in Suhodolčanovih del. 

Soorganizirali smo zaključno prireditev tretje bralne sezone 

»Beremo za nagrado Toneta Partljiča«. 

V Domu starejših Na Fari smo slavnostno podelili priznanja in 

nagrade za bralno značko za odrasle »Korošci pa bukve 

beremo«. 

Učenci novinarskega krožka Osnovne šole Koroški jeklarji so v 

domoznanskem oddelku posneli radijsko oddajo o posebnih 

zbirkah KOK. 

V poletnih mesecih smo imeli v avli knjižnice zbiralno mesto za 

zbiranje šolskih potrebščin. Zbiralno akcijo »Šola za vse!« je 

organiziralo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo. 

6.3.17 Stripoteka 

Umestitev stripov kot posebne zbirke za celotno območje 

Koroške pomeni povezovanje generacij otrok, mladine in 

odraslih. V Stripoteki je na voljo 663 enot stripovske literature.  

V letu 2016 smo razpisali stripovski natečaj »Prosti slog« za 

najboljši osnovnošolski oziroma srednješolski strip. Ob 

zaključku natečaja smo gostili striparja Damijana Stepančiča, 

podelili praktične nagrade in odprli razstavo stripovskega 

razpisa.  

V letu 2016 smo zabeležili 1.852 transakcij z gradivom iz 

Stripoteke. 

 

Slika 6: Razstava stripov Prosti slog 

6.3.18 Svet mehatronike 

V naši knjižnici je točka revije Svet mehatronike; na voljo so 

brezplačni izvodi revije. 

6.3.19 Ta veseli dan kulture (3. 12.) 

V Obrazih kulture smo se pogovarjali z dr. Francem 

Verovnikom. Na tiskovni konferenci Odkriti spomin smo 

predstavili digitalizacijo koroških serijskih publikacij. 

6.3.20 Teden vseživljenjskega učenja 

Teden vseživljenjskega učenja je potekal od 13. do 22. maja 

2016. v okviru TVU smo izvedli tečaj kaligrafije (tudi v okviru 

projekta Radi pišemo z roko), knjižna paberkovanja v osrednji 

knjižnici in v enoti Prevalje, potopisno predavanje Petra Recka 

in razstavo »Marflakova šola slikanja 2016«. 

6.3.21 Vrečke poletnega branja 

Tudi v letu 2016 smo na oddelku izposoje v pomoč pri izbiri 

poletnega čtiva ponudili tematsko obarvane vrečke poletnega 

branja. 

6.3.22 Za firbčne 

Pod rubriko Za firbčne spadajo brezplačne ustvarjalne 

delavnice in tečaji za odrasle, ki jih pripravimo v lastni režiji. V 

letu 2016 smo za člane knjižnice pripravili 16-urni brezplačni 

tečaj kaligrafije. Tečajniki so se seznanili z zgodovino in 

osnovami lepopisja in se naučili velikih in malih črk ter številk 

dveh izbranih pisav. 

 

6.4 Delo z mladimi bralci v letu 2016 

6.4.1 Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami 

V letu 2016 smo v Oddelku za otroke in mladino izvedli 27 

pravljičnih ur z ustvarjalnimi delavnicami v popoldanskem 

času, ki jih je skupno obiskalo 452 otrok.  

V naši zunanji enoti Žerjav smo izvedli 18 pravljičnih ur v 

popoldanskem času, ki jih je skupno obiskalo 84 otrok. 

V dopoldanskem času smo izvedli 92 pravljičnih ur (skupno 

1663 otrok), od tega 65 pravljičnih ur (skupno 1042 otrok) v 

vrtcih, šolah, CUDV ali v naših zunanjih enotah, 27 ur pravljic 

pa v Oddelku za otroke in mladino (827 otrok). 

Skupaj smo v letu 2016 izvedli 137 pravljičnih ur z ustvarjalnimi 

delavnicami, ki jih je obiskalo 2405 otrok. 

  PKLS ENOTE PKLS ENOTE 
SKUPAJ 

  (POPOLDAN) (DOPOLDAN) 

LETO URE OBISK URE OBISK URE OBISK URE OBISK 
URE / 
OBISK 

2016 27 452 18 84 27 827 65 1042 137/2405 

2015 29 462 11 63 25 715 60 1076 125/2316 

2014 28 489 13 107 24 626 20 515 85/1737 

 

6.4.2 Otroške lutkovne in dramske predstave  

Majsko predstavo dramske skupine vrtca Solzice O petelinčku, 

ki se je učil kikirikati, si je ogledalo 71 obiskovalcev.  

Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa smo 

organizirali 6 lutkovnih predstav z naslovom Pepi in perutnina 

(skupno 668 obiskovalcev): dve v Kulturnem domu Ravne na 

Koroškem (120 in 112 obiskovalcev; skupno 232 obiskovalcev), 

eno v Vrtcu Kralj Matjaž Črna na Koroškem (26 obiskovalcev), 

eno v Osnovni šoli Mežica (120 obiskovalcev), eno v Vrtcu 

Krojaček Hlaček Prevalje (240 obiskovalcev) in eno v 

Kulturnem domu Kotlje (50 obiskovalcev). 
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Junija smo v okviru festivala Čiči pripravili lastno pravljično 

predstavo Palček Prdulja, 105 obiskovalcev. 

Oktobrska predstava Lutk Zajec ob tednu otroka in začetku 

nove sezone pravljičnih ur z naslovom Mali Ojoj je pritegnila 

29 obiskovalcev.  

Novembra si je predstavo Ples metuljev dramske skupine 

CUDV Črna ogledalo 65 obiskovalcev. 

Decembra si je Praznično detektivko gledališča Smejček 

ogledalo 68 otrok; glasbeno pravljico Pridi k meni, knjižni 

moljček, 5, predstavo gimnazijske dramske skupine z 

naslovom Miklavževi znanci pa 18 otrok. 

V letu 2016 smo pripravili 13 predstav za otroke, ki jih je 

skupno obiskalo 1029 obiskovalcev.  

 ŠT. PREDSTAV OBISKOVALCI 

2016 13 1029 

2015 13 1017 

2014 11 1146 

 

6.4.3 Srečanja s pisatelji in pesniki 

Aprila smo za osnovnošolce, izžrebance pri projektih Moja naj 

knjiga in Mega kviz, pripravili srečanje s pisateljem Tonetom 

Partljičem. Srečanja se je udeležilo 115 obiskovalcev. 

 

6.4.4 Knjižne mišice 

Osem prireditev za najstnike pod skupnim naslovom Knjižne 

mišice se je udeležilo 240 dijakov. 

 

6.4.5 Bibliopedagoške ure in vodeni ogledi  

Po dogovoru s šolami in vrtci smo preko celega leta izvajali 

vodene oglede z bibliopedagoškimi urami (uvajanje v 

knjižnično-informacijska znanja).  

V Oddelku za otroke in mladino je bilo 93 (71 šole, 22 vrtci) 

organiziranih predstavitvenih ogledov, skupaj  2440 

obiskovalcev. 

 

Knjižnico in njene enote si je v letu 2016 ogledalo 122 skupin 

otrok in mladih, skupaj 3076 obiskovalcev. 

  PKLS ENOTE SKUPAJ 

LETO SKUPINE OBISK SKUPINE OBISK SKUPINE OBISK 

2016 93 2440 29 636 122 3076 

2015 57 1547 30 563 87 2110 

2014 51 1353 21 434 72 1787 

 

6.4.6 Predšolska bralna značka Petra Nosa 

Od septembra do junija pripravljamo v sodelovanju z vrtci 

projekt Predšolska bralna značka Petra Nosa. V letu 2016 je pri 

projektu sodelovalo 785 otrok. 

6.4.7 Križ – kraž, kralj Matjaž 

Dejavnost za najmlajše in njihove spremljevalce Križ – kraž, 

kralj Matjaž je lepo sprejeta. 46 dopoldanskih igralnih uric za 

predšolske otroke se je udeležilo 298 obiskovalcev. 

6.4.8 Happy hours – Vesele urice 

Angleščino za najmlajše smo izvedli 32-krat, udeležilo se je je 

276 otrok. 

6.4.9 Ure pravljic v srbskem, hrvaškem in 

bosanskem jeziku Peter Nos in Dadi 

Pripravili smo 4 »Dadije« v Oddelku za otroke in mladino ter 4 

v enoti Mežica. V Oddelku za otroke in mladino je bilo skupno 

12 obiskovalcev, v Mežici pa le 2. Skupno je bilo na 8 

prireditvah 14 obiskovalcev. 

6.4.10 Poletnice 

Bralni akciji za osnovnošolce se je čez poletne počitnice 

pridružilo 25 otrok z izpolnjenimi kupončki o prebranem 

gradivu. 

Leše 2 skupini

46 obiskovalcev

Žerjav 2 skupini

14 obiskovalcev

Kotlje 9 skupin

175 obiskovalcev

Mežica 4 skupine

93 obiskovalcev

Prevalje 8 skupin

187 obiskovalcev

Bukvarna 3 skupin

96 obiskovalcev

Skupno 29 ogledov

636 obiskovalcev

 
SREČANJA S 

PISATELJI 
OBISKOVALCI 

2016 1 115 

2015 1 85 

2014 1 80 

 KNJIŽNE MIŠICE OBISKOVALCI 

2016 8 240 

2015 1 35 
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6.4.11 Prireditev Poletnice 

Na septembrsko zaključno prireditev Poletnic je prišlo 27 

obiskovalcev. 

6.4.12 Koroški zakladi za radovedne 

V letu 2016 smo pripravili tudi 5 domoznansko-folklornih 

prireditev za otroke in mlade, obiskalo jih je 112 obiskovalcev. 

6.4.13 Razstave  

Januarja si je razstavo Zlate babičine bajke ogledalo 233 

obiskovalcev. Februarsko razstavo Najboljše za najmlajše smo 

predstavili 315 obiskovalcem, prav tako februarsko – 

valentinovo razstavo Daj, daj, srček nazaj pa 249 

obiskovalcem. Marca smo pripravili razstavo Preženimo zimo 

(211 obiskovalcev). 

Ob svetovnem dnevu otroških knjig, 2. aprila, smo pripravili 

razstavo »Bilo je …« (241 obiskovalcev). Od sredine aprila do 

konca maja smo v razstavi Andersenovi nagrajenci predstavili 

najboljše avtorje otroške in mladinske literature 256 

obiskovalcem. 

Junija smo ob zaključku Mega kviza pripravili pregledno 

razstavo »Železna doba«, to si je do začetka septembra 

ogledalo 514 obiskovalcev. 

Od sredine junija do sredine septembra je bila na ogled 

razstava »Predšolska bralna značka Petra Nosa« (577 

obiskovalcev). 

Septembra smo pripravili razstavo ob zaključku projekta 

Poletnice z istim naslovom, ogledalo si jo je 212 obiskovalcev. 

Oktobra smo pripravili razstavo ob krajevnem prazniku 

»Koroška kulturna dediščina« (357 obiskovalcev). 

Ob zaključku leta smo pripravili praznično razstavo »Najlepša 

voščila«, ki je pritegnila 182 obiskovalcev.  

V letu 2016 smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 11 

tematskih razstav, ki si jih je skupno ogledalo 3347 

obiskovalcev. 

 RAZSTAVE OBISK 

2016 11 3347 

2015 11 2911 

2014 10 2822 

 

6.4.14 Razstavni kotički 

Preko celega leta smo pripravili več razstavnih kotičkov: zimsko 

branje (162 obiskovalcev), o pustovanju (199 obiskovalcev), ob 

dnevu žena (249 obiskovalcev), ob veliki noči (227 

obiskovalcev), o nagradi desetnica (M. Moškrič: Sanje o belem 

štrpedu) (298 obiskovalcev), o počitniškem branju (313 

obiskovalcev), o nagradi večernica (P. Svetina: Kako zorijo 

ježevci) (276 obiskovalcev), zlata hruška (165 obiskovalcev) in 

razstavni kotiček praznične ustvarjalnice (167 obiskovalcev). 

Od oktobra do aprila smo za projekt Mega kviz in akcijo Moja 

naj knjiga pripravili po 6 razstavnih kotičkov (398 + 286 

obiskovalcev). Mesečno smo ob pravljičnih urah pripravili po 

en razstavni kotiček – 8 razstavnih kotičkov, 289 obiskovalcev. 

Skupno smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 29 

razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 3029 obiskovalcev. 

V enoti Črna na Koroškem je bilo po 6 razstavnih kotičkov 

»Moja naj knjiga« (50 obiskovalcev) in »Mega kviz« (41 

obiskovalcev), in še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu 

otroških knjig, Predšolska bralna značka, desetnica, Poletnice, 

večernica, zlata hruška in praznična voščila (208 obiskovalcev). 

Skupaj v Črni 19 razstavnih kotičkov, 299 obiskovalcev. 

V enoti Kotlje je bilo po 6 razstavnih kotičkov »Moja naj knjiga« 

(42 obiskovalcev)  in »Mega kviz« (31 obiskovalcev), in še 

razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 

Predšolska bralna značka, desetnica, Poletnice, večernica, 

zlata hruška in praznična voščila (183 obiskovalcev). Skupaj v 

Kotljah 19 razstavnih kotičkov, 256 obiskovalcev. 

V enoti Prevalje je bilo po 6 razstavnih kotičkov »Moja naj 

knjiga« (84 obiskovalcev)  in »Mega kviz« (48 obiskovalcev), in 

še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 

Predšolska bralna značka, desetnica, Poletnice, večernica, 

zlata hruška in praznična voščila (222 obiskovalcev). Skupaj na 

Prevaljah 19 razstavnih kotičkov, 354 obiskovalcev. 

V enoti Mežica je bilo po 6 razstavnih kotičkov »Moja naj 

knjiga« (137 obiskovalcev)  in »Mega kviz« (81 obiskovalcev) in 

še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 

Predšolska bralna značka, desetnica, Poletnice, večernica, 

zlata hruška in praznična voščila (248 obiskovalcev). Skupaj v 

Mežici 19 razstavnih kotičkov, 466 obiskovalcev. 

V enoti Žerjav je bilo po 6 razstavnih kotičkov »Moja naj 

knjiga« (39 obiskovalcev)  in »Mega kviz« (32 obiskovalcev), in 

še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 

Predšolska bralna značka, desetnica, Poletnice, večernica, 

zlata hruška in praznična voščila (109 obiskovalcev). Skupaj v 

Žerjavu 19 razstavnih kotičkov, 180 obiskovalcev. 

V letu 2016 smo v Oddelku za otroke in mladino in enotah 

Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika pripravili 124 

razstavnih kotičkov, skupno si jih je ogledalo 4584 

obiskovalcev.   

 RAZSTAVNI KOTIČKI OBISK 

2016 124 4584 

2015 117 3817 

2014 114 3679 

 

6.4.15 Knjižna uganka 

 Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo v letu 2016 

pripravili 10 knjižnih ugank in izžrebance iz vsake enote 

nagradili s knjigo (skupaj 60 knjižnih nagrad).  

 

 

 

 

 

Vseh reševalcev v letu 2016 je bilo 1220. 
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 UGANKE/NAGRADE REŠEVALCI 

2016 10/60 1220 

2015 10/60 1470 

2014 10/60 1206 

 

6.4.16 „Rastem s knjigo“ 

V letu 2016 so v Koroški osrednji knjižnici potekali obiski 

generacije sedmošolcev OŠ Mežiške doline in prvih letnikov 

Gimnazije in Šolskega centra Ravne na Koroškem. Knjižnica jim 

v okviru obiskov ponuja predstavitev knjižnice, knjižnično-

informacijsko opismenjevanje ter motivacijo za branje 

leposlovja ter jim podari na javnem razpisu izbrano izvirno 

mladinsko leposlovno delo. Projekt je del sistematične 

podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih 

stopnjah. Obiski potekajo po dogovoru.  

V letu 2016 nas je obiskalo 25 razredov, skupno 591 

obiskovalcev. (Obisk je odvisen od števila vpisanih 

sedmošolcev in dijakov prvih letnikov, variira pa tudi zaradi 

razlike med šolskim in koledarskim letom.) 

  RASTEM S KNJIGO 

  OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA SKUPAJ 

LETO ŠT. SKUPIN OBISK 
ŠT. 

SKUPIN 
OBISK 

ŠT. 
SKUPIN 

OBISK 

2016 10 208 15 383 25 591 

2015 11 250 2 52 13 302 

2014 11 242 16 405 27 647 

 

6.4.17 Ustvarjalne delavnice za mlade 

Februarja smo dvakrat (dopoldne in popoldne) pripravili 

ustvarjalnico ob valentinovem Daj, daj, srček nazaj, ki se je je 

udeležilo 20 in 5, skupno torej 25 obiskovalcev. 

V 11 decembrskih ustvarjalnih delavnicah za mlade z naslovom 

Okrasimo praznično drevo je sodelovalo 150 obiskovalcev.   

 USTVARJALNE 

DELAVNICE 
OBISK 

2016 13 175 

2015 8 146 

2014 10 299 

  

6.4.18 Raziskovalne delavnice za mlade 

V okviru festivala Čiči smo pripravili raziskovalno delavnico 

Iskanje knjižnega zaklada (37 udeležencev), ob krajevnem 

prazniku smo pripravili raziskovalno delavnico Koroška 

kulturna dediščina (21 udeležencev). Skupaj se je raziskovalnih 

delavnic udeležilo 58 otrok.   

 RAZISKOVALNE 

DELAVNICE 
OBISK 

2016 2 58 

2015 1 32 

2014 3 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: 

Lea Vaukan in mag. Jelka Kos 
 

 

 

 

 

 

Skupno je na 13 ustvarjalnicah sodelovalo 175 

otrok in mladih. 

V letu 2016 smo pripravili 560 prireditev oziroma 

dejavnosti za mlade, ki se jih je udeležilo 18377 

obiskovalcev. 

 DEJAVNOSTI OBISK 

2016 560 18377 

2015 446 15363 

2014 351 14241 
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7 Prireditve 
7.1 Prireditve v osrednji knjižnici 

V osrednji knjižnici je bilo v letu 2016 62 prireditev z  2.532 obiskovalci. 

DATUM DOGODKI 
ŠT. 

UDELEŽENCEV 

14. 1. 2016 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Drug drugemu življenje, 

Aleksandra Gradišnik 
55 

21. 1. 2016 ob 10. uri  

 

Knjižna paberkovanja 

 

Srečanja so namenjena odraslim. 
Predstavljamo nove knjige za otroke in odrasle. 

Predstavitve in pogovori o novih knjigah potekajo 

vsak 3. četrtek v mesecu ob 10. uri v Koroški 

osrednji knjižnici. 

29 

18. 2. 2016 ob 10. uri  38 

17. 3. 2016 ob 10. uri  29 

21. 4. 2016 ob 10. uri  26 

19. 5. 2016 ob 10. uri (Teden 

vseživljenjskega učenja, od 13. do 22. 

maja 2016) 

22 

20. 10. 2016 ob 10. uri  35 

17. 11. 2016 ob 10. uri (Ob dnevu 

slovenskih splošnih knjižnic) 
42 

15. 12. 2016 ob 10. uri  35 

25. 1. 2016 ob 18. uri  
Predstavitev knjige Cukini, pira, mak in pite, 

Tatjana Krejan Košan 
20 

11. 2. 2016 ob 18. uri Humanistični večer: Psihoterapija, Peter Praper  65 

19. 2. 2016 ob 18. uri Odsevanja, Andrej Makuc  30 

24. 2. 2016 ob 18. uri Pot domov – zgodbe o vračanju, Marjan Linasi  38 

26. 2. 2016 ob 18. uri Klavirski koncert, Jure Oder  65 

1. 3. 2016 ob 18. uri Predstavitev knjige Skozi čas, Aleks Štakul  30 

10. 3. 2016 ob 18. uri 
Pogovor o knjigi Zablode postsocializma, Vesna 

Godina  
30 

15. 3. 2016 ob 18. uri 
Pogovor o knjigi »Milan Kučan, prvi predsednik«, 

Milan Kučan, Božo Repe  
98 

18. 3. 2016 ob 17. uri Srečanje z Damijanom Stepančičem  45 

29. 3. 2016 ob 15. uri Sodobne ideološke prakse, Dušan Rutar  75 

30. 3. 2016 ob 17. uri 

Knjižni dar SPZ v Celovcu 

 in predstavitev slikanice Saj so samo otroci / Es 

sind doch noch Kinder, Marjan Pungartnik  

22 

31. 3. 2016 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Kjer šelestijo breze, Ivana 

Vatovec  
18 

Praznik Občine Ravne 

na Koroškem 

 (12. april) 

6. 4. 2016 ob 

18. uri 

Predstavitev knjige Mati fabrika, mesto in dom, 

Karla Oder  
70 

8. 4. 2016 ob 

19.30 uri 

Koncert vokalnega kvarteta Činklce  
25 

7. 4. 2016 ob 18. uri Cikel ruskega filma: Moskva ne verjame solzam  4 

14. 4. 2016 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Knjižno ali slovensko – kako je 

prav?, Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes  
16 
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19. 4. 2016 ob 11. uri Knjižne mišice  32 

23. april, svetovni dan 

in noč knjige 

20. 4. 2016 

ob 10.30 uri 

Srečanje s Tonetom Partljičem in Primožem 

Suhodolčanom  
150 

22. 4. 2016 

ob 18. uri 

Literarni večer z Lenko Kuhar Daňhelovo in 

Petrom Kuharjem 
23 

3. 5. 2016 ob 18. uri Majski dan pisane besede, Saša Pavček  130 

11. 5. 2016 ob 17. uri 
Predstavitev slikanice Tina in medvedja moč, 

Primož Suhodolčan  
95 

12. 5. 2016 ob 18. uri Kako iz krize svobodnega sveta?, Anton Komat  45 

Teden vseživljenjskega 

učenja  

(od 13. do 22. maja 

2016) 

9. 5. 2016 od 

17. do 20. 

ure 

Za firbčne:  

Tečaj kaligrafije, Natalija Resnik Gavez 

15 

16. 5. 2016 

od 17. do 20. 

ure 

12 

23. 5. 2016 

od 17. do 20. 

ure 

14 

30. 5. 2016 

od 17. do 20. 

ure 

12 

26. 5. 2016 

ob 19. uri 

Japonska, Peter Recko  
32 

Festival Solzic 

 (od 19. do 21. maja 

2016) 

19. 5. 2016 

ob 18. uri 

Botanično-literarna prireditev, Renata Picej  
45 

20. 5. 2016 

ob 15.30 uri 

Srečanje Prežihovih šol, Bojana Verdinek 
35 

2. 6. 2016 ob 18. uri Cikel ruskega filma: Ivanovo otroštvo  11 

10. 6. 2016 ob 18. uri 

Predstavitev znanstvene monografije Obzorja 

Koroške 1, Katarina Keber, Karla Oder  

in predavanje Palmira, ljubezen moja, Verena 

Vidrih Perko 

35 

14. 6. 2016 ob 18. uri Predstavitev Knjige o Franju Malgaju, Igor Grdina 30 

16. 6. 2016 do 17. 6. 2016 Festival ČIČI  230 

9. 9. 2016 ob 17. uri 
Predstavitev knjige in igra Tisti grad tam nekje, 

Aleksandra Hovnik  
30 

10. 10. 2016 do 15. 10. 2016 

Festival JAZZ RAVNE:  

Koncert »Zvoki v mestu«, 

 omizje »Viva Jazz Forma?«,  

Singularity Igorja Bezgeta  

177 

11. 10. 2016 ob 11. uri 
Predstavitev slikanice Božična zgodba, Sanja 

Repnik  
25 

21. 10. 2016 ob 18. uri Občina in knjiga, Vojko Močnik  20 

25. 10. 2016 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Didaskalije k dihanju, Anja 

Golob  
20 
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Ob dnevu slovenskih 

splošnih knjižnic  

(20. 11.) 

17. 11. 2016 

ob 10. uri 

Bralna značka za odrasle »Korošci pa bukve 

beremo«  
120 

21. 11. 2016 

ob 18. uri 

Prevarana Slovenija, Matej Šurc  
53 

25. 11. 2016 

ob 18. uri 

Ponovitev predstave Brca v možgane, Katja 

Vravnik in Tea Kovše 
14 

18. 11. 2016 ob 11. uri Knjižne mišice  26 

24. 11. 2016 ob 10. in 17. uri Delavnica »Iz knjige do odra«, Tea Kovše  10 

30. 11. 2016 ob 18. uri Cikel ruskega filma: Oboževalka  8 

Ta veseli dan kulture  

(3. 12.) 

1. 12. 2016 

ob 11. uri 

Odkriti spomin: tiskovna konferenca in 

predstavitev koroških serijskih publikacij, Simona 

Šuler Pandev in Simona Vončina  

10 

1. 12. 2016 

ob 18. uri 

Obrazi kulture: Dr. Franc Verovnik  
45 

9. 12. 2016 ob 17. uri Predstavitev knjige Doberdo, Vinko Ošlak  42 

16. 12. 2016 ob 18. uri Predavanje o boreliozi, Bene Behrič  16 

21. 12. 2016 ob 18. uri Cikel ruskega filma: Večerja je na mizi  8 

SKUPAJ: 62 DOGODKOV 2.532 

 

7.2 Prireditve v enotah 

Po enotah je bilo v letu 2016 27 dogodkov z 267 udeleženci.  

7.2.1 Enota Prevalje 

DATUM PRIREDITEV 
ŠT. 

UDELEŽENCEV 

19. 1. 2016 ob 10. uri  

Knjižna paberkovanja 
 

Srečanja so namenjena odraslim. Predstavljamo nove 
knjige za otroke in odrasle. 

Predstavitve in pogovori o novih knjigah potekajo vsak 
tretji torek v mesecu ob 10. uri v enoti Prevalje. 

 

10 

16. 2. 2016 ob 10. uri  7 

15. 3. 2016 ob 10. uri  11 

19. 4. 2016 ob 10. uri  9 

17. 5. 2016 ob 10. uri 
 (Teden vseživljenjskega učenja, 

od 13. do 22. maja 2016) 
10 

18. 10. 2016 ob 10. uri  11 

15. 11. 2016 ob 10. uri  11 

13. 12. 2016 ob 10. uri  9 

3. 3. 2016 ob 19. uri Pot domov – zgodbe o vračanju, Marjan Linasi  10 

4. 4. 2016 ob 18. uri 
Slovenske besede, ujete v pesmi in prozi, Martin 

Kuchling  
25 

21. 6. 2016 ob 18. uri 
Koroški muzejski večer, posvečen spominu na dr. Ljubo 

Prenner, Brigita Rajšter  
23 

6. 10. 2016 ob 18. uri Rekla si, da hočeš!, Matjaž Pikalo  38 

24. 11. 2016 ob 17. uri Predstavitev Mohorjanovih glasbenih izdaj  24 

29. 11. 2016 ob 18. uri Potopis Marinke Dretnik  11 

13. 12. 2016 ob 17. uri Okrasimo praznično drevo  

SKUPAJ 209 
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7.2.2 Enota Mežica 

DATUM PRIREDITEV ŠT. UDELEŽENCEV 

9. 3. 2016 ob 19. uri Pot domov – zgodbe o vračanju, Marjan Linasi  10 

5. 4. 2016 ob 18. uri Potopis Marinke Dretnik  16 

22. 11. 2016 ob 18. uri Potopis Marinke Dretnik  12 

12. 12. 2016 ob 9. in 10. uri Okrasimo praznično drevo   

SKUPAJ 38 
 

7.2.3 Enota Črna 

DATUM PRIREDITEV ŠT. UDELEŽENCEV 

15. 3. 2016 ob 19. uri Pot domov – zgodbe o vračanju, Marjan Linasi  9 

13. 12. 2016 ob 10. uri Okrasimo praznično drevo  

SKUPAJ 9 
 

7.2.4 Enota Kotlje 

DATUM PRIREDITEV 
ŠT. 

UDELEŽENCEV 

7. 12. 2016 ob 16.30 
uri 

Letna skupščina Slavističnega društva Koroške in predstavitev 
knjige Zoprna lirika  

11 

12. 12. 2016 ob 9. in 
10. uri 

Okrasimo praznično drevo 
 

SKUPAJ 11 
 

7.2.5 Enota Žerjav 

DATUM PRIREDITEV ŠT. UDELEŽENCEV 

13. 12. 2016 ob 9. in 10. uri Okrasimo praznično drevo  
 

7.3 Prireditve v Bukvarni Ajta 

V Bukvarni Ajta je bilo 6 dogodkov, 115 udeležencev. 

DATUM PRIREDITEV ŠT. UDELEŽENCEV 

22. 3. 2016 ob 18. uri Potopis Marinke Dretnik  32 

14. 6. 2016 ob 19. uri Delavnica tapkanja, Jerneja Rebernik  17 

8. 10. 2016 ob 15. uri Pridi k meni, knjižni moljček!, Maja Ocepek 5 

8. 11. 2016 ob 18. uri Camino, mistika nevidnega sveta, Bojana Vranjek  20 

24. 11. 2016 ob 18. uri Potopis Marinke Dretnik  34 

6. 12. 2016 ob 18. uri Predstavitev knjige Starodavna umetnost zdravljenja, Uroš Plantan 7 

SKUPAJ 115 
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7.4 Prireditve po knjižnicah območja 

PO knjižnicah na območju je bilo 6 dogodkov, 182 udeležencev. 

DATUM PRIREDITEV ŠT. UDELEŽENCEV 

11. 4. 2016 ob 11. uri Knjižnica Radlje  35 

18. 4. 2016 ob 13. uri Knjižnica Dravograd 27 

22. 4. 2016 ob 10. uri Knjižnica Slovenj Gradec  22 

22. 11. 2016 ob 11. uri Knjižnica Radlje 42 

23. 11. 2016 ob 13. uri Knjižnica Dravograd  34 

30. 11. 2016 ob 10.30 uri Knjižnica Slovenj Gradec  22 

SKUPAJ 182 
 

 

Slika 7: Knjižne mišice v knjižnici Dravograd 

7.5 Prireditve drugod 

Na Občini Prevalje si je ob slovenskem kulturnem prazniku domoznansko razstavo Koroške osrednje knjižnice »Človek, 

v katerem je gozd šumel«, posvečene 120-letnici rojstva koroškega pesnika Blaža Mavrela – Pvožla, ogledalo 880 

obiskovalcev. 

 

7.6 Razstave 

Razstave (20) so bile na ogled v razstavišču knjižnice, v stripoteki, med gradivom, v grajski kleti in v avli knjižnice.  

DATUM PRIREDITEV 
ŠT. 

UDELEŽENCEV 

do 8. 1. 2016 Ubesedeni svet Črne  35 

1. 2. 2016 do 23. 

3. 2016 

Slovenski kulturni praznik: »Človek, v katerem je gozd šumel« (120-

letnica rojstva koroškega pesnika Blaža Mavrela – Pvožla)  
575 

14. 3. 2016 do 1. 

4. 2016 

Pirhi, Marjan Pečovnik  
500 

18. 3. 2016 do 20. 

5. 2016 

»Prosti slog«, zaključek stripovskega natečaja  
1045 

29. 3. 2016 do 18. 

4. 2016 

Svetlobni premiki II, Renata Bedene, Vesna Štih  
91 

11. 4. 2016 do 6. 

5. 2016 

Unikatni nakit D'čva, Barbka Brezovnik  
500 
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12. 4. do 29. 4. 

2016 

Praznik Občine Ravne na Koroškem (12. april): Postali smo mesto – 

Ravne na Koroškem  
560 

22. 4. 2016 do 13. 

5. 2016 

23. april, svetovni dan in noč knjige: Razstava Češki kras, Muzej Češkega 

krasa, mesto Beroun, dirigent Václav Talich  
523 

19. 5. 2016 do 3. 

6. 2016 

13. likovna kolonija, CUDV Črna  
420 

20. 5. 2016 do 10. 

6. 2016 

Festival solzic: Razstava izdelkov literarnega natečaja Prežihove 

ustanove, Bojana Verdinek  
200 

8. 6. 2016 do 20. 

6. 2016 

»Marflakova šola slikanja 2016«  
200 

4. 7. 2016 do 31. 

8. 2016 

Koroška na platnu in v lesu, Alojz Krevh, Rudi Novak  
230 

10. 10. 2016 do 

12. 11. 2016 

Razstava likovnih del Zorana Rožiča  
150 

19. 8. 2016 do 10. 

9. 2016 

Na zlomljenih krilih razvoja  
500 

15. 9. 2016 do 5. 

10. 2016 

TIHO – ŽITJE, Vida Slivniker  
250 

7. 10. 2016 do 27. 

10. 2016 

Likovna razstava Dorice in Stanka Bricmana  
523 

14. 10. 2016 do 

12. 11. 2016 

Razstava fotografij vseh sezon, Nika Holcl  
100 

2. 11. 2016 do 14. 

11. 2016 

Likovna razstava Kulturnega društva koroških likovnikov  
250 

18. 11. 2016 do 

10. 12. 2016 

»Gibanje« - razstava članov Foto kluba Koroška 
75 

15. 12. 2016 do 

31. 1. 2017 

Domoznanska razstava: »Dragi Julči!«  
545 

SKUPAJ:  7.272 

 

 

Slika 8: Razstava Dragi Julči! (foto Nika Hölcl)
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7.7 Razstavni kotički med gradivom 

Med gradivom je bilo pripravljenih 37 priložnostnih 

razstav, ki si jih je ogledalo 5.920 obiskovalcev.

 

 

 

7.8 Ostale prireditve 

V februarju smo pridobili nov prostor za 

prireditve – grajsko klet. Uprizoritvi gledališke 

predstave Brca v možgane v izvedbi Zadruge 

ZRaven sta v letu 2016 sledili še dve ponovitvi (90 

obiskovalcev). 

Ob prazniku Občine Ravne na Koroškem (12. 

april) je v Kuharjevi dvorani potekala slavnostna 

seja Občine Ravne na Koroškem (60 

obiskovalcev). 

Zveza športnih društev Ravne na Koroškem je na 

grajskem vrtu podelila priznanja najboljšim 

športnikom v Občini Ravne na Koroškem (120 

obiskovalcev). 

Na grajskem vrtu je potekala tudi podelitev 

glasbenih priznanj Glasbene šole Ravne na 

Koroškem (100 obiskovalcev). 

V sklopu Koroškega kulturnega poletja so se na 

grajskem vrtu zgodili trije koncerti: Letni koncert 

pihalnega orkestra železarjev Ravne, Help! A 

Beatles tribute band in Faušdur band (3.400 

obiskovalcev). 

V Kuharjevi dvorani je potekalo Srečanje 

glasbenih šol Slovenije (200 obiskovalcev). 

V prostorih Koroške osrednje knjižnice se je 

odvilo 31. zborovanje Zveze zgodovinskih društev 

Slovenije z mednarodno udeležbo (55 

obiskovalcev). 

V časopisni čitalnici je potekalo srečanje prve 

»Proaktivne kavarne« na Ravnah (30 

obiskovalcev). 

Gimnazija Ravne je v razstavišču knjižnice 

organizirala srečanje z Matjažem Pikalom (90 

obiskovalcev). 

Teh 12 prireditev se je udeležilo 4.145 

obiskovalcev. 

 

7.9 Strokovna usposabljanja - 
delavnice 

Za zaposlene v KOK in zaposlene v Slovenski 

študijski knjižnici v Celovcu smo organizirali 4 

usposabljanja za delo v programski opremi 

Cobiss3/Izposoja (42 udeležencev). 

Zaposleni v KOK smo imeli dve delavnici na temo 

komunikacije in obvladovanja konfliktov (20 

udeležencev).  

V KOK so bile za knjižničarje vseh koroških splošnih 

knjižnic predstavljene spletna aplikacija 

Januar – mesec, ki letu odpira vrata

Čas za čaj

Bralni izziv

Jabolka

Aleš Debeljak

Tone Partljič, Prešernov nagrajenec 

Dan varne rabe interneta

Svetovni dan materinščine

Umberto Eco – v slovo

Štefan Marflak – anagrami 

Zakaj je 8. marec dan žena?

Slovenski teden boja proti raku

Dan mučenikov

Potica – slovensko praznično pecivo

Svetovni dan poezije

2. april – Dan za spremembe

Svetovni dan mladih prostovoljcev

Ob svetovnem dnevu in noči knjige

Shakespeare, Cervantes – 400 let smrti

Karel Pečko – v slovo

Festival solzic: na ogled postavimo vse izdaje solzic, čipke

Kresnikovi nagrajenci

Potepanja po Koroški

Dan Primoža Trubarja

Učimo se učiti

Vilenica – nagrajenci

Kresnikov nagrajenec Miha Mazzini

Razstava ob tednu otroka

Nobelov nagrajenec Bob Dylan

Oktober – mesec kibervarnosti

Jenkova nagrajenka Anja Golob

Svetovni dan filozofije

Koroški obrazi

Pričarajmo si nepozabne praznike

Miklavževi piškoti

Ustvarjalne ideje

Voščila
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EBONITETE.SI in nekatere dobre prakse ostalih 

osrednjih območnih knjižnic (39 obiskovalcev). 

Sodelavki iz Domoznanskega oddelka sta v 

Koroškem medgeneracijskem centru dvakrat 

predstavili spletni informacijski portal Kamra in 

Digitalno knjižnico Slovenije dLIB.si (22 

obiskovalcev). 

Deset delavnic je obiskalo 123 obiskovalcev. 

Strokovni delavci KOK so se udeležili 36 različnih 

izobraževanj, eno v okviru projekta Erasmus 

mobilnosti. 

Pripravila: 

Petra Makuc, vodja izposoje 
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VII Bukvarna Ajta 

Na knjižnih policah bukvarne Ajta je bilo preko 

4.000 knjig različnih področij (leposlovna in 

strokovna literatura za odrasle in mladino). 

 

1 Dogodki, ki so se v bukvarni 

odvijali v letu 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2016 Obisk otrok iz vrtca Solzice (21).

5. 2. 2016 Obisk otrok iz vrtca Solzice (46).

22. 3. 2016 Potopisno predavanje z gospo Marinko Dretnik -
PATAGONIJA DEŽELA NA KONCU SVETA. 
Predavanja se je udeležilo 32 ljudi.

24. 3. 2016 Bukvarno sta obiskali dve skupini otrok:

1. skupina:  20 otrok od 4-6 let,

2. skupina:  14 otrok od 2-3 let.

2. 4. 2016 V okviru dneva DAN ZA SPREMEMBE smo 
podarili 60 knjig.

20. 4. 2016 Sodelovali smo pri projektu beremo za nagrado 
Toneta Partljiča – darovali smo  60 knjig.

14. 6. 2016 Delavnica TAPKANJA, 17 udeležencev.

16. 6. – 18. 6. 
2016

Sodelovali smo na prireditvi Čiči – zmeraj 
prinesi mi koco. V poletni čitalnici pod 
magnolijo so obiskovalci lahko posegali po 
knjigah iz našega vozička.

24. 8. 2016 V okviru ravenskih dni smo se udeležili sejma 
in podarili 170 knjig.

22. 9. 2016 Darovali smo  17 knjig Domu starostnikov na 
Prevaljah.

8. 10. 2016 Glasbena pravljica, pod vodstvom gospe 
Maje Ocepek. Pravljice se je udeležilo 5 otrok 
s starši.

8. 11. 2016 Potopisno predavanje in predstavitev 
knjige MOJ CAMINO z gospo Bojano 
Vranjek. Predavanja se je udeležilo 20 ljudi.

24. 11. 2016 Potopisno predavanje z gospo Marinko 
Dretnik S KOLESOM PO ROMUNIJI. 
Predavanja se je udeležilo 34 ljudi.

6. 12. 2016 Predstavitev knjige STARODAVNA UMETNOST 
ZDRAVLJENJA mag. Uroša in Veronike Platan. 
Predstavitve se je udeležilo 7 ljudi

18. 12. 2016 Na povabilo vaškega centra KOTLJE se 
udeležimo BOŽIČNO –NOVOLETNEGA sejma. 
Podarili smo okoli 100 knjig.

29. 12. 2016 Otroška delavnica ČAROBNI december. 
Delavnice se je udeležilo 6 otrok.

125 različnih darovalcev je podarilo 9.183 knjig, 

134 DVD-je in 10 CD-jev.   
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2 Statistični podatki za leto 2016 
 

 

V veliko pomoč pri neposrednem stiku z obiskovalci 

bukvarne je elektronski naslov 

bukvarna.ajta@rav.sik.si.  

Vse ostale informacije so dostopne tudi na spletni 

strani naše knjižnice. 

Pripravila: 

Vlasta Zaberčnik 

 

 

 

 

  

 

MESEC 

ŠTEVILO 

OBISKOV 

ŠTEVILO 

PRODANIH 

KNJIG 

JANUAR 28 17 

FEBRUAR 45 52 

MAREC 60 76 

APRIL 28 78 

MAJ 19 50 

JUNIJ 27 37 

JULIJ 13 19 

AVGUST 19 29 

SEPTEMBER 31 53 

OKTOBER 40 74 

NOVEMBER 49 46 

DECEMBER 47 48 

SKUPAJ 406 579 

mailto:bukvarna.ajta@rav.sik.si
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VIII 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, ki ji jih 

nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju 

osrednjih območnih knjižnic. 

Knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v 

območno mrežo, ki zagotavlja kvalitetno 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 dr. Franca Sušnika v 

okviru območnih nalog skrbi za uveljavljanje 

strokovnosti knjižničarske stroke, o doseženem 

seznanja javnost in vrednoti knjižničarsko 

dejavnost na območju.  

 

Območna mreža knjižnic omogoča enakopravnejši 

dostop do knjižničnega gradiva in informacij vsem 

državljanom in 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 (lokalno, v regiji, na državnem nivoju) 

in s tem povečuje vpliv in ugled knjižničarske 

stroke.  

1 Zagotavljanje povečanega in 

zahtevnejšega izbora 

knjižničnega gradiva in 

informacij (območna zbirka) 
Območna zbirka je namenjena uporabnikom 

širšega območja. 

Povečan izbor klasičnega knjižničnega gradiva je v 

letu 2016 predstavljalo zgolj gradivo iz obveznega 

izvoda. Ta nam na območju vsaj delno zagotavlja 

pregled knjižne produkcije na Slovenskem. 

Gradivo, ki ga dobimo preko obveznega izvoda, 

smo v skladu s pravilnikom obdelali in uvrstili v 

zbirko in našim uporabnikom in uporabnikom 

osrednjih knjižnic območja omogočili izposojo tega 

gradiva z osebno izposojo, brezplačno 

medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom 

do informacij. 

1.1 Nakup za območno zbirko  

Po navodilih MZK nismo načrtovali nakupa 

klasičnega knjižnega gradiva, saj je bila prioriteta 

nakup podatkovnih baz. 

Izvedli smo nakup 3 podatkovnih baz za vse 

splošne knjižnice na območju.  

Preko konzorcija COSEC smo izvedli nakup 

podatkovnih baz Tax-Fin-Lex (pravno področje) in 

Press Reader (več kot 5.000 naslovov časnikov in 

časopisov), Arhiv Večera pa je knjižnica izvedla 

samostojno. Zaradi premajhne uporabe in 

prevelikega stroška za e-vir GVIN.com nismo več 

podaljšali naročnine. 

Dostop do podatkovnih baz je uporabnikom na 

podlagi IP naslovov iz lokacij posamezne knjižnice 

ali z oddaljenim dostopom zagotovljen v vseh 

splošnih knjižnicah in njihovih enotah na 

območju. 

Skupaj  smo za potrebe območja v letu 2016 

zagotovili 2.284 izvodov knjižnega gradiva in 3 e-

vire. 

 

 

 

 

Gradivo je bibliografsko obdelano v sistemu 

COBISS. 

1.2 Seznanjanje z gradivom 

Za knjižnice in uporabnike na območju je seznam 

gradiva objavljen na naši spletni strani:  

http://www.rav.sik.si/informacije/gradivo%20iz%

20sredstev%20MK/. 

Pri nabavi smo upoštevali tudi predloge knjižnic na 

območju, ki so jih sproti posredovale nabavni službi 

Koroške osrednje knjižnice.  

Ob upoštevanju kriterijev kvalitete in zahtevnosti 

gradiva ter Zakona o obveznem izvodu publikacij je 

knjižnica uporabnikom s širšega območja 

zagotovila dostop do dela slovenske knjižne 

produkcije, ki jih splošne knjižnice na območju sicer 

ne nabavljajo, ter tuje periodike in podatkovnih 

zbirk. 

http://www.rav.sik.si/informacije/gradivo%20iz%20sredstev%20MK/
http://www.rav.sik.si/informacije/gradivo%20iz%20sredstev%20MK/
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1.3 Posebna zbirka »Stripoteka« 

Z vzpostavitvijo posebne zbirke stripov smo v letu 

2013 pridobili nov prostor za druženje in občasne 

neformalne prireditve, pogovore, okrogle mize na 

teme, ki zanimajo to ciljno generacijo ter pridobili 

dodaten razstavni prostor, v katerem z razstavami, 

natečaji in prireditvami prezentiramo tovrstno 

gradivo. 

Zbirka stripov v letu 2016 šteje 663 stripov. Vanjo 

je vključen tudi revijalni stripovski tisk. 

 
Slika 9: Zbirka stripov v Stripoteki 

1.4 Članstvo in posredovanje gradiva 

za potrebe območne funkcije  

V letu 2016 je knjižnica imela 815 ali 16 % članov s 

širšega območja, ki so si izposodili 38.159 enot 

gradiva ali 11,3 % od vsega izposojenega gradiva. 

Koroške knjižnice na območju smo si med seboj po 

medknjižnični izposoji posredovale 275 enot 

gradiva in 298 kopij strani dokumentov. 

 

2 Strokovna pomoč knjižnicam 

na območju (svetovalno delo) 
Sodelovanje s knjižničarji splošnih knjižnic regije je 

temeljilo na izmenjavi izkušenj ter znanja in je 

potekalo v obliki srečanj, izobraževanj, 

individualnih pogovorov, po e-pošti in telefonsko, 

pošiljali smo jim zapisnike in drugo gradivo.  

Vsem knjižnicam je bilo poslano tudi vsebinsko in 

finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog 

osrednje območne knjižnice za leto 2015. 

Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v 

letu 2016 so sodelovale vse knjižnice na območju.  

Strokovna pomoč knjižnicam je zajemala tudi 

različno individualno svetovanje in sodelovanje v 

zvezi z strokovnimi vprašanji in dilemami, s 

katerimi se srečujemo pri izvajanju knjižnične 

dejavnosti (knjižničarska zakonodaja, predpisi s 

področja knjižničarstva, delovna razmerja, delo z 

uporabniki s posebnimi potrebami, IKT oprema in 

zagotavljanje nemotenega delovanja dostopa na 

daljavo do podatkovnih zbirk, bibliografska 

obdelava knjižničnega gradiva, …). 

Koroška osrednja knjižnica kot OOK je za osrednje 

knjižnice območja organizirala oz. pripravila 

naslednje sestanke, izobraževanja, strokovna 

srečanja in svetovanja. 

2.1 Strokovna srečanja OK-jev in 

OOK 

V letu 2016 smo se z direktoricami osrednjih 

splošnih knjižnic na območju sestali trikrat. Na 

srečanjih smo jih seznanili s poročilom izvajanja 

nalog OOK v letu 2015, s programom izvajanja 

območnih nalog na območnem in nacionalnem 

nivoju v letu 2016, zagotavljanjem dostopa do e-

virov, določitvijo tem strokovnih srečanj knjižnic na 

območju, brezplačno medknjižnično izposojo na 

območju, skupnim projektom za najstnike »Knjižne 

mišice«. 

Na strokovnem srečanju (17. maj 2016) 

predstavnikov splošnih knjižnic območja 

(direktorice, koordinatorica in domoznanci), 

koordinatorice Milene Bon (NUK) in Borisa Rifla 

(oddelek Slovenska bibliografija - NUK) na temo 

koncepta domoznanske bibliografije serijskih 

publikacij (e-oblika), ki jo je domoznanska skupina 

pripravila v okviru območnosti, smo osrednje 

knjižnice seznanili z nalogo razdelitve serijskih 

publikacij po območjih in analitične obdelave 

člankov. 

Knjižnice na območju smo seznanili tudi z Analizo 

območja 2014 – Koroško območje ter s skupnim 

sodelovanjem pripravile Program dela za območne 

naloge v letu 2017. 
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2.2 Strokovna pomoč knjižnicam na 

območju 

Z osrednjimi knjižnicami na območju smo 

sodelovali pri: 

 

Za knjižničarje splošnih knjižnic smo pripravili 

naslednja izobraževanja: 

1. Predstavitev dobrih praks drugih knjižnic: 

• Rastem s knjigo (Maja Ivanež, Knjižnica 

Mirana Jarca Novo mesto) 

• Promocija e-virov (Polonca Kavčič, Saša 

Vidmar, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova 

Gorica) 

• Model informacijskega opismenjevanja v 

Mariborski knjižnici (Sandra Jesenek, Mariborska 

knjižnica) 

2. Predstavitev spletne aplikacije EBONITETE, ki 

nudi popoln pregled več kot 200.000 poslovnih 

subjektov in smo jo imeli v testiranju 1 mesec. 

 

2.3 Skupni projekti s splošnimi 
knjižnicami na območju 

 Korošci pa bukve beremo 

Ponovno je bil zelo uspešen naš skupni projekt s 

področja razvijanja bralne kulture z bralno značko 

za odrasle »Korošci pa bukve beremo«, ki smo jo 

dopolnili z »lahkim branjem« in v projekt vključili 

tudi uporabnike s posebnimi potrebami.  

 Dostop do e-virov 

Dostop do e-virov je bil zagotovljen za vse splošne 

knjižnice in njihove enote na območju. 

 Brezplačna medknjižnična izposoja za 

uporabnika 

Tudi v letu 2016 smo uporabnikom zagotavljali 

brezplačno medknjižnično izposojo med koroškimi 

splošnimi knjižnicami. 

 Knjižne mišice, projekt za najstnike 

Projekt je nastal v sodelovanju z Debatnim 

krožkom Gimnazije Ravne na Koroškem in vseh 

koroških splošnih knjižnic pod mentorstvom Tee 

Kovše z  namenom pritegniti mlade in spodbuditi 

bralno kulturo med njimi. Pripravili smo igre po 

vzoru Knjižnih olimpijskih iger, kjer se je skozi 

različne discipline merila kapaciteta knjižnih mišic 

sodelujočih. V vsaki od koroških splošnih knjižnic 

smo izvedli dve prireditvi. Skupaj se je projekta 

udeležilo 240 osnovnošolcev in dijakov. 

2.4 Skupni projekti z drugimi 
območnimi knjižnicami  

• Rastem z e-viri, nakup e-gradiv v sodelovanju s 

COSEC in zagotavljanje dostopa na daljavo, 

nadgradnja in posodobitev programa za izdelavo 

statistike dostopa na daljavo, izobraževanje za 

uporabo podatkovnih zbirk in priprava spletnih 

vodičev.  

• Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic. 

• Kamra, sodelovali smo pri  vseh aktivnostih v 

zvezi s portalom in na sestankih urednikov ter v 

nadzornem odboru. 

načrtovanju in organizaciji pridobivanja
domoznanskega gradiva za knjižnice na
območju;

informiranju zavezancev za obvezni izvod;

seznanjanju uporabnikov z domoznanskimi
zbirkami na območju (predstavitev regijskih
zbirk);

bibliografski obdelavi gradiva;

objavljanju dokumentov na portalu Kamra in
pridobivanju potencialnih partnerjev;

brezplačni medknjižnični izposoji na območju;

dejavnostih za uporabnike s posebnimi
potrebami;

izvajanju mentorstva za študente
bibliotekarstva (2);

izvajanju dejavnosti za najstnike "Knjižne
mišice";

Slovenski študijski knjižnici Celovec, edini
knjižnici za zamejce v Avstriji, smo nudili
strokovno pomoč pri prehodu na
Cobiss3/Izposoja;
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• Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega 

uporabnika na vseh območjih, Koroška osrednja 

knjižnica je nosilec projekta. 

• Portal Dobreknjige.si 

Sodelovali smo v uredniškem odboru spletnega 

portala s priporočilno kakovostno literaturo  

• Spletni vodiči, sodelovali smo v projektu. 

• Promocija območnosti, pridružili smo se vsem 

aktivnostim, ki so bile namenjene skupni 

promociji OOK. 

            

2.5 Knjižnične storitve za posebne 
skupine uporabnikov na območju 

Koroška osrednja knjižnica izvaja tudi dejavnosti za 

uporabnike s posebnimi potrebami bodisi v 

prostorih knjižnice ali v institucijah, kot so domovih 

za ostarele, enote varstveno-delovnih centrov, šole 

s prilagojenim programom in različna društva, ki 

vključujejo uporabnike s posebnimi potrebami.  

Knjižnica na obisku je storitev, ki ponuja 

brezplačno dostavo knjig na dom bolnim, ostarelim 

in invalidom.  

KOK se trudi tudi za fizično dostopnost invalidom 

(klančine, dvigala), slepim in slabovidnim  so na 

voljo pripomočki za branje (lupe, povečevalniki, 

bralna očala…), knjige z večjim tiskom so posebej 

izpostavljene in označene, na voljo so zvočne 

knjige na različnih nosilcih (zvočne kasete, CD…), 

knjige v brajici…., za uporabnike s težavami pri 

branju pa izvajamo poseben projekt »Lahko 

branje«. 

Nudimo strokovno pomoč (svetovanje, pomoč pri 

iskanju gradiva, spremljavo ob obisku in na 

prireditvah). 

Lažje berljivo gradivo ter zvočne knjige so v knjižnici 

postavljene ločeno in ustrezno označene, na voljo 

je tudi elektronska lupa za branje ter več 

kompletov navadnih lup. 

Redno sodelujemo z OŠ Juričev Drejček (šola s 

prilagojenim programom), Centrom za 

usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na 

Koroškem, OZARA Slovenije (osebe s težavami v 

duševnem razvoju), Varstveno delovnim centrom 

(VDC) Ravne na Koroškem, varno hišo Slovenj 

Gradec, Zavodom RISA (lahko branje), HOSPIC 

Slovenija, Društvom invalidov Koroške, Društvom 

upokojencev Ravne na Koroškem, Koroškim 

medgeneracijskim centrom, Domom starejših Na 

fari Prevalje … 

Za uporabnike s posebnimi potrebami izvajamo 

bibliopedagoške ure,  razstave, druge prireditve, 

jih spodbujamo k branju za bralno značko – lahko 

branje (Korošci pa bukve beremo), kjer 

vključujemo stanovalce domov starejših in 

varstveno delovnih centrov, pravila pa prilagodimo 

njihovim bralnim sposobnostim. 

Osebam s posebnimi potrebami omogočamo, da 

aktivno oblikujejo program na prireditvah in na njih 

tudi sodelujejo.  

Koroška osrednja knjižnica je članica Društva za 

prilagojeno obliko komunikacij LABRA (pomeni 

lahko branje) je društvo oseb, ki združujejo svoje 

delo, trud, zmožnosti in po potrebi tudi sredstva za 

dosego cilja, da bi imeli vsi ljudje dostop do 

informacij v zanje razumljivi obliki, kar bi privedlo 

do tega, da bi se lahko tudi osebe s težavami na 

področju branja in razumevanja same izražale o 

svojih potrebah, odločale o svojem življenju in 

enakopravno ter samostojno odločale o stvareh, 

pomembnih za njihovo bivanje in življenje v svoji 

okolici. Društvo vzpodbuja in aktivno izvaja 

dejavnosti za napredek celovite družbene skrbi na 

področju storitev za osebe s posebnimi potrebami 

ter ostale, ki bodo uporabljali prilagojene oblike 

komunikacije. KOK aktivno sodeluje in s svojim 

delom prispeva k uresničevanju ciljev in nalog 

Društva LABRA. 

Občina Ravne na Koroškem je invalidom prijazna 

občina, pri pridobitvi tega statusa je Koroška 

osrednja knjižnica odigrala pomembno vlogo. 

Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 

v  letu 2016: 

•predstavitev slikanice Sanje Repnik Božična 

zgodba. Sanja je varovanka VDC Muta in je v svoji 

knjigi (slikanici) opisala in narisala zgodbo o deklici 

s cerebralno paralizo in veliko željo. Slikanica je 

izšla ob okrogli obletnici VDC-ja in Društva Sožitje 

Zgornje Dravske doline ter je eden od projektov 

Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 

Koroškem; 

•otroška predstava Ples metuljev, dramske 

skupine CUDV Črna; 
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Slika 10: Otroška predstava Ples metuljev 

•13. likovna kolonija CUDV Črna na Koroškem, na 

kateri so skupaj z umetniki in likovnimi pedagogi 

ustvarjali likovna dela otroci, mladostniki in odrasli 

z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki se 

usposabljajo v oddelkih, centrih in varstveno-

delovnih centrih Republike Slovenije. Letos je 

ustvarjanje potekalo v rudarskem muzeju 

Podzemlje Pece. Udeleženci kolonije so svoja dela 

postavili na ogled v likovnem razstavišču Koroške 

osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika; 

•razstava »Marflakova šola slikanja 2016«. 

Razstava sodi v program dogodkov, ki jih je ADK – 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Ravne na 

Koroškem pripravila v Tednu vseživljenjskega 

učenja v občini Ravne. Razstavljene so bile slike, 

nastale pod mentorstvom akademskega slikarja 

Štefana Marflaka v okviru študijskega programa 

likovno ustvarjanje pri Univerzi za tretje življenjsko 

obdobje Ravne na Koroškem; 

•potopis Marinke Dretnik »S kolesom po 

Romuniji«, ki je bilo tolmačeno s slovenskim 

znakovnim jezikom; 

•tradicionalna razstava članov likovne sekcije 

društva upokojencev Ravne na Koroškem; 

•Knjižna paberkovanja, 10 srečanj, kjer smo 

starejšim bralcem predstavili nove knjige za otroke 

in odrasle; 

•Pravljice z Dadijem in Dragano v srbskem, 

hrvaškem in bosanskem jeziku. Namenjene so 

vsem dvojezičnim otrokom in vsem, ki bi radi bili v 

stiku z omenjenimi jeziki; 

•Knjižnica na obisku – brezplačna dostava knjig na 

dom vključuje bolne, ostarele in invalide, ki jim je 

dostop do knjižnice otežen;                                                                                                                                     

•Karierni kotiček, kjer iskalcem zaposlitve enkrat 

mesečno nudimo strokovno pomoč in svetovanje 

poklicnega svetovalca Zavoda RS za zaposlovanje; 

•slušna zanka, s slušno zanko sta opremljena dva 

prostora (razstavišče in Kuharjeva dvorana), kjer se 

odvija večina naših prireditev. Tako imajo gluhi in 

naglušni uporabniki brez težav možnost spremljati 

naše prireditve; 

•spletna stran knjižnice www.rav.sik.si je z 

možnostjo povečave prilagojena slabovidnim; 

•digitalizirano gradivo po potrebi prilagodimo 

določenim ciljnim skupinam, z možnostjo ogleda 

na drugih medijih (dia projekcija, tiskana oblika…). 

 

2.6 Področje razvojnih potreb glede 

informacijske tehnologije na 
območju 

 

Informatik/informatičarka Koroške osrednje 

knjižnice je bil/a vseskozi za pomoč in svetovanje 

na voljo tako uporabnikom kot knjižničarjem.  

Knjižnicam na območju smo bili na voljo za različna 

svetovanja pri nabavi, vzdrževanju in uporabi 

strojne in programske opreme. 

Udeležili smo se sestankov sistemskih 

administratorjev in informatikov osrednjih 

območnih knjižnic kot tudi nekaterih sestankov za 

vse splošne knjižnice ter potrebne informacije in 

novosti posredovali knjižnicam na območju. 

3 Koordinacija zbiranja, 

obdelave in hranjenja 

domoznanskega gradiva 
Koroška osrednja knjižnica je tudi v letu 2016 

koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje vseh 

vrst domoznanskega gradiva, posebej serijskih 

publikacij in sive literature. Koordinirali smo 

bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in 

normativno kontrolo. Zbirali smo informacije o 

zavezancih za obvezni izvod. Uporabnikom z vsega 

območja smo posredovali zahtevnejše 

domoznanske informacije. Članici delovnih skupin 

za domoznanstvo in Kamro sta se redno 

udeleževali sestankov na nivoju koordinacije NUK-

a. 

3.1 Koroški biografski leksikon (v 
elektronski obliki od 1999 dalje) 

V letu 2016 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke 

bio-bibliografskih podatkov o osebnostih, ki so 

prispevale tehten delež k razvoju Koroške s 

celotnega območja. 

Dodanih je bilo 12 novih gesel: Borstner Bojan 

(filozof in pedagog), Čebul Andrej (duhovnik), Erat 
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Boštjan (zdravnik), Ferk Ivan (učitelj), Ferk 

Leopoldina (učiteljica), Haramija Dragica (literarna 

zgodovinarka), Kostwein Alojz (glasbenik), 

Marischler Adolf (inženir), Večko Terezija-Snežna 

(teologinja), Vevar Štefan (prevajalec in teatrolog), 

Verovnik Rudi (biolog), Kolar Patrik (kemik). Skupaj 

zajema Koroški bibliografski leksikon 161 gesel 

www.rav.sik.si. 

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 na Koroško, zamejsko Koroško in koroške 

avtorje. To nam je v veliko pomoč pri posredovanju 

informacij našim uporabnikom. 

Trend razvoja gre še vedno v smeri izdelave 

osebnih bibliografij za različne avtorje. V letu 2016 

smo  opravljali tudi to nalogo, na željo avtorjev, 

raziskovalcev, strokovnjakov z različnih področij 

(medicina, polimeri …) 

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. 

3.3 Razstave in prireditve 

3.3.1 RAZSTAVA »DRAGI JULČI!« 

Iz zapuščine Julija Felaherja  (*1895 v Melvičah v 

Ziljski dolini – †1969 v Ljubljani). Razstava je bila na 

ogled v mesecu decembru 2016 in januarju 2017 v 

razstavišču knjižnice. 

Dr. Julij Felaher je bil sodnik in pravnik, ki je užival 

velik ugled, saj se je skoraj pol stoletja boril za 

izboljšanje in položaj koroških Slovencev v Avstriji. 

Ves čas, še posebej v prelomnih časih, ko se je 

odločalo o usodi koroških Slovencev, je sodeloval v 

vojaškem in političnem boju za pravično slovensko 

severno mejo. Njegovo delovanje lahko 

zabeležimo pri Narodnem svetu za Slovensko 

Koroško v Velikovcu in nato pri distriktnem svetu 

Medzavezniške plebiscitne komisije v Pliberku. Po 

plebiscitu je moral, kot številni slovenski 

izobraženci, zapustiti rodno deželo. Od ustanovitve 

Kluba koroških Slovencev leta 1928, pa do svoje 

smrti je bil njegov predsednik. Pomagal je z 

lastnimi sredstvi, pisanjem prošenj, pravno 

pomočjo itd. Sam je zbral ogromno zgodovinskega 

in narodnostnega gradiva, veliko je pisal in 

predaval ter sodeloval pri predvojnem 

Manjšinskem inštitutu v Ljubljani. 

Koroška osrednja knjižnica hrani Felaherjevo 

zapuščino že od leta 1969. 

 
Slika 11: Razstava Dragi Julči! (foto Nika Hölcl) 

Gradivo iz Felaherjeve zapuščine je raznovrstno. 

Predstavlja korespondenco, pisma, kartografsko 

gradivo, knjižno gradivo in slikovno oz. fotografsko 

gradivo. 

Znotraj korespondence je 1076 pisem. Zajema 

pisma Felaherjevih dopisnikov, osebne 

dokumente, rokopise oz. tipkopise.  

Felaherjevo knjižnico oz. knjižno gradivo 

predstavlja okoli 2.000 izvodov in je inventarizirano 

v dveh inventarnih knjigah.  V zbirki knjižnega 

gradiva je veliko serijskih publikacij, ki se nanašajo 

na Koroško, literatura (tudi v nemščini, angleščini 

in francoščini), ki se nanaša na manjšinske 

probleme in njihovo pravo, narodne manjšine in 

njihov kulturni, gospodarski in socialni položaj, 

literatura o šolstvu, vzgoji, državoznanstvu. V 

zbirki so zastopani slovarji v različnih jezikih, 

slovnice, čitanke in leposlovje, predvsem 

slovenskih avtorjev. 

Med kartografskim gradivom (300 kosov) 

prevladujejo zemljevidi tako slovenskega kot 

avstrijskega demografskega ozemlja Koroške, 

zemljevidi Julijske Krajine in Istrskega polotoka, kar 

priča o Felaherjevi vsestranski borbi in interesu za 

pravice slovenske etnične manjšine. V zbirki 

najdemo mnogo zelo natančnih vojaških 

topografskih kart, demografskih kart, ki 

prikazujejo spreminjanje obsežnosti slovenskih 

skupnosti izven meja takratne države, pregledne 

karte davčnih okrožij in katastrskih skupnosti, 

jezikovne karte, karte dvojezičnih šol, celo karte 

meteoroloških pojavov.  

Arhiv oz. Felaherjeva zapuščina, ki jo hranimo, je 

velikega pomena tudi za Klub koroških Slovencev. 

Vsebuje namreč tudi gradivo strokovnega dela o 
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Koroški, tako Felaherja kot tudi Inštituta za 

narodnostna vprašanja.  

V zadnjih letih smo se v knjižnici posvetili predvsem 

obdelavi fotografskega gradiva in razglednic ter 

uspeli to slikovno gradivo vnesti v sistem COBISS in 

hkrati tudi digitalizirati.  

V digitalni obliki so na dLib-u dosegljive predvsem 

fotografije bojev za severno mejo, prva svetovna 

vojna in razglednice krajev slovenske Koroške. 

Popisali in uredili smo tudi kartografsko zbirko, 

fotografije na steklu in celotno korespondenco, 

hranjeno v rokopisnem oddelku. 

 
Slika 12: Skupinski portret z dr. Julijem Felaherjem (vir: 

dLib.si) 

3.3.2  Obrazi kulture  

Prim. mag. Franc Verovnik, dr. med., predstavitev 

upokojenega specialista interne medicine, ki se v 

zadnjem času ukvarja z raziskovanjem zgodovine in 

zbiranjem narodnega bogastva domačega kraja, 

njegovo delo pa seže vse do Lovrenca na Pohorju, 

kjer je bil leta 1947 rojen in kjer je leta 2013 prejel 

zlati grb občine za delo Ujeti trenutki časa/Lovrenc 

na Pohorju na starih razglednicah. Je tudi 

sourednik dveh knjig dr. Antonie Bernard (2014, 

2016), slovenistke in prevajalke z rodnega 

Lovrenca, ki je živela v Franciji. 

Njegovo uredniško delo zajema knjigo Naša gora :  

zbornik ob stoletnici odprtja planinske koče na 

Uršlji gori (2012) in knjigo Irme Vačun Kolar Marjan 

Kolar : od eseja do romana (2015), sodeloval je tudi 

pri monografiji Uršlja gora – presežni svet (2013), h 

knjigi Marjana Kolarja Moji mimohodi (2013) pa je 

napisal prispevek Srečevanja z Marjanom 

Kolarjem.      

Izjemno je njegovo delo Janko Gačnik in album 

njegovih fotografij iz prve svetovne vojne : 1895-

1967 : ob 120-letnici rojstva Janka Gačnika in 100-

letnici soške fronte (2015). 

Za neutrudno odkrivanje vedenja o naši zgodovini, 

za negovanje odnosa do kulturnih vrednot, lepot in 

bogastev narave ter za prispevek k bogatenju 

kulturnega utripa v kraju in občini je leta 2015 

prejel Veliko Prežihovo plaketo za kulturne 

dosežke Občine Ravne na Koroškem.  

Za svoje dolgoletno in bogato delovanje na 

strokovnem področju je bil imenovan za častnega 

člana več zdravniških inštitucij. Kot dolgoletni 

predstojnik internega oddelka Splošne bolnišnice 

Slovenj Gradec in poznavalec zgodovine bolnišnice 

je bil glavni urednik zbornika, ki je letos izšel ob 120 

letnici bolnišnice.  

 
Slika 13: Prireditev Obraz kulture 

3.3.3 Odkriti spomin 

Predstavitev digitalizacije koroških časopisov 

(Viharnik, Obvestila, Slovenski vestnik) 

Ob digitalizaciji smo pripravili tiskovno konferenco, 

ki smo jo poimenovali ODKRITI SPOMIN in povabili 

vse medije, ki delujejo na Koroškem. Predstavili 

smo jim v celoti opravljeno delo v zvezi z 

digitalizacijo koroških časopisov, vse možnosti 

dostopa do digitaliziranega gradiva in načine 

iskanja informacij iz gradiva. Predstavitev je bila 

zelo odmevna v vseh tiskanih in avdio-vizualnih 

medijih v obliki objavljenih člankov in prispevkov 

(Večer, Delo, SGlasnik, Viharnik, STA, Koroški radio, 

Kabelska TV, VTV, KOR TV).  

3.3.4 Sodelovanje s Koroškim 

medgeneracijskim centrom 

V medgeneracijskem centru smo  predstavljali naše 

digitalizirano gradivo, spletna portala dLib in 

Kamra, možnosti dostopa in iskanja informacij 

znotraj digitaliziranega gradiva. Sodelovali smo 

tudi z ožjimi skupinami znotraj centra, ki se 

ukvarjajo predvsem z bralno kulturo in jim preko 

spletnih portalov (z našimi posebnimi zbirkami) 
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predstavili Franca Ksaverja Meška, njegova dela in 

zapuščino, ki jo hranimo. Še posebej želimo 

starejše iz medgeneracijskega centra navdušiti za 

rubriko Album Slovenije: osebni spomini 20. 

stoletja", namenjenega samostojnim prispevkom 

uporabnikov na domoznanskem spletnem portalu 

Kamra. 

3.3.5 Priložnostne razstave  

Pripravili smo sedem priložnostnih razstav: ob 

smrti pomembnega kulturnika, umetnika, slikarja 

Karla Pečka; predstavili smo zanimive Koroške 

obraze; prikazali razstavo Potepanje po Koroških 

krajih in ob občinskem prazniku postavili razstavo 

Postali smo mesto; prireditve ob Festivalu Solzic 

smo podkrepili z razstavo različnih izdaj Prežihovih 

Solzic; ob Trubarjevem dnevu smo predstavili 

faksimile del Primoža Trubarja; priložnostno smo 

razstavili tudi vse knjižne izdaje Občine Ravne in 

nekdanje založbe Voranc ob prireditvi Občina in 

knjiga.  

3.4 Delo v rokopisih  

V letu 2016 smo nadaljevali s popisi naših posebnih 

zbirk (rokopisi, fototeka, razglednice) in predvsem 

gradiva, ki smo ga digitalizirali za potrebe dLib-a, 

Kamre in naših zbirk. Nadaljevali smo s popisom 

bogate Felaherjeve zapuščine (kartografsko 

gradivo, fotografije na steklu) in z obdelavo 

fotografskega gradiva. 

3.5 Dragoceno gradivo (zaščita …)  

Z restavriranjem oz. vezavami dragocenega gradiva 

iz različnih posebnih zbirk vsako leto najbolj 

ogroženo in poškodovano gradivo v okviru 

finančnih zmožnosti strokovno popravimo in 

zaščitimo s pomočjo strokovnjaka Igorja Kužnika.  

3.6 Digitalizacija 

Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do 

starejšega domoznanskega gradiva in rokopisov, 

smo nadaljevali z dolgoročno načrtovano 

digitalizacijo knjižnične dediščine, oziroma 

pripravili e-vsebine za skupni regijski portal Kamra 

in dLib in za spletno stran knjižnice. 

V letošnjem letu smo se skupaj z drugimi 

knjižnicami na našem območju (Dravograd, Radlje 

in Slovenj Gradec) in v sodelovanju z Gozdnim 

gospodarstvom SG odločili za projekt digitalizacije 

časopisa Viharnik, ki je v celoti dosegljiv na portalu 

dLib (digitalna knjižnica Slovenije) in tudi kot 

arhivski izvod v naši knjižnici.  

To je časopis, ki je leta 1968 začel izhajati kot glasilo 

»Obvestila« Gozdnega gospodarstva Slovenj 

Gradec. Pet let kasneje se je časopis zaradi 

združitve dveh podjetij preimenoval v Viharnik in 

izhaja še danes. Vsebinsko Viharnik ves čas 

spremlja  tako dogajanja v podjetju Gozdno 

gospodarstvo Slovenj Gradec, kot tudi na 

koroškem podeželju, socialno problematiko, 

kulturne dogodke v delovnem okolju, kjer so živeli 

in živijo naši delavci in kmetje. Vsebina je ves čas 

oblikovana tako, da je vedno zanimiva tudi za 

bralce, ki niso neposredno povezani z gozdarstvom 

in kmetijstvom.  

Članki in prispevki se v veliki meri nanašajo na 

področje Mislinjske, Dravske in delno tudi Mežiške 

doline. Ukvarja se s področji, s katerimi se drugi 

koroški časopisi ne, zato vsebuje koristne 

informacije za naše uporabnike v celotni Koroški 

krajini in tudi širše. V njem se predstavljajo številne 

zanimive osebnosti, kar dobro služi tudi kot 

podlaga za oblikovanje gesel znanih osebnosti 

Koroške za naš KBL (Koroški biografski leksikon v 

spletni obliki). 

Poleg tega smo lansko leto posegli tudi na območje 

Koroške v Avstriji in digitalizirali še zamejski časopis 

Slovenski vestnik (1. del – 24 letnikov) 

Skupaj to pomeni 76 letnikov in okoli 21 400 strani 

časopisov, ki so izhajali na območju Koroške in 

slovenske koroške v Avstriji. 

Uporabniki lahko sedaj neomejeno preko 

svetovnega spleta dostopajo do teh virov 

informacij. Vsi časopisi so bili in bodo nepogrešljiv 

vir informacij številnim uporabnikom, 

posameznikom ter raziskovalcem in publicistom 

Časopisi so sedaj dosegljivi tudi na dLib-u (Digitalna 

knjižnica Slovenija) na spletnem naslovu: 

http://www.dlib.si/.  

V obliki zaključenih zgodb pa je gradivo dosegljivo 

tudi na portalu Kamra: http://www.kamra.si/sl/. 

Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 

 

Slika 14: Digitaliziran časopis Viharnik, letnik 1987 
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3.7 DOMFEST 2016 

4. festival domoznanstva je bil od 20. do 21. maja 

2016 v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 

Tema domoznanskega strokovnega posveta je bila 

E-domoznanstvo, Učinek sodobne tehnologije na 

domoznansko dejavnost v knjižnicah na 

Slovenskem. 

Udeležili sta se ga obe bibliotekarki iz 

Domoznanskega oddelka KOK. 

3.8 Spletni portal 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 zgodb – 

digitalnih zbirk, v katerih izbrano temo opišemo z 

besedilom in jo ilustriramo multimedijskimi 

elementi. 

Tudi v letu 2016 se je Koroška osrednja knjižnica 

vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim portalom 

in sodelovala na sestankih regijskih urednikov. 

 

3.8.1  Nove vsebine na portalu 

 
Slika 15: Štirje rodovi rodbine Pahernik iz Vuhreda (vir: 

Kamra.si) 

 

Štirje rodovi rodbine Pahernik iz Vuhreda

•Slovensko zavedna in napredna rodbina Pahernik iz
Vuhreda je pomembno prispevala k razvoju Dravske
doline in Pohorja na vseh področjih življenja, od
gospodarskega, narodnostnega, kulturnega,
socialnega do političnega. Pahernikovi so bili
pomembni in premožni veleposestniki, v lasti so
imeli obsežne gozdove na Pohorju. Z njimi so
zgledno gospodarili, se ukvarjali z žagarstvom, lesno
trgovino, prevozom s splavi in šajkami po Dravi,
električno oskrbo, pa tudi s hmeljarstvom,
sadjarstvom in drugimi dejavnostmi.

Forma viva Ravne: 1964–2014

•Šestintrideset skulptur ustvarjenih na devetih
simpozijih med letoma 1964 in 2014, se je vraslo v
vizualno podobo središča doline ob reki Meži, kjer
so kljub abstraktni likovni govorici postale njegov
nepogrešljivi del in simbolni izraz več kot tristo let
stare tradicije fužinarstva v teh krajih. Čeprav so v
provincialnem industrijskem okolju, kakršne so bile
Ravne, idejo umetniškega simpozija vseskozi
spremljali zelo različni in nasprotujoči si odmevi, so
domačini nenavadne jeklene skulpture vzeli za
svoje. Zbirka je nastala v sodelovanju s Koroškim
pokrajinskim muzejem in Koroško galerijo likovnih
umetnosti.
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Slika 16: Forma viva (vir: Kamra.si) 

 
Slika 17: Pohorje skozi čas (vir: Kamre.si) 

 
Slika 18: Franjo Golob (vir: Kamra.si) 

Dr. Julij Felaher (1895–1969) in njegova 
zapuščina v zbirkah Koroške osrednje knjižnice 

•Sodnik in pravnik dr. Julij Felaher se je skoraj pol
stoletja boril za izboljšanje in položaj koroških
Slovencev v Avstriji. Ves čas, še posebej v
prelomnih letih, ko se je odločalo o usodi koroških
Slovencev, je Felaher sodeloval v vojaškem in
političnem boju za pravično slovensko severno
mejo. Njegovo delovanje lahko zabeležimo pri
Narodnem svetu za Slovensko Koroško v Velikovcu
in nato pri distriktnem svetu Medzavezniške
plebiscitne komisije v Pliberku. Po plebiscitu je
moral, kot številni slovenski izobraženci, zapustiti
rodno deželo. Od ustanovitve Kluba koroških
Slovencev leta 1928, pa do svoje smrti je bil njegov
predsednik. Pomagal je z lastnimi sredstvi, pisanjem
prošenj, pravno pomočjo itd. Sam je zbral ogromno
zgodovinskega in narodnostnega gradiva, veliko je
pisal in predaval ter sodeloval pri predvojnem
Manjšinskem inštitutu v Ljubljani.

•Koroška osrednja knjižnica hrani Felaherjevo 
zapuščino že od leta 1969. Gradivo iz zapuščine je 
res raznovrstno. Predstavlja korespondenco, pisma, 
kartografsko gradivo, knjižno gradivo in slikovno oz. 
fotografsko gradivo.

Pohorje skozi čas

•Prispevek Pohorje skozi čas temelji na istoimenski
multiviziji nastali v okviru izvajanja projekta
»Ureditev rekreacijskih in turističnih poti na
zahodnem Pohorju v območjih Natura 2000«.
Projekt je med leti 2013–2015 s pomočjo sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, Občine
Dravograd, Občine Mislinja, Občine Ribnica na
Pohorju in MO Slovenj Gradec izvajala RRA Koroška,
regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o.

•Digitalna zbirka je nastala v sodelovanju z RRA 
Koroška, avtor je mag. Peter Zajc.

Franjo Golob, neizpeti koroški umetnik (1913–
1941)

•Franjo Golob se je rodil l. 1913 na Prevaljah. Čeprav 
je večidel svojega kratkega življenja preživel drugje, 
svoje rodne Koroške nikoli ni pozabil. Večkrat se je 
vračal in vpletal koroško motiviko v svoje umetniško 
snovanje.

•Umrl je star komaj 28 let, ustreljen kot talec, 3. 
septembra 1941 v Domžalah. Tragična usoda je 
pretrgala njegovo ustvarjalno pot, še preden je 
dosegel svoj vrhunec in dokončni umetniški izraz. 
Ostal je zapisan v slovenski likovni zgodovini kot 
velik talent, ki je, kot je zapisal dr. Stele, »bil 
pokošen v cvetu svoje bujne mladosti, preden je 
mogel dati narodu sadove, katere je tako bogato 
obetal«.
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3.8.2 Promocija portala Kamra 

 
Slika 19: Portal Kamra 

Ob rednih ogledih šolskih skupin, predvsem ob 

projektu 'Rastem s knjigo', promoviramo vsebine 

portala Kamra in aplikativnost le-teh v šolskem 

procesu, za pripravo raziskovalnih nalog, plakatov.  

Poleg vnosa vsebin smo v letu 2016 izvedli 

naslednje aktivnosti s področja promoviranja in 

uporabe portala Kamra: 

•domoznansko delavnico  'Raziskujmo skupaj o 

domačem kraju', smo v mesecu oktobru v 

sodelovanju z zgodovinskim krožkom OŠ Prežihov 

Voranc izvedli za višje razrede osnovnih šol. 

Udeleženci so izdelovali plakate na določene teme 

z uporabo vsebin s portala Kamra. Izdelke z 

delavnice smo razstavili v mladinskem oddelku 

knjižnice. 

•Odkriti spomin, (16. november 2016, Koroški 

medgeneracijski center Ravne): izobraževalno 

dopoldne  s predstavitvijo digitaliziranega gradiva 

in domoznanskih zgodb knjižnice na spletnih 

portalih dLib in Kamra.  

•'Beremo za Bralno značko Toneta Partljiča' (21. 

november 2016, Koroški medgeneracijski center 

Ravne): Dopoldne z udeleženci bralne značke, ki jo 

organizira Koroški medgeneracijski center. 

Letošnja bralna značka je tematsko vezana na 

pisatelja Ksaverja Meška. Predstavili smo 

zapuščino Franca Ksaverja Meška, ki jo hrani 

Koroška osrednja knjižnica, digitalizirano 

rokopisno gradivo ter zgodbo o pisatelju Mešku na 

portalu Kamra. 

•Tiskovna konferenca »Odkriti spomin« (1. 

december 2016, KOK): tiskovna konferenca in 

kratka predstavitev digitalizacije koroških serijskih         

publikacij (Koroški fužinar, Informativni fužinar, 

Metal, Viharnik) in načine dostopa do le-teh na 

portalih dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) in 

Kamra. 

•Objava prispevkov v medijih: na KorTV, VTV, 

časopisu Večer (8.12.2016), STA 

(https://www.sta.si/2330816/uporabnikom-na-   

            voljo-digitalizirane-oblike-koroskih-

publikacij), na Koroškem radiu pa je bila oddaja 

'Kulturni drobir' posvečena dejavnostim KOK, še 

posebej promoviranju  domoznanske dejavnosti 

knjižnice in sodelovanju z drugimi kulturnimi  

inštitucijami (razstave, digitalizacija, portal Kamra). 

Poleg naštetega smo tudi v letu 2016 predstavljali 

portal Kamra in uporabnost vsebin v izobraževalne 

namen ob rednih obiskih šolskih skupin, še posebej 

pa v okviru projekta 'Rastem s knjigo'. 

 

3.8.3 Kamra 2016 v številkah 

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2016 na portal 

Kamra prispevala: 

 

Ogledi zbirk, novic, MM elementov in Albuma 

Slovenije  

 

Skupno število vpogledov: 20.731 

Obisk portala Kamra merimo z Google Analitics in 

potrebno je dodati, da se za eno sejo šteje obisk 

portala, ki traja več kot 30 minut. 

 

Digitalne
zbirke:

5 zbirke (vsebujejo 73 podzbirk)

Novice: 3

Multimedijski
elementi:

428

Organizacije: 3

Album
Slovenije:

2

Digitalne
zbirke

10.547

Novice: 681

Multimedijski
elementi:

8.848

Organizacije: 315

Album
Slovenije:

340
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4 Usmerjanje izločenega 

knjižničnega gradiva s svojega 

območja 
Načrtna izgradnja in upravljanje knjižničnih zbirk 

zahteva 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 zadovoljujemo potrebe svojega okolja in 

uporabnikov. 

Koroška osrednja knjižnica je izločeno in odpisano 

gradivo usmerjala. Prejeli smo 2 seznama 

izločenega in odpisanega gradiva iz knjižnice 

Knjižnice Radlje ob Dravi, skupaj 2.017 enot 

gradiva). 

 

5 Nacionalna koordinacija NUK 

in sodelovanje z drugimi OOK 
Redno smo sodelovali s koordinacijsko službo NUK 

in se udeleževali sestankov, srečanj in 

izobraževanj. 

 

5.1 Delovne skupine 

Strokovni delavci Koroške osrednje knjižnice 

sodelujemo v delovnih skupinah: 

 za domoznanstvo, 

 sistemskih administratorjev, 

 koordinatorji OOK, 

 direktorji OOK, 

 uredniki regijskega portala Kamra. 

 

5.2 Izobraževanje 

Udeležili smo se naslednjih izobraževanj, ki jih je 

za osrednje območne knjižnice pripravila NUK: 

 

 

5.3 Analiza območja osrednje 

območne knjižnice 

Na podlagi Pravilnika o osrednjih območnih 

knjižnicah (2003, 9. člen), smo za potrebe analize 

območja vse območne knjižnice nadaljevale in 

končale z zbiranjem statističnih, geografskih, 

demografskih in drugih podatkov za območje.  

Z analizo stanja splošnih knjižnic na Koroškem 

območju smo pričeli v letu 2014, nadaljevali v letu 

2015 in končali v letu 2016.  

Prostorska analiza območja in mreže splošnih 

knjižnic (PAM) za posamezna območja z 

geografsko-informacijskim sistemom (GIS) za leto 

2014 je bila v letu 2016 končana. Na osnovi meritev 

in statističnih podatkov v konkretnem okolju 

območja knjižnice (Koroško območje), smo prišli do 

analize stanja, kakršno je bilo na dan 31.12.2014.  

Rezultati analize razvitosti in razvojnih potreb 

knjižnične dejavnosti na območju OOK 2014 so 

zbrani v dokumentu Analiza območja OOK 2014 – 

Koroško območje. 

Knjižnično dejavnost kot javno službo na območju 

izvajajo 4 splošne knjižnice za 12 koroških občin na 

skupno 23 lokacijah, kjer je neposredno dostopna 

knjižnična dejavnost za skupno 71.540 prebivalcev. 

Knjižnice so organizirane v 4 osrednje knjižnice, 11 

krajevnih knjižnic in 8 izposojevališč premičnih 

zbirk. Bibliobusa na območju ni. 

Analiza območja je zajemala: 

1. Mrežo splošnih knjižnic na območju 

2. Pregled razvojne problematike območja 

3. Analizo lokalne skupnosti 

4. Informacijsko komunikacijsko opremo 

5. Analizo knjižnične dejavnosti 

Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da je 

dostopnost knjižnične dejavnosti na Koroškem 

območju zadovoljiva, nikakor pa ni optimalna. Vse 

občine imajo krajevne knjižnice, v večini naselij, 

kjer ni pogojev za krajevno knjižnico pa 

izposojevališča. Po raziskavi glede na poseljenost in 

oddaljenost od najbližje knjižnice, hribovitosti in 

težke dostopnosti terena, pomanjkanja ustreznih 

prostorov itd., na območju vsake osrednje 

knjižnice manjka nekaj izposojevališč premičnih 

zbirk..  

Moja eUPRAVA, e-storitve javnih nosilcev
oblasti,

Članstvo v omrežju ARNES in uporaba storitev in
varnost na spletu.
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5.4 Brezplačna medknjižnična 

izposoja za uporabnika (MKI), 
vodenje projekta 

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2016 uspešno 

pripeljala projekt brezplačne medknjižnične 

izposoje za končnega uporabnika na vseh območjih 

do cilja, brezplačne medknjižnične izposoje za 

končnega uporabnika na posameznem območju, 

kar pomeni enakopravnejšo dostopnost 

knjižničnega gradiva za uporabnike območja. 

Meseca maja 2016 smo na osnovi izbora 

najugodnejšega ponudnika paketnih storitev v 

okviru brezplačne medknjižnične izposoje na 

območjih prešli na podjetje EKDIS, torej na novega 

ponudnika te storitve. Vsaka OOK je z osrednjimi 

knjižnicami na območju sklenila dogovor (Priloga 

4a), območne knjižnice med sabo pa konzorcijsko 

pogodbo (Priloga 4b). Vse knjižnice so z novim 

izvajalcem storitve zelo zadovoljne. 

Hkrati smo spremljali in reševali težave, ki so se pri 

tem pojavile, prav tako porabo sredstev 

posamezne območne knjižnice. Ugotavljamo, da je 

bila menjava dobavitelja te storitve smiselna in 

analiza je pokazala, da v letošnjem letu nobena od 

območnih knjižnic sredstev, namenjenih za 

brezplačno medknjižnično izposojo, ne bo 

prekoračila.  

Cilj brezplačne storitve za končnega uporabnika na 

vsakem od območij je dosežen, ne glede na to ali je 

uporabnik osrednje, območne ali krajevne 

knjižnice. 

Koroška osrednja knjižnica kot nosilka projekta 

spremlja delovanje in učinkovitost novega izvajalca 

paketnih storitev na območju ter sproti rešuje 

morebitne težave v zvezi z izvajalcem storitve. 

 

 

Pripravile: Darja Molnar, koordinatorka OOK 

Simona Šuler Pandev, Domoznanski oddelek 

Simona Vončina, Kamra 

Janja Petek, informatičarka 
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IX Finančno poslovanje 

knjižnice 

Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 

Sušnika Ravne na Koroškem spada med določene 

posredne uporabnike enotnega kontnega načrta, 

in je tako za leto 2013 dolžan sestaviti in prikazati 

poslovanje po opredeljenih zakonskih in 

podzakonskih predpisih: 

 

 

 

 

 

Med občinami (so)ustanoviteljicami se finančna 

obveznost za skupne stroške razdeli v skladu s 

sprejetim sporazumom z dne 15. 9. 1999.

 

 

Deleži občin so pokrivali sredstva za plače, 

prispevke delodajalcev in druge osebne prejemke 

iz rednega delovnega razmerja ter programske in 

ne programske materialne stroške v skladu s 

(finančnim načrtom knjižnice) sprejetim 

proračunom občin. 

 

Zakon o računovodstvu, ki se sklicuje na Slovenske 
računovodske standarde. Izhajati je potrebno iz SRS 36, 
to pa 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) oz. 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);

Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (UL RS, 
40/12).

57,70%
18,42%

12,45%

11,43%

Razdelitev stroškov občin ustanoviteljic

Občina Ravne na Koroškem Občina Prevalje

Občina Mežica Občina Črna na Koroškem



 

58     Finančno poslovanje knjižnice 

1 Realizacija vseh prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 2016 
 

REALIZACIJA VSEH PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31. 12. 2016    

       

  REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS INDEKS 

 OPIS 2015 2016 2016     

   3 2 3 3/2 3/1 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 719.394,28 741.111 731.997,13 98,77 101,75 

       

1. 

Prejeta sredstva od občin za tekoče 

poslovanje 570.619,58 604.570 594.792,25 98,38 104,24 

1.1. 

Sredstva za plače, prisp. in druge osebne 

prejemke 437.660,18 463.760 463.400,11 99,92 105,88 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 252.958,38 267.589 271.038,32 101,29 107,15 

1.1.2. Občina Prevalje 80.430,47 85.425 80.110,15 93,78 99,60 

1.1.3. Občina Mežica 54.362,58 57.738 58.482,27 101,29 107,58 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 49.908,75 53.008 53.769,37 101,44 107,74 

1.2. Sredstva za mat. stroške (so)ustanoviteljic  128.105,94 133.350 124.861,09 93,63 97,47 

1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 78.970,90 78.500 73.243,74 93,30 92,75 

1.2.2. Občina Prevalje 21.528,00 21.500 19.878,35 92,46 92,34 

1.2.3. Občina Mežica 12.877,04 18.200 14.974,00 82,27 116,28 

1.2.4. Občina Črna na Koroškem 14.730,00 15.150 16.765,00 110,66 113,82 

1.3. Program krajevnih  knjižnic 4.853,46 7.460 6.531,05 87,55 134,56 

1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 2.272,46 4.740 3.032,05 63,97 133,43 

1.3.3. Občina Mežica 1.453,00 1.600 2.019,00 126,19 138,95 

1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.128,00 1.120 1.480,00 132,14 131,21 

2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 59.451,87 67.327 65.389,12 97,12 109,99 

2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 4.000,02 4.177 1.152,88 27,60 28,82 

2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 47.950,95 50.654 54.247,28 107,09 113,13 

2.3. Ministrstvo za kulturo - digitalizacija OOK 7.500,90 12.496 6.998,96 56,01   

2.4. Ministrstvo za kulturo - zamejci     2.990,00     

3. 

Lastni prihodki (članarine, vpisnine, 

opomini itd.) 36.776,89 40.824 36.334,39 89,00 98,80 

3.1. Članarine in vpisnine 18.255,93 19.500 18.487,35 94,81 101,27 

3.2. Opomini 15.530,75 16.300 14.635,52 89,79 94,24 

3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 644,37 600 348,86 58,14 54,14 

3.4. Medknjižnična izposoja 441,64 550 679,16 123,48 153,78 

3.5. Fotokopiranje 299,45 300 308,30 102,77 102,96 

3.6. Izpisi 244,75 500 246,18 49,24 100,58 

3.7. Komercialni najem prostorov 411,00 324   0,00   

3.8. Ostale storitve knjižnice 23,00 50 20,02 40,04 87,04 



 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika     59 

3.9. Bukvarna 746,00 1.200 1.509,00 125,75 202,28 

3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 180,00 1.500 100,00 6,67 55,56 

4. Drugi prihodki  52.546 28.390 35.481 169 67,52 

4.1. Obresti 0,00 50   0,00   

4.2. Odškodnine zavarovalnica 4.846,82 1.000 1.100,00 110,00   

4.3. Prihodki donacije     125,00     

4.4. Drugi prihodki 1.282,26 300 81,00   6,32 

4.5. Prihodki za povračila stroškov  436,80 1.000 593,60 59,36 135,90 

4.6. Refundacija ZZZS - plače 6.314,41   1.563,36   24,76 

4.7. Refundacija ZZS - plače javno delo 26.078,12 26.040 23.931,81   91,77 

4.8. Projekt REG KULT 13.587,53   8.086,60   59,51 

5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic 0,00         

6. Investicijsko vzdrževanje občina Prevalje 0,00 0       

       

       

       

       

       

I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 690.792,24 741.111 727.190,21 98,12 105,27 

       

1.  PLAČE IN DRUGI OP 493.199,16 514.414 518.681,35 100,83 105,17 

1.1. BOD  393.709,37 406.193 404.516,13 99,59 102,74 

1.2. Prispevki delodajalca 62.044,11 65.353 64.066,39 98,03 103,26 

1.3. 

Drugi stroški dela - usposabljanje na del. 

mesto 18,52   19,50     

1.4. Drugi osebni prejemki 37.427,16 42.868 50.079 116,82 133,80 

1.4.1. Regres 9.531,04 8.958 15.720,09 175,49 164,94 

1.4.2. Prehrana med delom 16.678,79 18.740 17.134,55 91,43 102,73 

1.4.3. Prevoz na delo  9.689,13 11.677 9.872,62 84,55 101,89 

1.4.4. 

Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 

itd. 149,07 866 6.023,47 695,55 

4.040,7

0 

1.4.5. Dodatno pokoj. zavar. ZVPSJU 1.379,13 2.627 1.328,60 50,57 96,34 

       

2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 197.593,08 226.697 208.508,86 91,98 105,52 

2.1. Stroški blaga in materiala 71.094,73 77.300 65.730,42 85,03 92,45 

2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 8.331,48 13.000 8.035,27 61,81 96,44 

2.1.2. Električna energija 13.682,45 12.000 12.706,98 105,89 92,87 

2.1.3. Ogrevanje 31.926,61 33.000 32.438,16 98,30 101,60 

2.1.4. Drobni inventar 5.258,32 5.000 1.144,91 22,90 21,77 

2.1.5. 

Pisarniški material, oprema knjiž. grad. 

strok. literatura 8.838,13 10.700 8.242,43 77,03 93,26 

2.1.6. Material za razstave in prireditve 2.282,17 2.700 2.400,53 88,91 105,19 
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2.1.7. Drugi materialni stroški 775,57 900 762,14 84,68 98,27 

2.2. Stroški storitev 94.193,19 109.573 105.933,40 96,68 112,46 

2.2.1. Telefonske in poštne storitve 9.575,41 10.000 11.152,60 111,53 116,47 

2.2.2. Vzdrževanje in popravila  6.234,53 7.900 7.255,64 91,84 116,38 

2.2.3. Računalniške storitve 5.341,96 6.500 4.816,07 74,09 90,16 

2.3.4. Internetna gostovanja in domene 5.986,17 7.200 3.914,44 54,37 65,39 

2.2.5. Varovanje objekta 3.139,72 3.800 3.106,02 81,74 98,93 

2.2.6. Stroški čiščenja 6.600,15 3.500 2.341,10 66,89 35,47 

2.2.7. Reklame in objave 2.226,99 2.800 5.816,26 207,72 261,17 

2.2.8. Stroški zavarovanje 9.911,01 8.500 8.575,11 100,88 86,52 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 813,37 1.000 834,29 83,43 102,57 

2.2.10. 

Stroški svetovalnih, odvetniških storitev in 

podobno 1.479,99 600 895,97 149,33 60,54 

2.2.11. Stroški izobraževanja 2.768,93 2.100 2.457,80 117,04 88,76 

2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 7.359,67 6.800 9.639,01 141,75 130,97 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 2.104,11 2.100 1.937,31 92,25 92,07 

2.2.14. Stroški študentskega servisa 2.573,57 10.000 3.874,21 38,74 150,54 

2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 639,39 1.000 916,03 91,60 143,27 

2.2.16. Sejnine 812,28 1.600 848,50 53,03 104,46 

2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 922,92 1.400 1.808,32 129,17 195,93 

2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 1.713,08 1.900 2.282,06 120,11 133,21 

2.2.19. Stroški razstav in prireditev 5.695,71 4.500 8.914,15 198,09 156,51 

2.2.21. Stroški drugih storitev 2.661,63 2.100 7.829,03 372,81 294,14 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 4.000,00 4.177 1.139,80 27,29 28,50 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 7.935,61 14.496 7.319,49 50,49 92,24 

2.2.24. Mladinska dejavnost 2.725,09 2.900 4.639,95 160,00 170,27 

2.2.25. Občinski projekti 225,90 1.500 765,71 51,05 338,96 

2.2.26. Projekt ČIČI   0 1.345,53     

2.2.27. Bukvarna Ajta 746,00 1.200 1.509,00 125,75 202,28 

2.3. Amortizacija 0,00         

2.4. Drugi odhodki 30.197 30.340 31.240,76 102,97 103,45 

2.4.1. Takse in pristojbine 0,00         

2.4.2. Stavbno zemljišče 4.087,62 4.100 4.087,62 99,70 100,00 

2.4.3. Stroški javno delo  26.078,12 26.040 23.931,81 91,90 91,77 

2.4.3. Obresti 31,74 100 83,76   263,89 

2.4.4. Drugi finančni odhodki   100 147,57 147,57   

2.4.5. Stroški po projektih zamejci     2.990,00     

2.5. Investicijsko vzdrževanje   7.184 3.130,93 43,58   

2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.107,68 2.300 2.473,35   117,35 
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I.C. 

Presežek prihodkov nad odhodki za 

dejavnost  28.602,04 0 4.806,92   16,81 

       

II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 110.499 107.415 123.347 114,83 111,63 

       

1. Sredstva za knjižnično gradivo 98.399 104.415 96.869 92,77 98,45 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 49.301,55 51.415 46.745,95 90,92 94,82 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.801,99 27.832 27.832,00 100,00 100,11 

1.1.2. Občina Prevalje 10.770,07 10.757 10.707,12 99,54 99,42 

1.1.3. Občina Mežica 6.459,97 6.413 3.793,83 59,16 58,73 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.269,52 6.413 4.413,00 68,81 103,36 

1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  37.864,35 37.300 38.810,00 104,05 102,50 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 

OOK 11.233,49 15.700 8.800,88 56,06 78,35 

1.4. Knjižnično gradivo - lastna sredstva     2.512,62     

2. 

Ministrstvo za kulturo - računalniška 

oprema 1.300,00 3.000 0,00   0,00 

3. 

Investicija prejeta v upravljanje Ravne na 

Koroškem 10.000,00   15.000,00   150,00 

4. Sofinanciranje po projektih           

5. 

Dotacije namenske za nakup osnovnih 

sredstev 800,00   1.292,00   161,50 

6. 

Vir za nabavo OS (presežek prih. iz pret. let 

za nabavo OS) 9.931,31   10.185,05   102,55 

       

II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 119.892 107.415 123.347 114,83 102,88 

       

1. Nakup knjižničnega gradiva 97.861,13 104.415 94.574,20 90,58 96,64 

1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 49.274,00 51.415 46.751,75 90,93 94,88 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.831,00 27.832 27.830,81 100,00 100,00 

1.1.2. Občina Prevalje 10.755,00 10.757 10.721,14 99,67 99,69 

1.1.3. Občina Mežica 6.413,00 6.413 3.790,59 59,11 59,11 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.275,00 6.413 4.409,21 68,75 103,14 

1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 37.740,00 37.300 39.013,36 104,59 103,37 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 

OOK 10.847,13 15.700 8.809,09 56,11 81,21 

1.4. Knjižnično gradivo - lastna sredstva 6.131,45   2.512,62   40,98 

2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 1.300,00 3.000 0,00   0,00 

3. 

Nakup oprema - občina Ravne na 

Koroškem 10.000,00   15.000,00   150,00 

4. Nakup opreme  po razpisih na projektih           

5. 

Nakup opreme - iz naslova namenskih 

dotacij 800,00   1.292,00   161,50 

6. Nakup opreme - lastna sredstva 9.931,31   12.480,30   125,67 
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II.C. 

Presežek odhodkov nad prihodki za 

investicije -9.393,05 0 0,00   0,00 

       

       

III. 

PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD 

ODHODKI  19.208,99 0 4.806,92   25,02 
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2 Pojasnila računovodskih 

izkazov za leto 2016 
2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

pridobiva sredstva za redno dejavnost in za nabavo 

osnovnih sredstev (tudi knjižnično gradivo) na 

osnovi pogodb od občin Ravne na Koroškem, 

Prevalje, Mežice in 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, 

Prevalje so sredstva za knjižnično gradivo za leto 

2016 sofinancirale v višini 100 %, Mežica v višini 59 

% po proračunih občin ustanoviteljic. Občina Črna 

je sredstva za knjižnično gradivo znižala za 35 %. 

Ministrstvo za kulturo sofinancira nakup 

knjižničnega gradiva na osnovi neposrednega 

poziva, kjer pa je ministrstvo povišalo sredstva za 

nakup knjižničnega gradiva za  4 %.  Prijavili smo se 

tudi na  razpisane projekte in programe, in sicer za 

OOK in projekt za zamejce. 

2.1.1 I.A. prihodki za izvajanje javne 

službe 

Pregled prihodkov po namenih: 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 731.997,13 

   

1. 

Prejeta sredstva od občin za tekoče 

poslovanje 594.792,25 

1.1. 

Sredstva za plače, prisp. in druge 

osebne prejemke 463.400,11 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 271.038,32 

1.1.2. Občina Prevalje 80.110,15 

1.1.3. Občina Mežica 58.482,27 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 53.769,37 

1.2. 

Sredstva za mat. stroške 

(so)ustanoviteljic  124.861,09 

1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 73.243,74 

1.2.2. Občina Prevalje 19.878,35 

1.2.3. Občina Mežica 14.974,00 

1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.765,00 

1.3. Program krajevnih  knjižnic 6.531,05 

1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.032,05 

1.3.3. Občina Mežica 2.019,00 

1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.480,00 

2. 

Prejeta sredstva  Ministrstva za 

kulturo 65.389,12 

2.1. 

Ministrstvo za kulturo - program 

OOK 1.152,88 

2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 54.247,28 

2.3. 

Ministrstvo za kulturo - 

digitalizacija OOK 6.998,96 

2.4. Ministrstvo za kulturo - zamejci 2.990,00 

3. 

Lastni prihodki (članarine, vpisnine, 

opomini itd.) 36.334,39 

3.1. Članarine in vpisnine 18.487,35 

3.2. Opomini 14.635,52 

3.3. 

Izgubljeno ali uničeno gradivo in 

izkaznice 348,86 

3.4. Medknjižnična izposoja 679,16 

3.5. Fotokopiranje 308,30 

3.6. Izpisi 246,18 

3.7. Komercialni najem prostorov   

3.8. Ostale storitve knjižnice 20,02 

3.9. Bukvarna 1.509,00 

3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 100,00 

4. Drugi prihodki  35.481 

4.1. Obresti   

4.2. Odškodnine zavarovalnica 1.100,00 

4.3. Prihodki donacije 125,00 

4.4. Drugi prihodki 81,00 

4.5. Prihodki za povračila stroškov  593,60 

4.6. Refundacija ZZZS - plače 1.563,36 

4.7. Refundacija ZZS - plače javno delo 23.931,81 

4.8. Projekt REG KULT 8.086,60 

5. 

Kulturne akcije občin 

(so)ustanoviteljic   

6. 

Investicijsko vzdrževanje občina 

Prevalje   

 

Za potrebe plač so občine financirale po naših 

dejanskih zahtevkih v okviru sprejetega proračuna.  

Prihodki za materialne stroške se že od leta 2009 

znižujejo zaradi finančnih težav po občinah. 

Za blago in storitve in nakup knjižničnega  gradiva 

so nam občine nakazovale mesečno, skladno s 

potrjenimi proračuni. Občina Mežica nam je znižala 

materialne stroške za 20 %. Glede na to, da 

posamezne občine različno zmanjšujejo materialne 

stroške, je porušen odstotek po sporazumom 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.   
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Od Ministrstva za kulturo smo po pogodbi prejeli 

sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 

38.810 €, kar je za 4 % več kot leto poprej. Nakazila 

smo prejeli  v aprilu v višini 62 % in nato po 

mesečnih obrokih v višini do vključno septembra 

2016.  

Po projektu Ministrstva za kulturo smo za izvajanje 

programa osrednjih območnih knjižnic pridobili 

71.200 €, (1,2 % več kot leto poprej), in sicer: za 

pokrivanje materialnih stroškov v višini 1.140 €, 

nakup knjižničnega gradiva v višini 8.800 €, 

pokrivanje osebnih dohodkov za dve delavki v višini 

54.247 € in za digitalizacijo 7.000 €. Uspešni smo 

bili na prijavi na projektu za zamejce v višini 2.990 

€. Prihodki so se v primerjavi z  letom 2015 povečali 

zaradi uskladitve plačnih nesorazmerij in 

povečanja prihodkov s strani ministrstva za 

kulturo.  

Gledano v celoti so se prihodki v letu 2016 zvišali za 

1,75 %.  

2.1.2 I.B. odhodki za izvajanje javne 

službe 

Pregled odhodkov po namenih: 
 

2. 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA 

IN STORITEV 208.508,86 

2.1. Stroški blaga in materiala 65.730,42 

2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 8.035,27 

2.1.2. Električna energija 12.706,98 

2.1.3. Ogrevanje 32.438,16 

2.1.4. Drobni inventar 1.144,91 

2.1.5. 

Pisarniški material, oprema 

knjiž. grad. strok. literatura 8.242,43 

2.1.6. 

Material za razstave in 

prireditve 2.400,53 

2.1.7. Drugi materialni stroški 762,14 

2.2. Stroški storitev 105.933,40 

2.2.1. Telefonske in poštne storitve 11.152,60 

2.2.2. Vzdrževanje in popravila  7.255,64 

2.2.3. Računalniške storitve 4.816,07 

2.3.4. 

Internetna gostovanja in 

domene 3.914,44 

2.2.5. Varovanje objekta 3.106,02 

2.2.6. Stroški čiščenja 2.341,10 

2.2.7. Reklame in objave 5.816,26 

2.2.8. Stroški zavarovanje 8.575,11 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 834,29 

2.2.10. 

Stroški svetovalnih, odvetniških 

storitev in podobno 895,97 

2.2.11. Stroški izobraževanja 2.457,80 

2.2.12.  

Komunalne in prevozne 

storitve 9.639,01 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 1.937,31 

2.2.14. Stroški študentskega servisa 3.874,21 

2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 916,03 

2.2.16. Sejnine 848,50 

2.2.17. 

Reprezentanca in poslovna 

darila 1.808,32 

2.2.18. 

Stroški članarin in 

medknjižnične izposoje 2.282,06 

2.2.19. Stroški razstav in prireditev 8.914,15 

2.2.21. Stroški drugih storitev 7.829,03 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 1.139,80 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 7.319,49 

2.2.24. Mladinska dejavnost 4.639,95 

2.2.25. Občinski projekti 765,71 

2.2.26. Projekt ČIČI 1.345,53 

2.2.27. Bukvarna Ajta 1.509,00 

2.3. Amortizacija   

2.4. Drugi odhodki 31.240,76 

2.4.1. Takse in pristojbine   

2.4.2. Stavbno zemljišče 4.087,62 

2.4.3. Stroški javno delo  23.931,81 

2.4.3. Obresti 83,76 

2.4.4. Drugi finančni odhodki 147,57 

2.4.5. Stroški po projektih zamejci 2.990,00 

2.5. Investicijsko vzdrževanje 3.130,93 

2.6. 

Operativni Leasing za nakup 

avtomobila 2.473,35 

 

Stroški blaga, materiala in storitev so se v 

primerjavi s preteklim letom  povečali  za 5,5 %. 

Zaradi racionalizacije smo manjšali stroške za 

nabavo blaga in materiala  za 7,5 %. Glede na leto 

2015 pa so stroški storitev višji za 12 %. Povečali so 

se predvsem stroški telefonskih in poštnih storitev 

ter vzdrževanja in popravil. Za 161 % se je povečal 

strošek reklame in objave, vendar to v nominalnem 

znesku pomenu 3.000 € več izdatkov za mesečni 

napovednik in snemanje KORTV (2.770 €). 

Menimo, da povečanje prepoznavnosti našega 

dela povečuje tudi obisk in izposojo knjižničnega 

gradiva, zato ta strošek ocenjujemo kot upravičeno 

povečanje. 

Komunalne in prevozne storitve so se v primerjavi 

z letom poprej zvišale za 31 % zaradi zamenjave 

vodnega števca.  
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Strošek reprezentance in poslovnih daril se je 

povečal za 96 %, kar predstavlja povečanje za 900 

€.  

Za 33 % se je povišal strošek članarin in 

medknjižnične izposoje, kar pomeni, da  se vedno 

več uporabnikov odloča za medknjižnično izposojo. 

Strošek razstav in priredite se je povečal za 56 % 

predvsem zaradi povečanja njihovega števila, prav 

tako tudi zaradi kvalitetnejših izvajalcev. Stroški 

drugih storitev so se v letu 2016 povišal za 94 %, in 

sicer zaradi redne notranje revizije in petletnih 

zdravniških pregledov. 

Strošek za mladinske dejavnosti se je povečal za 

1.900 € oz. 70 % glede na leto 2015 predvsem 

zaradi popestritev in povečanja števila prireditev 

za otroke in mladino  

Tudi povišanje stroškov bralne značke za 240 %, kar 

predstavlja 500 €, je zaradi večjega zanimanja in 

večje kvalitete gostov ob zaključku prireditve.  

Zaradi povečanja števila prireditev se je povečal 

strošek avtorskega honorarja in študentskega dela.  

Pri bukvarni Ajta so se stroški povečali glede na 

povečanje prihodkov, namreč vsi prihodki se 

vrnejo v delovanje Ajte.  

2.1.3 Obračunane plače 

1.  PLAČE IN DRUGI OP 518.681,35 

1.1. BOD  404.516,13 

1.2. Prispevki delodajalca 64.066,39 

1.3. 

Drugi stroški dela - 

usposabljanje na del. mesto 19,50 

1.4. Drugi osebni prejemki 50.079 

1.4.1. Regres 15.720,09 

1.4.2. Prehrana med delom 17.134,55 

1.4.3. Prevoz na delo  9.872,62 

1.4.4. 

Jubilejne nagrade, 

solidarnostne pomoči itd. 6.023,47 

1.4.5. Dodatno pokoj. zavar. ZVPSJU 1.328,60 

 
Plače so obračunane za devetnajst zaposlenih 

delavcev in na programu območnosti  dve delavki. 

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 

(ZVPSJU) so bile plačane po predpisani lestvici 

glede na delovno dobo zaposlenega, ki pa so 

manjše za 4 %.  

Regres za letni dopust je bil izplačan po ZUJFU 

glede na plačni razred posameznega zaposlenega, 

ki pa je napram letu poprej večji za 65 %. Izplačana 

je bila odpravnina ob upokojitvi v višini 5.013 € in 3 

x jubilejne nagrade v skupnem znesku 1.011 €. 

2.1.4 Presežek prihodkov nad odhodki 

2016 

Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne 

službe v letu 2016 znaša 4.806 €. 

2.2 Pojasnila k bilanci stanja za leto 
2016 

II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 123.347 

   

1. Sredstva za knjižnično gradivo 96.869 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 46.745,95 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 

1.1.2. Občina Prevalje 10.707,12 

1.1.3. Občina Mežica 3.793,83 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.413,00 

1.2. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo  38.810,00 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo OOK 8.800,88 

1.4. Knjižnično gradivo - lastna sredstva 2.512,62 

2. 

Ministrstvo za kulturo - 

računalniška oprema 0,00 

3. 

Investicija prejeta v upravljanje 

Ravne na Koroškem 15.000,00 

4. Sofinanciranje po projektih   

5. 

Dotacije namenske za nakup 

osnovnih sredstev 1.292,00 

6. 

Vir za nabavo OS (presežek prih. iz 

pret. let za nabavo OS) 10.185,05 

   

II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 123.347 

   

1. Nakup knjižničnega gradiva 94.574,20 

1.1. 

Nakup knjižničnega gradiva - 

občine 46.751,75 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.830,81 

1.1.2. Občina Prevalje 10.721,14 

1.1.3. Občina Mežica 3.790,59 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.409,21 

1.2. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo 39.013,36 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo OOK 8.809,09 

1.4. Knjižnično gradivo - lastna sredstva 2.512,62 

2. 

Nakup opreme - Ministrstvo za 

kulturo 0,00 

3. 

Nakup oprema - občina Ravne na 

Koroškem 15.000,00 



 

66     Finančno poslovanje knjižnice 

4. 

Nakup opreme  po razpisih na 

projektih   

5. 

Nakup opreme - iz naslova 

namenskih dotacij 1.292,00 

6. Nakup opreme - lastna sredstva 12.480,30 

   

II.C. 

Presežek odhodkov nad prihodki za 

investicije 0,00 

V letu 2016 so bila na novo nabavljena 

opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 

26.477 €, ki jih je v višini 15.000 € financirala 

Občina Ravne na Koroškem, v višini 1.292 € smo 

pridobili namenske dotacije od občine Prevalje. 

Razliko v vrednosti 10.185 € bomo pokrivali s 

presežkom prihodkov nad odhodki v preteklih 

letih. Med novimi nabavami je tudi odkup 

službenega vozila v vrednosti 6.070 €. 

Sredstva za nabavo knjižničnega gradiva smo 

porabili v celoti, za vrednost 2.295 € pa smo jih 

nabavili tudi z lastnimi sredstvi. Za knjižnično 

gradivo smo oblikovali 100 % popravek vrednosti. 

Po zapisniku popisne komisije smo odpisali 

knjižnično gradivo v višini 30.972 €. 

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali 

osnovna sredstva in drobni inventar, ki ni več v 

uporabi in nima neodpisane vrednosti, v skupnem 

znesku 16.217 €.  

2.2.1 III. B. kratkoročna sredstva v 

upravljanju 

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 

Terjatve na dan 31. 12. 2016 92.295 

Denarna sredstva v blagajni 433 

Denar na poti 450 

Denarna sredstva na računih 23.987 

Terjatve do kupcev 239 

Terjatve do proračunskih uporabnikov 63.140 

Druge terjatve 2.187 

Časovne razmejitve 1.857 

 

Že zapadlih terjatev do kupcev  je na dan 31. 12. 

2016 232 €, terjatve do drugih proračunskih 

uporabnikov imamo 63.790 €. Na kontu 19 časovne 

razmejitve imamo kratkoročno odložene odhodke, 

kot so telefon, naročnine in podobno v višini 1.591 

€. 

 

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2016 

Obveznosti na dan 31. 12. 2016 84.328 

Obveznosti za plače 50.207 

Obveznosti do dobaviteljev 32.557 

Obveznost do drugih pog. razmerjih 1.564 

 

Že zapadlih obveznosti do dobaviteljev je v 

vrednosti 938 €. Največji dobavitelji so Petrol 

Energetika d.o.o., Mladinska knjiga trgovina d.d., 

Učila international d.o.o., Avrora d.o.o., 

Zavarovalnica Triglav, Steber, Elektro Celje in več 

manjših dobaviteljev. Obveznosti za plače so v 

višini 50.207 € (kjer je zajeta tudi odpravnina ob 

upokojitvi), obveznosti za sejnine in avtorske 

pogodbe 1.465 €. 

Gledano  v celoti je bilo poslovanje Koroške 

osrednje knjižnice v letu 2016 dobro. Zaskrbljeni  

smo glede vsakoletnega zniževanja prihodkov s 

strani občin, saj smo s tem prisiljeni opravljati le 

najnujnejšo dejavnost, zelo pa smo omejeni z 

napredkom, ki je vsak dan hitrejši in mu enostavno 

ne moremo več slediti. Uporabniki so iz dneva v 

dan zahtevnejši in z večjimi potrebami po 

inovativnem pridobivanju znanja. Odločili smo se, 

da bomo uporabnike privabili s kvalitetnejšimi in 

pestrejšimi prireditvami. Zaradi tega je povečanje 

stroškov na postavkah reklam, razstav in prireditev 

ter raznih dejavnosti za mladine in otroke.   

Svetu zavoda predlagamo, da presežek prihodkov 

nad odhodki porabimo za pridobitev nove 

računalniške tehnologije in ostale nujne opreme. 

 

 

 

Pripravila:  

Majda Podojstršek 
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Pionirska knjižnica 

Leopolda Suhodolčana 
 Na gradu 1 
 2390 Ravne na Koroškem 

Enota Prevalje 

 Trg 2a 
 2391 Prevalje 

 Trg 4. aprila 4 
 2392 Mežica 

 Center 153 
 2393 Črna na Koroškem 

 Kotlje 3a 
 2394 Kotlje 

 Žerjav 21 
 2393 Črna na Koroškem 

 Leše 68a 
 2391 Prevalje 

Izposojevališče Podpeca 

Izposojevališče Strojnska Reka 

Podpeca 21 
2393 Črna na Koroškem 

Stražišče 15 
2390 Ravne na Koroškem 


