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5   Uvod 
 

I Uvod 

Pred vami je dokument o vsebinskem in finančnem 

poslovanju Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika v letu 2018. Ocenjujemo, da je glede na 

vsebinske in finančne kazalnike Koroška osrednja 

knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v 

letu 2018 poslovala uspešno in stabilno ter v okviru 

zakonskih in strokovnih določil. 

Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne 

službe KOK  v letu 2018 znaša 1.660 evrov.  

Od leta 2017 ponovno zasledimo povečan letni 

nakup, in sicer letos za 2 % oziroma 93 enot gradiva. 

Upamo, da se bo ta trend rasti nakupa nadaljeval, še 

vedno pa ena občina ustanoviteljica za nakup 

gradiva namenja le 50 % potrebnih sredstev glede 

na standarde in normative. Pričakujemo in upamo, 

da bo trend povečevanja nakupa gradiva posledično 

spet pozitivno vplival na izposojo gradiva, a za leto 

2018 še vedno beležimo manjšo izposojo kot leto 

poprej, in sicer 4,8 %. Če je izposoja »klasičnega«  

gradiva še v upadanju, se na drugi strani povečuje, v 

letu 2018 kar za 100 %, izposoja e-knjig, tudi 

uporaba drugih e-virov narašča. Navade in potrebe 

uporabnikov se spreminjajo in temu moramo slediti 

tudi mi, zato  statistični podatki niso in ne morejo 

biti osnovni kriterij uspešnosti delovanja javnega 

zavoda. Za leto 2018 še vedno beležimo za 0,5 % 

manj aktivnih članov, in sicer 5115, ter upamo, da se 

bo trend upada zaustavil.   

V letu 2018 je bilo za 10 % manj prireditev, obisk je 

2,8 % nižji, in sicer nas je obiskalo 220.894 

posameznikov. 

Veseli nas podatek, da pri 542 prireditvah za mlade 

beležimo  6 % rast obiska. 

K dvigu bralne kulture prav gotovo pripomorejo 

raznovrstne dejavnosti in med njimi tudi bralne 

značke. Že deveto leto je naša stalnica bralna značka 

za odrasle Korošci pa bukve beremo. Ob že 

uveljavljeni predšolski bralni znački Petra Nosa za 

najmlajše se je že kar dobro uveljavilo tudi Branje za 

mlade, ki vključuje bralce med 13. in 18. letom. 

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. 

Knjižna paberkovanja na Ravnah in Prevaljah enkrat 

mesečno pritegnejo mnoge zveste obiskovalce.  

V okviru nalog osrednje območne knjižnice smo 

skupaj s knjižnicami koroškega območja za najstnike 

že četrtič pripravili Knjižne mišice, tekmovanje v 

okviru petih tematskih iger. Mentorica je bila 

zunanja sodelavka Tea Kovše. 

Posebno skrb smo tudi v letu 2018 namenili 

storitvam za posebne skupine uporabnikov na 

območju. Lahko je brati je naslov projekta, v 

katerem smo partner in rezultati projekta ter naša 

aktivna udeležba pomeni pridobiti dodatne 

reference pri delu z uporabniki lahkega branja. Tudi 

v okviru posebnih območnih nalog bomo v skupini 

dela z ranljivimi skupinami s svojimi izkušnjami, 

pridobljenimi v projektu Lahko je brati, pomembno 

prispevali k vedenju o tej problematiki tudi med 

knjižničarji. Vodilni partner projekta je Zavod Risa, 

financiran je iz Evropskega socialnega sklada. 

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. 

V letu 2018 nam je s pomočjo sredstev Ministrstva 

za kulturo uspela digitalizacija tretjega dela 

Slovenskega vestnika (od leta 1991 do 2003), 

tipkopis, ki ga hrani  knjižnica Radlje, Marenberg, 

nekaj rokopisov Jakoba Špicarja in razglednic iz 

Felaherjeve zapuščine, predstavlja več kot 7600 

skenov.  

Na spletni portal Kamra, spletno mesto, ki združuje 

digitalizirane domoznanske vsebine, smo v letu 2018 

vnesli štiri nove koroške vsebine, in sicer o Andreju 

Osetu, dr. Francu Sušniku, ob 70-letnici Kulturnega 

društva Prežihov Voranc ter o grajski kapeli in 

lapidariju na gradu Ravne. 

Razstavna dejavnost pomembno zaznamuje našo 

dejavnost, saj prizorišča: razstavišče, Stripoteka, 

med gradivom, grajska klet, avla knjižnice in tudi 

grajski park omogočajo, da se predstavijo domačini, 

prav tako se trudimo, da v okviru razpoložljivih 

finančnih sredstev privabimo še kakšno bolj 

uveljavljeno umetniško ime. Leto 2018 je med 

drugimi bila zelo odmevna domoznanska razstava 

Skica za portret, skica o dr. Francu Sušniku ob 120.-

obletnici rojstva in Leopoldu Suhodolčanu ob 90. 

obletnici rojstva. Razstava je bila tudi uvod v 

celoletno praznovanje 70-letnice delovanja KOK. 

Tudi v letu 2018 se je nadaljevalo sodelovanje s 

študijsko knjižnico v Celovcu. Ministrstvo za kulturo 

je tudi za leto 2018 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 
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na avstrijskem Koroškem. Z bralno značko Korošci 

pa bukve beremo dobro promoviramo kvalitetno 

branje v slovenskem jeziku in pripomoremo k dvigu 

bralne kulture, prav tako je zaživela medknjižnična 

izposoja. 

V okviru našega dela skrbimo tudi za Bukvarno Ajta, 

ki je zaradi organiziranih obiskov najmlajših odprta 

tudi ob sredah dopoldne. 

Ob virih financiranja, ki jih za osnovno dejavnost 

zagotavljajo občine ustanoviteljice ter Ministrstvo za 

kulturo, se trudimo pridobivati dodatna sredstva s 

prijavami na razpise kot partner ali kot vodilni 

partner. V letu 2018 smo še vedno udeleženi v treh 

projektih, in sicer kot partner v projektu Lahko je 

brati; smo tudi partner oziroma podpisnik 

konzorcijske pogodbe, katere nosilka je Univerza na 

Primorskem, naziv projekta je Razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno 

vzgojo. Operacijo podpirata RS in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. Na hribu grad, v 

gradu zaklad je bil projekt, uspešen na razpisu LAS-a 

Mežiške doline, ki je financiran iz sredstev 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 

se je zaključil junija 2018.  

V nadaljevanju bo podrobnejši pregled Poročila 

predstavil večji del našega dela, ki smo ga v letu 

2018 realizirali z 19. redno zaposlenimi (18  za 

nedol. čas in ena reelekcija). Občina Ravne je 

financirala še zaposlitev za polovični delovni čas v 

Bukvarni Ajta, Ministrstvo za kulturo je financiralo 

delavki za posebne območne naloge (nedol. del. 

čas), 31. 12. 2018 je bilo torej v KOK zaposlenih 22 

delavcev.   

Domovanje na gradu zahteva tudi večjo skrb za 

nujno investicijsko vzdrževanje, za katero sredstva 

zagotavlja Občina Ravne. V letu 2018 so zaradi 

nabave klime v depoju redna nujna vzdrževalna dela 

zastala.  

V Občini Črna še vedno iščejo lokacijo za novo 

knjižnico in upamo, da bo nov mandat županji in 

občinskemu svetu dal zagona tudi za to prepotrebno 

investicijo v Črni. In nenazadnje: občina Črna na 

Koroškem je v letu 2017 zaradi vseh dejavnosti 

podpore branju pridobila laskavi naslov Branju 

prijazna občina. 

Želimo si, da se trend zmanjševanja sredstev za 

nabavo knjižničnega gradiva pri eni občini 

ustanoviteljici 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. Še posebej 

izstopata dve občini, ki že vrsto let ne zagotavljata 

posodobitve IKT opreme in bojimo se, da bodo 

računalniki, ki so stari že več kot deset let, 

enostavno odpovedali. 

Tudi v letu 2018 smo o svojem delu 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.  

Našim zaposlenim omogočamo strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje na seminarjih, ki jih 

pripravljajo NUK, Izum, MKL ali sorodne strokovne 

institucije.  

Prepričana sem, da je urejeno in kreativno okolje 

zaposlenih omogočilo vso to bogato vsebino in za 

dobro sodelovanje se jim zahvaljujem in skupaj 

hitimo novim izzivom naproti. 

Za vse in vsakogar pod enakimi pogoji želimo biti in 

ostati knjižnica kot vez s preteklostjo, vpeti v  

sedanjost in s pogledom v prihodnost.  

 

Pripravila: 

mag. Irena Oder, direktorica 
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II Pravno-formalni vidik 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na 

Koroškem nadaljuje delo nekdanje Študijske knjižnice, ki 

je bila ustanovljena 3. 3. 1949; pridružena sta ji bila 

Likovni salon in Delavski muzej. Njeni pobudniki in 

ustanovitelji so ji namenili prostore v ravenskem gradu, 

ki je bil tudi prvi dom Gimnazija Ravne. Študijska 

knjižnica se je posvetila zbiranju starejšega koroškega 

domoznanskega gradiva in pospeševanju knjižničarstva 

v koroški krajini, študentom in dijakom pa je nudila 

bogato študijsko literaturo in referenčno gradivo. 

Skladno s spremembami v slovenskem knjižničarstvu je 

postopoma spreminjala način svojega poslovanja in leta 

1980 prejšnje ljudske knjižnice tudi formalno povezala v 

enotno knjižnično ustanovo; leta 1986 jo je Kulturna 

skupnost Ravne na Koroškem imenovala za občinsko 

matično knjižnico. 

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:  

 

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) 

Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor 
(KPJS) (Uradni list RS, št. 80/18)



 

8     Pravno-formalni vidik 

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 izpolnjenih 

pogojev za vsako knjižnico posebej in jo oceni kot 

razvito, srednje razvito ali nerazvito.  

Knjižnica je dolžna upoštevati še: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpomembnejši interni akti:  

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

Organa upravljanja knjižnice sta Svet zavoda in 

direktorica.  

V letu 2018 se je Svet Koroške osrednje knjižnice 

sestal štirikrat, dvakrat na redni seji in dvakrat na 

dopisni seji.  

Strokovni svet KOK se v letu 2018 ni sestal.  
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III Knjižnična mreža  

1 Krajevne knjižnice, 

izposojevališča in Bukvarna Ajta 
 Knjižnica Kotlje, Kotlje 3a, 2394 Kotlje 

 Knjižnica Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje 

 Knjižnica Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 

Mežica 

 Knjižnica Žerjav, Žerjav 21, 2393 Črna na 

Koroškem 

 Knjižnica Črna na Koroškem, Center 153, 

2393 Črna na Koroškem 

 Izposojevališče Leše, Leše 68a, 2391 Prevalje 

 Izposojevališče Strojnska Reka, Stražišče 15, 

2390 Ravne na Koroškem 

 Izposojevališče Strojna, Strojna 22, 2391 

Prevalje 

 Izposojevališče Podpeca, Podpeca 21, 2393 

Črna na Koroškem 

 Bukvarna Ajta, Gledališča pot 1, 2390 Ravne 

na Koroškem (V stavbi kulturnega centra 

Ravne) 

 

2 Delovni čas knjižnice, krajevnih 

knjižnic, izposojevališč in 

Bukvarne Ajta 

KOK 
Delovni čas: 

ponedeljek - petek:  

8.00–19.00  

sobota: 8.00–13.00 

Poletni delovni čas  

(julij, avgust) 

 torek, četrtek, petek:  

8.00–15.00  

ponedeljek, sreda:  

10.00–18.00 

PKLS 
Delovni čas: 

ponedeljek, torek, 
četrtek, petek: 
15.00–19.00  

sobota: 8.00–13.00 

Poletni delovni čas  
(julij, avgust) 

torek, četrtek, petek:  

8.00–15.00  

ponedeljek, sreda:  

10.00–18.00 

Krajevna knjižnica 
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 

Krajevna knjižnica 
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 
 

 

 

Krajevna knjižnica 
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: 14.00–18.00 
petek: 10.00–13.00 

Krajevna knjižnica 
Žerjav 

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 

Krajevna knjižnica  
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 

Izposojevališče  
Strojnska Reka 

Redni delovni čas: 
sreda: 16.00–17.00 
Poletni delovni čas 

 (julij in avgust) 
zaprto 

Izposojevališče 
Strojna 

Redni delovni čas: 
nedelja: 10.00–11.00 
Poletni delovni čas 

 (julij in avgust) 
zaprto 

Izposojevališče Leše 
Redni delovni čas: 
petek: 15.00–16.00 
Poletni delovni čas  

(julij in avgust) 
zaprto 

Izposojevališče 
Podpeca  

Redni delovni čas: 
petek: 16.00–17.00 
Poletni delovni čas 

 (julij in avgust) 
zaprto 

 

Bukvarna Ajta 

Tel: 02 620 48 72 

Redni delovni čas: 
torek, četrtek:  

16.00–19.00 

 sreda: 9.00–12.00 

Poletni delovni čas  
(julij in avgust) 
torek, četrtek:  

16.00–19.00 

sreda: 9.00–12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

10     Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe 

IV Izvajanje dejavnosti 

javne knjižnične službe 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 

na Koroškem je v letu 2018:  

 

 

 

 

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 
je izvajala posebne 
naloge za območje 
Koroške, in sicer:

a) zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in 
informacij (območna zbirka)

b) strokovna pomoč 
knjižnicam na območju 
(svetovalno delo)

c) koordinacija zbiranja, 
obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva

č) usmerjanje izločenega 
knjižničnega gradiva s svojega 
območja
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V Kadri  

31. 12. 2018 je bilo v knjižnici za nedoločen čas 

zaposlenih 20 delavcev. Do 31. 12. 2018 so bili 

zaposleni še: ena reelekcija ter ena delavka za 

polovični delovni čas (Bukvarna Ajta). 

REDNO ZAPOSLENI DELAVCI 

STOPNJA 

IZOBRAZBE 

TEHNIČNI 

DELAVCI 

STROKOVNI 

DELAVCI 

I. 1  

IV. 1  

V. 2 4 

VI. 1 3 

VII. 1 6 

VIII.  1 

SKUPAJ: 6 14 

 

DELAVCI ZA DOLOČEN ČAS 

STOPNJA 

IZOBRAZBE 

TEHNIČNI 

DELAVCI 

STROKOVNI 

DELAVCI 

I.   

IV.   

V.  11 

VI.   

VII.   

VIII. 12  

SKUPAJ: 1 1 

 

Pomanjkanje strokovnih delavcev je knjižnica 

reševala z občasnim delom študentov preko 

študentskega servisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 polovični delovni čas 
2  določen čas - reelekcija 



 

12     Knjižnica v številkah 

VI Knjižnica v številkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.115 aktivnih članov 

291.572 izposoj knjižničnega gradiva 

690 prireditev 

220.894 obiskovalcev 

prirast gradiva:  

6.223  skupna zbirka gradiva: 

262.910 

Digitalizacija 

 Slovenski vestnik (1991 – 2003) 

 Tipkopis z naslovom Marenberg 
avtorja Hrovat Staneta 

 17 rokopisov Jakoba Špicarja 

 236 razglednic iz zapuščine dr. 
Julija Felaherja 

13.491  podanih informacij 

Bibliografija Koroške 

 evidentiranih je bilo 3.467 
časnikov, časopisov in revij 

 kreiranih je bilo 1.472 
zapisov za članke 
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VII Projekti 

1 Na hribu grad, v gradu zaklad 

(projekt v okviru LAS-a) 
V letu 2017 smo se prijavili na razpis LAS 

Mežiške doline in novembra prejeli odločbo. 

Projekt se je zaključil junija 2018. Projekt je 

podrobneje opisan v poglavju XI Osrednja 

območna knjižnica pod točko 3.4 Domoznanski 

projekt. Vodja projekta je bila Simona Vončina. 

 

2 Projekt Lahko je brati: razvoj 

temeljnih usmeritev, metod, 

didaktičnih gradiv in 

spremljajočih orodij za lahko 

branje v Sloveniji 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

sodeluje v dvoletnem projektu Lahko je brati, ki ga 

izvaja zavod Risa skupaj z Univerzo v Mariboru, Zvezo 

Sožitje, Inštitutom Integra in Društvom Labra. Glavni 

namen projekta, ki ga financirata Republika Slovenija 

in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je 

sistemski razvoj lahkega branja na  nacionalni ravni.  

Lahko branje pomeni, da je informacija dostopna, 

berljiva, jasna in razumljiva ljudem, ki imajo težave 

pri branju ter razumevanju standardnih besedil. 

Namenjeno je predvsem  dvema glavnima ciljnima 

skupinama. V prvi so ljudje, ki zaradi različnih 

oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive 

informacije in publikacije (npr. ljudje, ki doživljajo 

disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, specifične 

učne motnje, motnje avtističnega spektra, demenco, 

…). V drugo spadajo ljudje, ki imajo slabše razvito 

veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma 

mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih 

tekstih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci, …).   

V okviru projekta bodo v letu 2019 izšli didaktični 

priročnik, korpus sopomenk/ «lažjih besed« za lažjo 

pripravo lahko berljivih informacij in zbirke slik za 

vizualno opremo lahko berljivih gradiv, potekala  

bodo tudi različna izobraževanja.  

Koroška osrednja knjižnica nudi gradivo za lahko 

branje in dostop do časopisa 20 MINUT, tekom 

projekta bo skrbela za promocijo in osveščanje ljudi o 

lahkem branju. Svojo zbirko gradiv bo dopolnjevala, 

prav tako pa bo dopolnjevala spletno stran z 

zanimivimi in koristnimi informacijami ter 

povezavami (informacije najdete pod zavihkom 

aktualno → storitve za uporabnike s posebnimi 

potrebami → kotiček za lahko branje). V sklopu 

»Korošci pa bukve beremo« že vrsto let poteka 

branje za bralno priznanje v lahkem branju. 

S tem projektom želimo prispevati k dejavnejšemu 

vključevanju navedenih ciljnih skupin v družbo, saj je 

dostop do kulture, literature in informacij v razumljivi 

obliki osnovna demokratična pravica vseh. 

S strani KOK je odgovorna Maja Dretnik. 

 

3 Projekt Razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti s 

kulturno-umetnostno vzgojo  
Namen projekta je spodbuditi nadaljnji razvoj 

nekaterih že vzpostavljenih mehanizmov povezovanja 

šole in kulturno-umetniških institucij ter umetnikov 

(sistema kulturnih animatorjev, nacionalnega 

informacijskega središče za kulturno umetniške 

dogodke, primerne za šolske populacije Kulturni 

bazar, kulturnih dni, izbirnih vsebin s področja kulture 

in umetnosti, projektnih dejavnosti) z novimi 

oblikami (tandemske ure, šola v kulturnem središču), 

vzpostaviti trajnejše povezave v lokalnih in v 

nacionalnem okolju ter pripraviti predloge ukrepov za 

kurikularne spremembe, ki bi šolam omogočile bolj 

kakovostno delovanje na izbranem področju. 

Posebna pozornost bo namenjena razvoju teh vsebin 

v kulturno manj spodbudnih okoljih, delu z ranljivimi 

skupinami otrok in mladostnikov (nizek socialno-

ekonomski položaj, otroci iz drugih kulturnih okolij, 

begunci, otroci s posebnimi potrebami, osipniki) in 

afirmaciji nekaterih področij umetnosti, ki so danes 

manj prisotne v šolskem okolju (uprizoritvene 

umetnosti – gledališče in sodobni ples, fotografija, 

oblikovanje, filmske umetnosti, intermedijske 

umetnosti, kreativno zlitje znanosti in umetnosti). Kot 

cilj projekta pa predvidevamo oblikovanje spletne 

platforme za izobraževanje pedagoškega in 

umetniškega karda, vzpostavitev lokalnih povezav 

med šolami in kulturno umetniškimi institucijami, 

publiciranje strokovne literature z analizami študij 

uspešnih projektov, razvoj kazalnikov in merskih 

inštrumentov za spremljavo procesov in ugotavljanje 

kakovostnih dosežkov ter priporočila za kurikularno 

in didaktično prenovo kulturno umetnostne vzgoje v 

našem šolskem sistemu in pedagoških programov v 

kulturno umetniških institucijah. 
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VIII Oddelek za nabavo in 

obdelavo knjižničnega 

gradiva 

1 Knjižnična zbirka 
Temeljna naloga knjižnice je pridobivanje, strokovna 

obdelava, hranjenje in posredovanje gradiva, s čimer 

se uresničuje univerzalna demokratična dostopnost 

do informacij. Cilj knjižnice je pridobiti čim več 

novega kvalitetnega gradiva.  

Nakup knjižničnega gradiva se izvaja po določenih 

kriterijih nabavne politike in z upoštevanjem 

strokovnih priporočil in 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.  

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 240.684 enot 

inventariziranega gradiva, od tega 200.526 knjig, 

23.022 serijskih publikacij in 17.136 enot neknjižnega 

gradiva.  

22.226 enot gradiva (drobni tiski, rokopisi, 

fotografsko in drugo gradivo) pa je zgolj evidentirano. 

 

 

1.1 Dopolnjevanje knjižnične zbirke v 
letu 2018 

V letu 2018 je knjižnica ob obveznem izvodu 

publikacij in darovih obnavljala in dopolnjevala 

knjižnično zbirko predvsem 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 2018 je knjižnica pridobila 6.223 enot gradiva 

in realizirala 95,73 % letnega načrta. 

K temu je pripomoglo zmanjšanje sredstev za nakup 

gradiva s strani občine Mežica ter le 87,36 % 

načrtovanih prejetih publikacij po Zakonu o 

obveznem izvodu. 

Pridobljeno gradivo je namenjeno za: 

 spodbujanje in razvijanje branja, bralne 

kulture in informacijske pismenosti in 

projekte promocije branja; 

 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 

83%

10%

7%

Knjižnična zaloga

Knjige Serijske publikacije Neknjižno gradivo
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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. 

 

1.2 Prirast gradiva 2018 v celoti 

1.2.1 Prirast gradiva po načinu nabave 

NAČIN NABAVE GRADIVO/ŠT. ENOT 

NAKUP  

MK 684 

OBČINE 2.777 

LASTNA SREDSTVA 38 

NAKUP SKUPAJ  3.499 

DRUGO  

OBVEZNI IZVODI 2.184 

DAROVI 500 

ZAMENA 4 

STARI FOND 36 

DRUGO SKUPAJ 2.724 

SKUPAJ 6.223 

 

1.2.2 Prirast gradiva po vrsti gradiva in 

načinu nabave 

NAČIN 
DOBAVE 

KNJIGE SERIJSKE NEKNJIŽNO SKUPAJ 

MK 535 112 37 684 

OBČINE 2.736 0 41 2.777 

LASTNA 
SREDSTVA 

37 0 1 38 

OBVEZNI 
IZVODI 

1.484 614 86 2.184 

DAROVI 366 113 21 500 

ZAMENA 0 0 4 4 

STARI 
FOND 

0 5 31 36 

SKUPAJ 5.158 844 221 6.223 

 
 
 
 
 
 

1.2.3 E-viri 

V letu 2018 je knjižnica omogočala tudi dostop do 10 
e-virov: 
ELEKTRONSKI 
VIR 

OPIS 

EBSCOHOST 

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) 

BIBLOS 
Spletni distribucijski portal za izposojo 
elektronskih knjig 

ARHIV VEČERA Arhiv člankov Večera 

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

PRESSREADER 

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 
dnevnik 

DELO Arhiv člankov Dela 

KNJIŽNIČARSKE 
NOVICE 

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

ZPS 

Revija Zveze potrošnikov Slovenije - 
revija za potrošnike, rezultati testov 
izdelkov in storitev, koristne informacije 
in nasveti 

E-FINANCE 
Tiskane izdaje časopisa Finance v 
elektronski obliki 

PRAVNA 
PRAKSA 

Časopis za pravna vprašanja 

 
 

FINANCIRANJE E-VIROV 

FINANCER ŠTEVILO 

MK 3 

MK – OOK 2 

LASTNA SREDSTVA 1 

DRUGO 4 

SKUPAJ: 10 
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1.2.4 Prirast gradiva 2014–2018 

PRIRAST PO NAČINU DOBAVE 

 2014  2015 2016 2017 2018 

NAKUP 3.122 3.718 3.319 3.403 3.499 

OBVEZNI 
IZVODI 

2.603 2.271 2.284 2.245 2.184 

DAROVI 1.084 684 627 634 500 

ZAMENA 0 0 0 0 4 

STARI 
FOND 

290 160 15 43 36 

SKUPAJ 7.099 6.833 6.245 6.325 6.223 
 

 
 
Pri nakupu v letih 2017 in 2018 beležimo rast. Občini 
ustanoviteljici Ravne in Prevalje sta v tem obdobju 
zagotavljali vsa sredstva za knjižnično gradivo, ki je 
sledilo standardom in normativom. Občina Črna na 
Koroškem je v proračunih 2014-2017 zagotovila 33.33 
% manj sredstev, v letu 2018 pa 100 %, medtem ko 
Občina Mežica že od leta 2016 namenja le 50 % 
načrtovanih sredstev. 
Razmerje med nakupom knjižničnega gradiva s strani 
občin ustanoviteljic in Ministrstva za kulturo RS pa je 
70 % : 20 % v korist občin ustanoviteljic. 
Dotok obveznega izvoda je bil v preteklem letu 
nekoliko manjši, saj nam NUK dveh pošiljk obveznih 
izvodov za december do konca leta sploh ni poslal. 
Na to pa knjižnica ne more vplivati.  
Darovi vsako leto predstavljajo 8-10 % letnega 
prirasta, v letu 2018 so bili nekoliko manjši, vseeno 
pa predstavljajo 8 % prirasta v letu 2018. 
Prirast zamenjav in starega fonda je rezultat obdelave 
doslej zgolj evidentiranega gradiva za digitalizacijo.   
 

2 Nakup 2018 - Vsebinska 

obrazložitev, utemeljitev  in 

doseženi cilji 
Knjižnica je v letu 2018 načrtovala nakup v višini 
3.500 izvodov knjižničnega gradiva, realizirala pa ga je 
v višini 3.499 enot, kar je 99,97 %. Na prebivalca 
predstavlja to 0,14 enot gradiva. Povprečna cena na 
enoto je 20,60 EUR. 

Nakup smo realizirali tudi za zamejce oz. Slovensko 
študijsko knjižnico Celovec v višini 655 enot gradiva, 
za kar smo od MZK RS prejeli dodatna sredstva. 
Sredstva smo namenili tudi za plačilo uporabnine 
BIBLOS-a, ki že v osnovi predstavlja velik strošek ter 
plačilu licenčnine za e-vire. 
 
Z realiziranim nakupom smo razširili, dopolnili in še 
izboljšali ponudbo vseh vrst knjižničnega gradiva; 
povečali stopnjo zadovoljstva uporabnikov, obrat 
gradiva in obisk knjižnice, dostopnost in 
raznovrstnost gradiva, izboljšali kvaliteto zbirke v 
krajevnih knjižnicah; ohranjali kvaliteto zbirke v 
osrednji knjižnici; zagotovili gradivo na različnih 
nosilcih ter gradivo za domoznansko zbirko; 
dopolnjevali zbirko za uporabnike s posebnimi 
potrebami ter zbirko stripov v stripoteki. 
 
Dosežen obseg nakupa iz sredstev občin 
ustanoviteljic  
Je pa bil nakup izvodov knjižničnega gradiva v Koroški 
osrednji knjižnici za leto 2018 prilagojen razmeram v 
delu, kjer sredstva za nakup knjižničnega gradiva 
zagotavlja Občina Mežica, ki je zagotovila 50 % manj 
sredstev, Občina Črna na Koroškem pa je po 
nekajletnem manjšanju sredstev za nakup gradiva v 
letu 2018 zagotovila 100 % sredstev, kar nas zelo 
veseli, predvsem pa zadovoljstvo izražajo uporabniki 
iz Črne. Spremljali smo rezervacije posameznih 
naslovov in dokupili tiste, kjer je bilo rezervacij več 
kot pet. Prav zaradi tega je prišlo do manjšega 
odstopanja pri razmerju leposlovje-stroka, saj si 
uporabniki največkrat rezervirajo leposlovje, zato je 
tudi  težko slediti standardom za prirast. Druge 
občine ustanoviteljice so zagotovile vsa načrtovana 
sredstva za nakup gradiva. 
 
Dosežen obseg nakupa iz sredstev Ministrstva za 
kulturo RS 
Iz sredstev MK je knjižnica v 2018 kupila nekoliko 
manj naslovov in izvodov kot je načrtovala, čeprav je 
porabila vsa dodeljena sredstva. Vzrok je nakup 
nekaterih pravnih knjig, ki dosegajo cene tudi do 200 
EUR ter cenovno zelo drage tuje periodike.   
BIBLOS: Ob osnovnem paketu 217 e-knjig smo 
dokupili tudi 74 naslovov e-knjig. 
 
Dosežen nakup iz lastnih sredstev 
Knjižnica že nekaj let v okviru možnosti za nakup 

knjižničnega gradiva namenja tudi lastna sredstva. V 

letu 2018 smo kupili 38 enot knjižnega gradiva, med 

drugim tudi dragoceno domoznansko gradivo iz 

Trubarjevega antikvariata, ki ga je knjižnica pridobila 

na novo in je pomemben del koroške pisne dediščine, 

dosega pa zelo visoko ceno (Bibliotheca Valvasoriana 

katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja v 

biblioteki Metropolitani v Zagrebu in  Nova et 

accurata Carinthiae Ducatus, ročno koloriran 

zemljevid (bakrorez) Koroške z veduto Celovca, 

0
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fond
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podobo ljubeljskega prelaza in prikazom 

ustoličevanja karantanskih vojvod na knežjem 

kamnu) in zagotovili dostop do e-vira Tax-Fin-Lex.  

Posebnost nakupa v zadnjih letih je, da se je razmerje 
nakupa glede na financerje spreminja. Kljub 
zmanjšanim sredstvom občine Mežica smo s sredstvi 
občin lahko kupili bistveno več gradiva kot s sredstvi 
MZK, za nakup pa smo namenili tudi lastna sredstva. 
 
Ocena nakupa in doseženi cilji 
Kljub vsemu je knjižnica z letnim nakupom 2018 
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 …). 
Koroška osrednja knjižnica se je 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.  
V osrednji knjižnici je zastopanost naslovov publikacij 
v javnem interesu, katerih izdajo v zadnjih letih 
finančno podpira Javna agencija za knjigo v okviru 
založniških programov in projektov s področja 
kulture, večje od priporočenega. V krajevnih 
knjižnicah pa zastopanost dosegamo. 
Knjižnica je v letu 2018 kupila 40 % izvodov gradiva, ki 
je izšlo s podporo Javne agencije za knjigo ali 
Ministrstva za kulturo v okviru založniških programov 
in projektov s področja kulture  v letu 2017 in 2018 in 
jih v ustreznem številu izvodov razporedila po 
organizacijskih enotah knjižnične mreže. Letni nakup 
je bil izveden iz ponudbe najmanj 50-tih slovenskih 
založb. 
 
Za aktualnost in fizično ohranjevanje zbirke smo 
poskrbeli z nadomeščanjem obrabljenega ali 
poškodovanega gradiva ter z novimi izdajami in 
naslovi. 
 
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, razstavami in mesečnimi 
prireditvami Knjižna paberkovanja.   
 

2.1 Razmerje naslovov 

Prirast je bil dosežen v naslednjih razmerjih: 

• strokovno in leposlovno gradivo: 50 % : 50 %, 

• razmerje med naslovi za odrasle in mladino: 

65 % : 35 % v korist gradiva za mladino, 

• neknjižno gradivo: 3,90 %, 

• serijske publikacije: 146. 

V razmerju z ostalimi vrstami gradiva smo načrtovali 

nakup nekoliko manj naslovov neknjižnega gradiva s 

poučno vsebino, filme in glasbo na zgoščenkah (CD in 

DVD), realizirali pa še v nekoliko manjšem številu, saj 

uporabniki vedno manj povprašujejo po tovrstnem 

gradivu. Nove tehnologije jim namreč omogočajo 

dostop do le-teh na druge načine. 

2.1.1 Nakup po vrsti gradiva 

VRSTA GRADIVA SKUPAJ 

KNJIŽNO GRADIVO 3.215 

NEKNJIŽNO GRADIVO 138 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 146 

SKUPAJ 3.499 

 

 

 

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 4 

izposojevališča (Leše, Strojnska Reka, Podpeca in 

Strojna).  

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. 

92%

4% 4%

Nakup po vrsti gradiva
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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. 

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. 

2.2.1 Razporeditev gradiva, kupljenega v 

letu 2018 v mreži Koroške osrednje 

knjižnice 

Osrednja knjižnica 2.305 

Knjižnica Prevalje 402 

KnjižnicaMežica 276 

Knjižnica Črna 301 

Knjižnica Kotlje 105 

Knjižnica Žerjav 9 

Premična zbirka 101 

Skupaj 3.499 

 

2.2.2 Nakup za zamejce 

Knjižnica je v okviru pogodbe MZK RS za nakup 

gradiva izvedla tudi nakup knjižničnega gradiva za 

potrebe sodelovanja s Slovenci v zamejstvu za 

Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu: 644 enot 

knjižnega gradiva in 11 naslovov periodike, skupaj 

655 enot gradiva. 

2.2.3 Gradivo za uporabnike s posebnimi 

potrebami 

Gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami 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 Nabava in obdelava 
domoznanskega gradiva  

2.3.1 Prirast gradiva 

V domoznanskem oddelku smo v letu 2018 pridobili, 

strokovno obdelali v sistemu Cobiss in dokumentirali 

369 enot gradiva: 

188 izvodov knjig z domoznansko vsebino 

80 
letnikov časopisov, časnikov, glasil iz vse 

Koroške krajine in iz zamejske Koroške 

2 raziskovalni nalogi 

47 diplomskih del 

1 magistrsko delo 

7 avdio in video gradivo 

43 Razglednic 

1 Fotografijo 

 

Pridobili smo tudi 606 enot gradiva, ki smo ga zgolj 

evidentirali:  

40 Rokopisi 

7 Razglednic 

113 Fotografij 

39 Filatelističnih izdaj 

406 Drobni tisk 

1 Artoteka 

 

2.3.2 Lokalna bibliografija Koroške  

Vzajemna baza COBISS, od leta 1994 dalje, vsebuje 

47.169 zapisov. 

BIBLIOGRAFIJA KOROŠKE 2018 Število člankov 

LOKALNA  

(Mežica, Črna, Prevalje, Ravne, 

Mežiška dolina) 

504 

OBMOČNOST 

 (Koroška krajina, slovenska 

Koroška v Avstriji) 

968 

SKUPAJ 1.472 

 

V letu 2018 je bilo evidentiranih 3.467 časnikov, 

časopisov in revij, kreiranih je bilo 1.472 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. 

2.4 Retrospektivni vnos gradiva 
/elektronski katalog 

Nadaljeval se je retrospektivni vnos gradiva v katalog, 

in sicer vnos starejše zaloge periodike v skladišču 

(311) in starega fonda za potrebe digitalizacije (36). 

SKUPAJ: 347 enot gradiva.   

2.5 Preusmerjanje gradiva  

Kvalitetna izgradnja in upravljanje zbirke pomeni tudi 

redno izločanje in preusmerjanje starejšega gradiva v 

skladišče.  

Zato smo v letu 2018 iz prostega pristopa v Oddelku 

za odrasle v skladišče preusmerili 1.377 enot gradiva. 

 

Skupaj 

krajevne 

knjižnice 1.093 
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2.6 Izločanje knjižničnega gradiva in 

odpis 

V letu 2018 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 5.636 enot uničenega, izgubljenega 

in zastarelega gradiva.   

 

2.6.1 Odpisano gradivo 

 

2.6.1 Razlogi za odpis 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KNJIGE 
NEKNJIŽNO 

GRADIVO 

SERIJSKE 

PUBL. 
SKUPAJ 

ODD. ZA ODRASLE 2.794 257 1.071 4.122 

ODD. ZA MLADINO 428 85 13 526 

KNJIŽNICA PREVALJE 334 43 6 383 

KNJIŽNICA  MEŽICA 92 4 9 105 

KNJIŽNICA  ČRNA 314 40 4 358 

KNJIŽNICA KOTLJE 39 0 8 47 

KNJIŽNICA  ŽERJAV 49 2 0 51 

IZPOSOJEV. LEŠE 1 0 0 1 

IZPOSOJEV. STR. REKA 0 0 0 0 

IZPOSOJEV. PODPECA 0 0 0 0 

POTUJOČI ODD. 43 0 0 43 

SKUPAJ 4.094 431 1.111 5.636 

ZASTARELO 146 2,59 % 

IZGUBLJENO 31 0,55 % 

POŠKODOVANO 1.727 30,64 % 

DVOJNICE 2.341 41,53 % 

NE SHRANJUJEMO (OI) 1.391 24,70 % 

SKUPAJ 5.636 100 % 
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2.7 Katalog Cobib.si 

Lokalni katalog je na dan 31. 12. 2018 štel 201.995 

zapisov oz. 240.683 enot ali 91,5 % knjižničnega 

gradiva. Gradivo, 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 2018 

prispevalo 1.856 lastnih zapisov (od leta 1991 je 

skupni prispevek 56.668 zapisov). 

2.8 Zaščita in varovanje gradiva 

Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo 

(ovijemo) z zaščitno folijo. 

V letu 2018 smo zaščitili 3.192 enot knjižnega gradiva. 

Študijska knjižnica 1.573 

Pionirska knjižnica 544 

Knjižnica Prevalje 383 

KnjižnicaMežica 244 

Knjižnica Črna 273 

Knjižnica Kotlje 88 

Knjižnica Žerjav 7 

Potujoči oddelek 80 

Skupaj 3.192 

Od tega OBVEZNI IZVOD 436 

 

Novo gradivo v prostem pristopu v osrednji knjižnici 

je opremljeno tudi z zaščitnimi nitkami proti kraji. 

 

 

 
Krajevne 

knjižnice 

skupaj 1.075 
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Pripravila: 

Darja Molnar, vodja Oddelka za 

nabavo in obdelavo 

 

3 ZBIRKA – stanje 31. 12. 2018 
3.1 Zbirka v celoti 

ODDELEK INVENTAR. NEINVENT. SKUPAJ 

PROSTI PRISTOP 161.948  161.948 

ODD. ZA ODRASLE 90.147  90.147 

STROKA 55.584  55.584 

LEPOSLOVJE 20.265  20.265 

REFERENČNA   1.313  1.313 

NEKNJIŽNO 9.052  9.052 

DZ DVOJNICE   3.143  3.143 

STRIPOTEKA      790  790 

MLAD. ODD. 23.219  23.219 

SKLADIŠČE   4.450  4.450 

PROSTI PRISTOP 18.769  18.769 

ENOTE / IZPOSOJEVAL. 48.582  48.582 

SKLADIŠČE 56.234  56.234 

KNJIŽNO GRAD. 31.469  31.469 

PERIODIKA 13.752  13.752 

POTUJOČI ODD.   6.771  6.771 

PKLS-ODRASLI   1.499  1.499 

OI   2.743  2.743 

ŠTUDIJSKI ODD. 22.502 22.226 44.728 

PREŽIHOVA SOBA      205  205 

SUHODOLČANOVA SOBA      133  133 

KOTNIKOVA SOBA   2.644  2.644 

RARITETE, BIBLIOF. IZD., MINIATURKE   1.138  1.138 

STARINE      106      301 407 

ARTOTEKA      700      405 1.105 

ROKOPISI          0   2.944 2.944 

FOTOTEKA   4.880   5.601 10.481 

ZAPUŠČINA JANKO KOTNIK        78  78 

ZAPUŠČINA JANKO MESSNER        64  64 

DOMOZN. ZBIRKA 12.554  12.554 

DROBNI TISKI 0 12.975 12.975 

SKUPAJ 240.684 22.226 262.910 
 

3.2 Zbirka po enotah 

 ENOTA ŠT. GRADIVA 

 PREVALJE 16.476 

 MEŽICA 13.325 

 ČRNA   9.352 

 KOTLJE   5.984 

 ŽERJAV   2.184 

IZPOSOJEVALIŠČE3 

STROJNSKA REKA     176 

LEŠE     785 

PODPECA     300 

 SKUPAJ 48.582 

                                                                 
3 Ni všteto gradivo iz potujočega oddelka 
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IX Oddelek izposoje 

V letu 2018 smo za uporabnika brezplačno medknjižnično 

izposojo (do sedaj med koroškimi splošnimi knjižnicami) 

razširili tudi na Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. 

S promocijo branja elektronskih knjig in možnostjo izposoje 

bralnika e-knjig smo – v primerjavi z letom 2017 – dosegli več 

kot 100 % rast izposoje elektronskih knjig.   

Od novembra 2018 predstavljamo knjige v rubriki Knjižnica 

priporoča na spletnem portalu Večer Koroška. 

Z izborom kakovostnih in poučnih knjig s športno tematiko 

smo sodelovali pri prvem Nacionalnem mesecu skupnega 

branja, namenjenega povezovanju bralne kulture, športa in 

gibanja. Akcijo je podprlo ali v njej sodelovalo 45 podpornikov 

širom Slovenije. 

V času zimskih, prvomajskih, krompirjevih in novoletnih 

počitnic je bila Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana 

odprta tudi v dopoldanskem času. 

Z nakupom košar in vozičkov smo uporabnikom knjižnice 

olajšali prenos gradiva in gibanje po knjižnici. 

 

1 Izposoja  
V letu 2018 smo 5.115 članom izposodili 291.572 enot 

gradiva. Celotna izposoja knjižničnega gradiva (na dom in v 

čitalnico) se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšala za 4,8 %.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Knjigomat 

198 uporabnikov si je preko knjigomata v letu 2018 izposodilo 

546 enot gradiva, 79 uporabnikov je vrnilo 285 enot gradiva. 

19 uporabnikov si je preko knjigomata gradivo podaljšalo, 26 

uporabnikov pa pridobilo izpis o stanju. Skupaj smo našteli 

322 uporabnikov knjigomata, kar je 11 % več kot preteklo 

leto. 

1.2 Izposoja domoznanskega gradiva 

V letu 2018 smo izposodili (izposoja na dom in v čitalnico, 

podaljšanja) 8.193 enot domoznanskega gradiva v osrednji 

knjižnici in enotah, kar je 5 % več kot leta 2017. 

V osrednji knjižnici smo iz domoznanskega oddelka in iz 

domoznanskega oddelka – dvojnice  na dom izposodili 2.006 

enot gradiva, v čitalnico 711 enot gradiva, skupaj 2.717 enot 

domoznanskega gradiva. 

1.3 Izposoja elektronskih knjig na daljavo 

Bralcem omogočamo izposojo literature brez obiska v 

knjižnici. Za izposojo od doma potrebujemo napravo in 

program za branje elektronskih knjig, internetno povezavo 

(samo za čas izposoje e-knjig) ter avtorizacijske podatke. 

Spletna eKnjižnica in eKnjigarna se imenuje Biblos. V letu 

2018 smo zabeležili 602 izposoji elektronskih knjig (180 

različnih izposojenih knjig). Več kot 100 % rast izposoje 

elektronskih knjig lahko pripišemo večji promociji tovrstnega 

branja in možnosti izposoje bralnika inkBOOK PRIME v naši 

knjižnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Medknjižnična izposoja 

V letu 2018 smo realizirali 297 naročil za medknjižnično 

izposojo, kar je 6 % več kot leta 2017. 

Iz drugih knjižnic smo prejeli 200 zahtevkov za izposojo 

gradiva, dobavili smo jih 197. Prejeli smo 6 naročil za nakup 

članka, ki smo jih v celoti realizirali (36 elektronsko 

posredovanih kopij). 

IZPOSOJA GRADIVA 

 NA DOM V ČITALNICO SKUPAJ 

KNJIŽNICA 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ODDELEK ZA ODRASLE 142.015 138.917 57.025 46.166 199.040 185.083 

ODDELEK ZA OTROKE IN MLADINO (PKLS) 32.769 32.125 4.100 4.284 36.869 36.409 

OSREDNJA KNJIŽNICA 174.784 171.042 61.125 50.450 235.909 221.492 

PREVALJE 16.980 15.536 3.082 3.222 20.062 18.758 

MEŽICA 18.258 19.383 6.362 4.943 24.620 24.326 

ČRNA NA KOROŠKEM 9.862 8.116 6.179 6.819 16.041 14.935 

KOTLJE 3.532 5.124 2.756 1.846 6.288 6.970 

ŽERJAV 899 1.302 513 1.239 1.412 2.541 

IZPOSOJEVALIŠČE LEŠE 539 839 0 0 539 839 

IZPOSOJEVALIŠČE STROJNSKA REKA 866 910 0 0 866 910 

IZPOSOJEVALIŠČE PODPECA 33 30 0 0 33 30 

IZPOSOJEVALIŠČE STROJNA 174 169 0 0 174 169 

ENOTE SKUPAJ 51.143 51.409 18.892 18.069 70.035 69.478 

ELEKTRONSKE KNJIGE 278 602 /  278 602 

MREŽA SKUPAJ 226.205 223.053 80.017 68.519 306.222 291.572 
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Drugim knjižnicam smo poslali 98 zahtevkov za izposojo 

gradiva, prejeli smo 91 izvodov gradiva. Posredovali in 

realizirali smo 3 naročila za nakup članka (3 elektronsko 

dobavljene   kopije). 

277 enot gradiva iz medknjižnične izposoje smo podaljšali. 

Skupaj smo obravnavali 307 naročil: 298 zahtevkov za 

izposojo gradiva in 9 zahtevkov za nakup članka. Realizirali 

smo jih 288 za gradivo in 9 za članke (39 elektronsko 

posredovanih kopij). Skupaj s podaljšanji smo opravili 584 

obravnav zahtevkov za medknjižnično izposojo. 

V letu 2018 smo za uporabnika brezplačno medknjižnično 

izposojo (do sedaj med koroškimi splošnimi knjižnicami) 

razširi tudi na Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu.  

1.5 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 63.314 enot gradiva. 

 Preko COBISS+ in mCOBISS-a 32.939 enot gradiva. 

 Preko telefonskega odzivnika – bibliofona 1.955 enot 

gradiva. 

 Preko knjigomata 144 enot gradiva. 

 Skupaj smo v letu 2018 zabeležili 98.352 podaljšanj 

gradiva. 

1.6 Rezervacije in naročila 

REZERVACIJE, NAROČILA 2016 2017 2018 

REZERVACIJA NEPROSTEGA 

GRADIVA – KNJIŽNICA  
9.441 8.388 8.102 

REZERVACIJA NEPROSTEGA 

GRADIVA PREKO COBISS+ 

IN mCOBISS 

5.642 5.383 4.560 

REZERVACIJA PROSTEGA 

GRADIVA – KNJIŽNICA  
4.460 3.746 3.835 

REZERVACIJA PROSTEGA 

GRADIVA PREKO COBISS+ 

IN mCOBISS 

9.586 9.549 9.379 

PREKLICANE REZERVACIJE, 

DODELJENE NASLEDNJEMU 

ČLANU 

59 1.211 59 

SKUPAJ 29.188 28.277 25.935 

 

V letu 2018 smo članom knjižnice rezervirali ali pripravili 

25.935 enot gradiva. 

 

 

 

 

 

 

2 Članstvo 
V letu 2018 je 5.115 (vključno s člani izposojevališč (43), kjer 

ni računalniške izposoje) uporabnikov Koroške osrednje 

knjižnice v mreži vseh knjižnic opravilo vsaj eno transakcijo 

(obisk) v knjižnici. Izračun upošteva določeno fizično ali 

spletno aktivnost v knjižnici kot celoti (ne seštevka po 

posameznih oddelkih). Izraz mladina vključuje mlade do 

vključno 14. leta starosti.   

KATEGORIJA ČLANA 2018* MLADINA ODRASLI 

PREDŠOLSKI OTROCI 231 / 

OSNOVNOŠOLCI 1.082 / 

DIJAKI / 623 

ŠTUDENTI / 562 

ZAPOSLENI / 1.557 

NEZAPOSLENI / 385 

UPOKOJENCI / 597 

DRUGO / 35 

SKUPAJ 1.313 3.759 
*uporabniki izposojevališč niso zajeti 

Prikaz števila aktivnih članov po občini prebivališča 

(izpostavljene so koroške občine): 

2192 občanov Občine Ravne na Koroškem 

979 občanov Občine Prevalje 

597 občanov Občine Mežica 

419 občanov Občine Črna na Koroškem 

326 občanov Občine  Slovenj Gradec 

330 občanov Občine Dravograd 

47 občanov Občine Muta 

47 občanov Občine Radlje ob Dravi 

38 občanov Občine Vuzenica 

47 občanov Občine Mislinja 

2 občana Občine Podvelka 

3 občana Občine Ribnica na Pohorju 

45 občanov drugih slovenskih/tujih občin 

 

3 Odprtost 
Koroška osrednja knjižnica je bila v letu 2018 za uporabnike 

odprta 113 ur tedensko: 60 ur osrednja knjižnica, 5 ur enota 

Kotlje, 1 uro izposojevališče Strojnska Reka in 1 uro 

izposojevališče Strojna (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). 

Do letnih razlik prihaja zaradi praznikov. 

19. 10. 2018 je bila knjižnica zaprta zaradi strokovne 

ekskurzije v Beograd. 
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KNJIŽNICA 
URE 

2016 

URE 

2017 

URE 

2018 

OSREDNJA KNJIŽNICA 2.827 2.771 2.760 

PREVALJE 882 878 849 

MEŽICA 674 661 656 

ČRNA NA KOROŠKEM 380 356 360 

KOTLJE 231,5 229,5 229,5 

ŽERJAV 91 86 89 

IZPOSOJEVALIŠČE LEŠE 43 42 40 

IZPOSOJEVALIŠČE 

STROJNSKA REKA 

43 41 42 

IZPOSOJEVALIŠČE 

PODPECA 

42 42 42 

IZPOSOJEVALIŠČE 

STROJNA 

0 20 42 

ENOTE SKUPAJ 2.386,5 2.355,5 2.349,5 

MREŽA SKUPAJ 5.213,5 5.126,5 5.109,5 

 

4 Obisk in informacije 
Knjižnico je za potrebe izposoje, ogleda ali obiska prireditev 

obiskalo 2,8 % manj obiskovalcev kot leta 2017.  

OBISK 2018 

OSREDNJA KNJIŽNICA 

KRAJEVNE 

KNJIŽNICE IN 

BUKVARNA 

AJTA 

SKUPAJ 
ODDELEK 

ZA 

ODRASLE 

ODDELEK 

ZA 

OTROKE 

IN 

MLADINO 

RAČUNALNI-

ŠKA IZPOSOJA 

67.723 10.825 22.602 101.150 

ROČNO ŠTETJE 31.455 5.173 17.108 53.736 

ČITALNICE 22.335   22.335 

E-KNJIŽNICA, 

UVAJANJE 

3.240  125 3.365 

VODENI 

OGLEDI 

3.656   

PRIREDITVE  17.368 18.380 904 36.652 

SKUPAJ    220.894 

 

4.1 Uporaba čitalnic in svetovnega spleta 

E-knjižnico (delovne postaje na računalnikih) je v letu 2018 

uporabljalo 784 uporabnikov v osrednji knjižnici in 125 

uporabnikov v enotah. 

Časopisno čitalnico je obiskalo 6.945 obiskovalcev, 

referenčno čitalnico 1.790 in študijsko čitalnico 2.098 

obiskovalcev. Čitalniške mize med gradivom je uporabljalo 

8.241 obiskovalcev. V Stripoteki smo našteli 2.794 

obiskovalcev. Garderobne omarice je koristilo 97 

obiskovalcev. V poletni čitalnici (pod magnolijo) smo našteli 

370 obiskovalcev. 

 

4.2 Informacije 

Uporabnikom knjižnice dajemo ustne in pisne informacije 

splošnega in zahtevnejšega značaja. 

V Domoznanskem oddelku smo zabeležili 357 analitičnih in 

splošnih informacij. 

Preko elektronske pošte smo odgovorili na 1.051 sporočil. 

Zabeležili smo 989 zahtevnih informacij (svetovanje, priprava 

gradiva, člankov), od tega je bilo 84 zahtevkov pisnih. 

Splošnih informacij je bilo na oddelku za odrasle 8.421, na 

oddelku za otroke in mladino 858, v enotah pa 1.815. 

V letu 2018 smo uporabnikom knjižnice dali 13.491 

informacij. 

Uporabnikom smo naredili 1.305 fotokopij iz gradiva, ki ga ne 

izposojamo na dom. Uporabniki so si natisnili 1.121 strani na 

tiskalniku. 

 

4.3 Uvajanje 

V letu 2018 smo z informacijskim opismenjevanjem pomagali 

2.456 uporabnikom. Izobraževali smo jih za: 

• iskanje po COBISS+ (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. 

 

4.4 Vodeni ogledi knjižnice 

V letu 2018 smo v osrednji knjižnici in zunanjih enotah 

organizirali različne oblike vodenja (tematska) za 167 skupin 

ali 3.656 obiskovalcev. Število vodenih obiskovalcev knjižnice 

se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 35 %. 

VODENJE 

(OGLED/UVAJANJE) 

OSREDNJA KNJIŽNICA 
KRAJEVNE KNJIŽNICE IN 

BUKVARNA AJTA 

ŠTEVILO 
OBISKO-

VALCI 
ŠTEVILO 

OBISKO-

VALCI 

VRTEC – KOROŠKA* 20 453 6 112 

OSNOVNA ŠOLA – 

KOROŠKA 
47 1.318 10 234 

SREDNJA ŠOLA – 

KOROŠKA 
22 552 0 0 

ODRASLI – KOROŠKA 18 157 2 11 

OSNOVNA ŠOLA – 

OD DRUGOD 
13 364 0 0 

SREDNJA ŠOLA – OD 

DRUGOD 
1 32 0 0 

ODRASLI – OD 

DRUGOD 
28 423 0 0 

SKUPAJ 149 3.299 18 357 

*Ogled knjižnice za vrtce vključuje tudi pravljico. 

11 ogledov knjižnice za vrtce s Koroške (251 obiskovalcev) je 

bilo v okviru predšolske bralne značke Petra Nosa. 15 skupin 

osnovnošolcev s Koroške (294 obiskovalcev) in 16 skupin 

srednješolcev s Koroške (412 obiskovalcev) je knjižnico 

obiskalo v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo. 

Vodenja so potekala tudi v angleškem in nemškem jeziku ter 

izven rednega delovnega časa. Vodenja smo prilagodili 

obiskovalcem s posebnimi potrebami. 
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4.5 Spletna stran in družbena omrežja 

Spletno mesto knjižnice je v letu 2018 obiskal 61.501 

obiskovalec. Ti obiskovalci niso upoštevani v ostalih 

statistikah. 

Ob izidu letnega poročila imamo 1.561 všečkov in 1.547 

sledilcev naše Facebook strani. Na strani objavljamo večino 

dogodkov, ki se zgodijo v prostorih knjižnice, ter aktualna 

obvestila. 

 

5 Elektronski viri 
5.1 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na 

daljavo, ki jih knjižnica gradi sama 

 

 

 

Število ogledov 

2017 2018 

Artoteka 2.327 1.771 

Rokopisno gradivo 634 383 

Bukvopedija 36 0 

Foto album 168 95 

 

5.2 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki 

jih knjižnica gradi sama 

 

 

Število ogledov 

2017 2018 

Koroški biografski leksikon 7.117 5.234 

 

5.3 Uporaba portala dLib.si in Kamra 

 

 

Število ogledov 

2017 2018 

dLib.si 71.820* 66.734 

Kamra.si 38.922 51.225 

*iz statistike dLib-a so izključili spletne robote 

 

5.4 Uporaba storitve dostopa na daljavo 

V letu 2018 smo preko spletne strani knjižnice oz. spletne 

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

naslednje elektronske vire: PressReader, Ebscohost in Tax-

Fin-Lex,. 

 ODDALJEN DOSTOP 

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

izven lokacij knjižnice iz prostorov knjižnice 

št. prijav št. članov št. prijav št. članov 

2018 681 43 147 20 

2017 660 34 137 15 

2016 529 30 72 16 

5.5 Uporaba podatkovnih zbirk 

Knjižnica je v letu 2018 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, Ebscohost, 

Tax-Fin-Lex, Večer, Delo, Finance, Pravna praksa, ZPS, 

Knjižničarske novice. Ponudniki na različne načine vodijo 

statistične podatke, zato v knjižnici zajamemo samo tiste, ki 

so primerljivi med seboj.  

 Tax-Fin-Lex 

Število vpogledov Število iskanj 

2018 694 248 

2017 819 343 

2016 149 257 

 

 EBSCOhost 

Število sej Število iskanj 

2018 158 592 

2017 157 991 

2016 353 2395 

 

 

 PressReader 

Število prebranih 

člankov 

(Read articles) 

Število 

prebranih 

izdaj 

(Read issues) 

Število povezav 

(Connections) 

2018 6407 2597 1461 

2017* 4268 1476 870 
*podatki, zajeti za obdobje maj–december 2017, zaradi spremembe načina 

beleženja statistike podatki niso primerljivi s preteklimi leti  

Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 

 

6 Oddelek za odrasle 
6.1 Dejavnost 

6.1.1 Bralna značka za odrasle »Korošci pa bukve 

beremo« 

Projekt promocije branja za odrasle 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 projektu 

sodeluje več kot 200 bralcev. 

6.1.2 Cikel ruskega filma 

V sodelovanju z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov 

Ruslo in Slovansko knjižnico smo predvajali tri ruske filme s 

slovenskimi podnapisi. 

https://login.eviri.ook.sik.si/login
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6.1.3 Čitalnica na prostem 

V poletnih mesecih smo organizirali čitalnico na prostem – 

»Poletna branja pod magnolijo«. Bralcem smo podarili 

brezplačne izvode odpisanih in podarjenih knjig in revij. 

6.1.4 Dan slovenskih splošnih knjižnic (20. 11.) 

Dogajanja v slavnostnem tednu: literarni večer z domačinom 

Ivanom Penecem, dan brezplačnega vpisa, knjižna 

paberkovanja, priložnostna razstava ob 90-letnici rojstva 

Janeza Mrdavšiča, razstava »modrih knjig« med gradivom. 

6.1.5 Dobre knjige 

Sooblikujemo spletni portal Dobreknjige.si, kjer slovenske 

splošne knjižnice priporočamo kakovostno literaturo. Na 

območju Koroške osrednje knjižnice je bilo 3526 ogledov 

zapisov portala Dobre knjige. 

6.1.6 Festival 'ČIČI – Zmeraj prinesi si koco!' in 

Knjižne olimpijske igre  

Na pragu poletja smo izvedli tradicionalni dvodnevni 

festivalski dogodek prebujanja knjig na prostem ter 4. knjižne 

olimpijske igre za najmlajše in mlade vseh starosti. Knjižno-

olimpijske discipline so: Lepotna čitalnica – Koliko knjig [pre-

]nesete?, Knjižni maraton – Tekmovanje v hitrem branju, 

Knjižna uganka – Budilka za možgane in Poligon med knjigami 

– Iskanje gradiva v prostem pristopu.  

6.1.7 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 2018 smo 7 bralkam vsaj enkrat 

na mesec dostavili knjige na dom. 

6.1.8 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 319 obiskovalcev. 

6.1.9 Knjižni vrtiljak 

V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tudi v 

letu 2018 tedensko predstavljali novejše knjižno gradivo: 10 

avtoric je v 43-ih oddajah predstavilo 86 knjig. 

Sezname (arhiv) predstavljenih knjig objavljamo na spletni 

strani knjižnice in Facebook-u. 

6.1.10 Koroški kotiček 

Ponujamo propagandni material o krajih slovenske in 

avstrijske Koroške, ki so ga prispevali turistično informacijski 

centri na Koroškem. 

6.1.11 Nacionalni mesec skupnega branja 

Z izborom kakovostnih in poučnih knjig s športno tematiko 

smo sodelovali pri prvem Nacionalnem mesecu skupnega 

branja (od 8. oktobra do 8. novembra), namenjenega 

povezovanju bralne kulture, športa in gibanja. Akcijo je 

podprlo ali v njej sodelovalo 45 podpornikov širom Slovenije. 

6.1.12 Noč knjige 

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

projektu Noč knjige. Ob tej priložnosti smo si ogledali ruski 

film Čas prvakov. Za najmlajše smo na mladinskem oddelku 

pripravili literarno delavnico Napišimo pravljico, KUL Ludek 

igralnico in spanje v knjižnici. Osrednja knjižnica je bila odprta 

do 22. ure.  

6.1.13 Seznami najbolj branih knjig 

Mesečno smo pripravljali sezname najbolj branih knjig za 

odrasle in jih objavili po Koroškem radiu ter na spletni strani 

knjižnice. 

6.1.14 Slovenski praznik kulture 

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo se z občinsko 

proslavo poklonili prejemnikom Prešernove nagrade in 

nagrade Prešernovega sklada. V sodelovanju s Sinagogo 

Maribor smo gostili razstavo karikatur in ilustracij Cirila 

Horjaka – Dr. Horowitza Risbe V soboto. Na oddelku za 

otroke in mladino smo pripravili razstavo Cankarjevo leto 

2018. 

6.1.15 Sodelovanje z zavodi, društvi, ustanovami 

in s podjetji 

V letu 2018 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, 

 Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ravne na 

Koroškem, 

 vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami Mežiške doline,  

 Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti, 

 drugimi stanovskimi ustanovami in društvi. 

Sodelujočim smo nudili pomoč z izposojo gradiva, 

bibliopedagoškim in svetovalnim delom. Oddali smo jim 

prostor za izvedbo razstav, delavnic in drugih dogodkov. Z 

njimi smo sodelovali v okviru raznih projektov (predšolska 

bralna značka, branje za mlade, bralna značka za odrasle, 

teden vseživljenjskega učenja). 

6.1.16 Stripoteka 

Umestitev stripov kot posebne zbirke za celotno območje 

Koroške pomeni povezovanje generacij otrok, mladine in 

odraslih. V Stripoteki je na voljo 790 enot stripovske 

literature.  

V letu 2018 smo organizirali stripovsko delavnico Ilustracija v 

animaciji (in obratno) z Jernejem Kovač Myintom in v 

sodelovanju z Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje in Unesco 

šolami razpisali stripovski natečaj »Ko pravljice zaživijo v 

stripu/Stripovski junaki« za najboljši osnovnošolski oziroma 
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srednješolski strip. Ob zaključku natečaja smo pripravili 

prireditev pod naslovom Stripovski junaki s Tanjo Komadina, 

podelili nagrade najboljšim mladim stripovskim avtorjem in 

odprli razstavo prispevkov stripovskega razpisa z naslovom 

Stripovski junaki.  

6.1.17 Svet mehatronike 

V naši knjižnici je točka revije za avtomatizacijo, robotiko, 

strojništvo in informatiko Svet mehatronike; na voljo so 

brezplačni izvodi revije. 

6.1.18 Ta veseli dan kulture (3. 12.) 

Ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture smo povabili k 

ogledu razstave Skica za portret, predstavitvi ponatisa 

Sušnikove knjige In kaj so ljudje ko lesovi ter avtorskemu 

pripovedovanju Primoževih ta hecnih pravljic. 

6.1.19 Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska 

kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z 

brezplačnimi delavnicami opozarjamo na vseprisotnost in 

pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse 

vloge, ki jih kot posamezniki v življenju prevzemamo. V okviru 

TVU, ki tradicionalno poteka v maju, smo izvedli razstavo 

likovnih del študijske skupine »Likovno ustvarjanje« pri 

Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ravne na Koroškem. 

Razstava je bila motivno povezana z evropskim letom 

kulturne dediščine 2018. 

6.1.20 Uporabniki s posebnimi potrebami 

V prostorih knjižnice in drugih institucijah smo nudili izposojo 

knjig z večjim tiskom, zvočne knjige, gradivo v slovenskem 

znakovnem jeziku, brajici … in pripomočke za branje: lupe, 

povečevalnike, bralna očala … ter brezplačno dostavo knjig na 

dom. 

V grajskem razstavišču in Kuharjevi dvorani je nameščena 

slušna zanka. 

Knjižnica je članica društva za prilagojeno obliko komunikacij 

LABRA in članica projektne skupine Lahko je brati. 

Invalidom prijaznemu vodniku po mestu Ravne na Koroškem 

smo dodali opis dejavnosti za uporabnike s posebnimi 

potrebami, ki jih izvaja knjižnica. 

6.1.21 Vrečke poletnega branja 

V izposoji Oddelka za odrasle in Oddelka za otroke in mladino 

smo bralcem ponudili vrečke in vrečice poletnega branja z 

imenitno izbranim poletnim čtivom. 

6.1.22 Za firbčne 

Pod rubriko Za firbčne spadajo brezplačne ustvarjalne 

delavnice, predavanja in tečaji za odrasle, ki jih pripravimo v 

lastni režiji ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. V letu 2018 

smo za obiskovalce knjižnice v sodelovanju s Šolo za 

hortikulturo in vizualne umetnosti Celje pripravili 2 

hortikulturni predavanji: Spomladanska oskrba okrasnega 

obhišnega vrta in Trendi v zasaditvah balkonskega cvetja in 

zelenja. 

6.1.23 Zbiranje odpadnih kartuš 

V zbiralni škatli v avli knjižnice lahko odložite izrabljene 

laserske kartuše, kartuše za faks in kartuše za brizgalne 

tiskalnike. Vsaka reciklirana kartuša pomeni prispevek k 

ohranjanju čistega okolja. 

6.2 Prireditve 

6.2.1 Prireditve v osrednji knjižnici 

DATUM DOGODEK 

11. 1. 2018 

ob 18. uri 

Predavanje Kako v drevesih prepoznati 

zdravilce specialiste, doseči žensko zdravje 

in lepoto ter izboljšati vid, Maria Ana 

Kolman 

18. 1. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

24. 1. 2018 

ob 18. uri 

Na hribu grad, v gradu zaklad 

Predavanje Kamni govorijo, Saša Djura 

Jelenko 

12. 2. 2018 

ob 18. uri 

Na hribu grad, v gradu zaklad 

Predavanje Pisanje in branje v antiki, 

Aleksandra Nestorović in Andrej Preložnik 

13. 2. 2018 

ob 18. uri 
40 let mojih soočanj s Himalajo, Viki Grošelj 

12. 2. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

1. 3. 2018  

ob 15. uri 

Predavanje na temo razglednic in maksimum 

kart, Alojz Tomc in mag. Boštjan Petauer 

8. 3. 2018 ob 

18. uri 
Predstavitev knjige Ljubljena, Erika Žagar 

16. 3. 2018 

ob 18. uri 

Predstavitev literarnega zbornika »Besede 

med Uršljo in Peco« 

20. 3. 2018 

ob 18. uri 

Na hribu grad, v gradu zaklad 

Gradovi in dvorci na območju Raven na 

Koroškem, Srečko Štajnbaher 

22. 3. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

23. 3. 2018 

ob 18. uri 

Na hribu grad, v gradu zaklad 

DE ARTE SALTANDI: večer srednjeveške in 

renesančne glasbe ter plesa z zasedbo 

CAPELLA CARNIOLA 

24. 3. 2018, 

9.00 – 12.00  

Za firbčne 

Hortikulturni predavanji, Štefanija Kos Zidar 

13. 4. 2018 

ob 11. uri 
Knjižne mišice 

17. 4. 2018 

ob 18. uri 

Zapušćina Louisa Adamiča v luči njegove 

120. obletnice rojstva,  

19. 4. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

20. 4. 2018 

ob 20. uri 

Noč knjige 

Cikel ruskega filma: Čas prvakov 

24. 4. 2018 

ob 19. uri 

Na hribu grad, v gradu zaklad 

V SLAVO VALVASORJA Predstavitev življenja 
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in dela barona Janeza Vajkarda Valvasorja 

9. 5. 2018 ob 

18. uri 

Rokopisna kulturna dediščina knjižnic, mag. 

Marijan Rupert 

16. 5. 2018 

ob 18. uri 

Na hribu grad, v gradu zaklad 

Odmevi bukovništva na Koroškem  

22. 5. 2018 

ob 18. uri 

Predavanje Obzorja Koroške 2, dr. Vinko 

Skitek 

24. 5. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

24. 5. 2018 

ob 18. uri 
Cikel ruskega film: Trije dnevi do pomladi 

7. 6. 2018 ob 

19. uri 
Večer klasične glasbe 

25. 9. 2018 

ob 18. uri 

Potopisno predavanje Bolivija, Darko 

Sagmeister 

27. 9. 2018 

ob 18. uri 

Predstavitev ponatisa knjige Gelika, Ema 

Golčer 

9. 10. 2018 

ob 18. uri 

Potopisno predavanje Etiopija, Srečko 

Štajnbaher 

11. 10. 2018 

ob 18. uri 

Predstavitev ponatisa Prežihovega romana 

Požganica, dr. Mateja Rater in Mitja Čander 

18. 10. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

18. 10. 2018 

ob 18. uri 
Cikel ruskega filma: Progasta plovba 

8. 11. 2018 

ob 12.30 

Pogovor ravenskih gimnazijcev s pisateljem 

Janijem Virkom 

16. 11. 2018 

ob 18. uri 
Predstavitev knjige Odsev srca, Ivan Penec 

22. 11. 2018 

ob 10. uri 

Dan slovenskih splošnih knjižnic 

Knjižna paberkovanja 

28. 11. 2018 

ob 18. uri 

Korošci pa bukve beremo 

Ko sanje ostanejo sanje, Amina Majetić 

29. 11. 2018 

ob 18. uri 

Novinarska konferenca ob izidu knjige 

Koroški boj za samostojno in neodvisno 

Slovenijo 

4. 12. 2018 

ob 18. uri 

Ta veseli dan kulture 

Predstavitev ponatisa knjige In kaj so ljudje 

ko lesovi, Kulturno društvo Mohorjan 

13. 12. 2018 

ob 18. uri 

Potepanje po hribih zelene Gruzije, Marinka 

Dretnik 

20. 12. 2018 

ob 10. uri 
Knjižna paberkovanja 

 

6.2.2 Prireditve v enotah 

DATUM ENOTA DOGODEK 

16. 1. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

18. 1. 2018 

ob 18. uri 

Enota Prevalje Predstavitev Rastoče 

knjige Občine Prevalje 

Nekoč je bilo jezero 

20. 2. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

20. 3. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

25. 3. 2018 

ob 18. uri 

Izposojevališče 

Strojna 

Praznovanje 

materinskega dne 

17. 4. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

22. 5. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

10. 9. 2018 

ob 18. uri 

Enota Prevalje Predstavitev knjige 

Dotiki, Jani Rifel 

16. 10. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

14. 11. 2018 

ob 18. uri 

Enota Kotlje Predstavitev knjige 

Dan za objem, Manja 

Miklavc in Mirjam 

Senica 

15. 11. 2018 

ob 18. uri 

Enota Mežica Predstavitev knjige 

Dan za objem, Manja 

Miklavc in Mirjam 

Senica 

15. 11. 2018 

ob 18. uri 

Enota Prevalje Literarni večer s 

Primožem 

Suhodolčanom 

20. 11. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

20. 11. 2018 

ob 18. uri 

Enota Črna na 

Koroškem 

Predstavitev knjige 

Dan za objem, Manja 

Miklavc in Mirjam 

Senica 

11. 12. 2018 

ob 18. uri 

Enota Mežica Potepanje po Nepalu, 

Simona in Matej 

Sinigajda Jež 

18. 12. 2018 

ob 10. uri 

Enota Prevalje Knjižna paberkovanja 

 

6.2.3 Prireditve po knjižnicah območja 

DATUM DOGODEK 

24. 4. 2018  Knjižne mišice v Knjižnici Radlje ob Dravi 

16. 4. 2018  Knjižne mišice v Knjižnici Dravograd 

25. 4. 2018 
Knjižne mišice v Knjižnici Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec 

12. 11. 2018 Knjižne mišice v Knjižnici Dravograd 

6. 11. 2018 Knjižne mišice v Knjižnici Radlje ob Dravi 

15. 11. 2018  
Knjižne mišice v Knjižnici Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec 

 

6.2.4 Prireditve drugod 

DATUM DOGODEK 

13. 12. 2018 

ob 11. uri 

Delavnica »Odkriti spomin« v 

Medgeneracijskem centru Ravne 
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6.2.5 Drugi dogodki 

DATUM DOGODEK 

6. 2. 2018 ob 

9. uri 

Poklon prejemnikom Prešernove nagrade in 

nagrade Prešernovega sklada, Gimnazija 

Ravne 

7. 2. 2018 ob 

9. uri 

Poklon prejemnikom Prešernove nagrade in 

nagrade Prešernovega sklada, Gimnazija 

Ravne 

11. 4. 2018 

ob 15. uri 

Redna in slavnostna seja Občine Ravne na 

Koroškem 

13. 6. 2018 

ob 19. uri 

Srečanje članov Društva podeželske mladine 

Mežiške doline 

21. 6. 2018 

ob 11. uri 

Predavanje o protokolu, Ksenija Benedetti 

23. 6. 2018 

ob 10. uri 

Slavnostna posvojitev 

28. 7. 2018 

ob 20. uri 

Klapa Šufit 

19. 9. 2018 

ob 11.30  

Občni zbor Lokalne akcijske skupine (LAS) 

27. 9. 2018 

ob 18. uri 

Slovenski jezik v literarni, jezikovni in 

kulturni politiki, Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti 

22. 11. 2018 

ob 17. uri 

Mladinski svet Ravne – ambasadorji 

»HOČ'MO CESTO!« 

6.2.6 Razstave 

Razstave so bile na ogled v razstavišču knjižnice, v Stripoteki, 

med gradivom, v grajski kleti, v avli knjižnice in v grajskem 

parku.  

DOGODEK 

LINOREZ/LESOREZ – razstava grafik akademskega umetnika 

Mihe Eriča 

POKLON PREJEMNIKOM Prešernove nagrade in nagrade 

Prešernovega sklada 

CIRIL HORJAK – DR. HOROWITZ: Risbe V soboto 

MAKSI RAVNE 2018 Odprtje 3. kvadrienalne filatelistične 

razstave razglednic in maksimum kart 

UMETNOST V BELEM, razstava Društva klekljaric Koroške 

LEFTOVERS (OSTANKI), Razstava domačinke Urške Halilovič 

SPOMINI – POČASTITEV EVROPSKEGA LETA KULTURNE 

DEDIŠČINE, Tradicionalna razstava likovnih del študijske 

skupine 'Likovno ustvarjanje' pri Univerzi za tretje življenjsko 

obdobje Ravne na Koroškem. 

PODOBE DELA Fotografska razstava Podobe dela predstavlja 

motive dela v rudnikih in železarnah na Slovenskem. 

Priložnostna filatelistična razstava 

POGLED DVEH NA TA SVET – Anton in Janez Repnik 

Vojko Gašperut: PRIDIH PRIMORSKE 

V počastitev krajevnega praznika člani Društva upokojencev  

Ravne na Koroškem razstavljajo svoja dela 

Letna pregledna razstava Kulturnega društva koroških 

likovnikov 

SKICA ZA PORTRET Likovno-filatelistično-fragmentarna SKICA 

ZA PORTRET v počastitev dveh velikih osebnosti 

Spominska razstava ob 90-letnici rojstva Janeza Mrdavšiča 

Razstava nakita (Jelka Šinko) 

Razstava (Dalmatinova Biblija) 

 

6.2.7 Razstavni kotički 

V osrednji knjižnici smo pripravili tudi priložnostne razstave. 

Niko Brumen (75 let) Čiči festival 

Boris A. Novak – 

Prešernov nagrajenec 
Vabilo v gore – možici 

Marija Kolar (ob 

slovenskem kulturnem 

prazniku) 

Majhno je v knjigi 

veliko 

Angela Piskernik (ob 

dnevu žena) 

Sreča je v knjigah, 

sreča je v slikanicah 

(gostujoča razstava 

NUK) 

Cankarjevo leto 

(Cankarjeva polička) 
V spomin – Ciril Zlobec 

Mesec boja proti raku 

Branje je za duha to, 

kar je telovadba za 

telo 

Judovski jeziki Prehrana športnika 

Franjo Golob (105-

letnica rojstva) 
Biblioterapija 

Občinski plaketi 

(Klančnik – Prežih);ob 

občinski slavnostni seji 

Berite knjige, 

podaljšali si boste 

življenje 

Ob tednu 

vseživljenjskega učenja 
Kuhajte z najboljšimi 

V slovo – Miki Muster 

Ob tednu splošnih 

knjižnic – razstava 

modrih knjig 

Vrtnarimo z dušo Miklavževanje 

Sladoled Po praznikih diši 

 

 

7 Delo z mladimi bralci v letu 2018 
V letu 2018 smo skupno pripravili 542 prireditev oziroma 

dejavnosti za mlade, ki se jih je udeležilo 18380 obiskovalcev. 

 DEJAVNOSTI OBISK 

2018 542 18380 

2017 536 17247 

2016 560 18377 

 

7.1 Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami 

Leta 2018 smo v Oddelku za otroke in mladino izvedli 30 

pravljičnih ur z ustvarjalnimi delavnicami v popoldanskem in 

44 pravljičnih ur v dopoldanskem času, ki jih je skupno 

obiskalo 1186 otrok, od tega 21 ur pravljic (skupno 270 otrok) 

v vrtcih, šolah, CUDV. 
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 V naših zunanjih enotah smo izvedli 97 pravljičnih ur, te je 

skupno obiskalo 1738 otrok. 

Skupno smo v letu 2018 izvedli 171 pravljičnih ur z 

ustvarjalnimi delavnicami, ki jih je obiskalo 2924 otrok. 

 

  PKLS 
KRAJEVNE 
KNJIŽNICE 

 

 POPOLDAN DOPOLDAN SKUPAJ 

 URE OBISK URE OBISK URE OBISK 
URE / 
OBISK 

2018 30 291 44 895 97 1738 171/2924 

2017 32 337 26 743 116 1752 174/2832 

2016 27 452 27 827 83 1126 137/2405 

 

7.2 Otroške lutkovne in dramske predstave  

Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa smo 

organizirali 6 lutkovnih predstav z naslovom Moja luna 

(skupno 784 obiskovalcev): dve v Kulturnem domu Ravne na 

Koroškem (126 in 141 obiskovalcev; skupno 267 

obiskovalcev), eno v Vrtcu Kralj Matjaž Črna na Koroškem (46 

obiskovalcev), eno v Narodnem domu Mežica (129 

obiskovalcev), eno v Vrtcu Krojaček Hlaček Prevalje (276 

obiskovalcev) in eno v Kulturnem domu Kotlje (66 

obiskovalcev). 

Junija smo v okviru festivala Čiči pripravili pravljično dopoldne 

za najmlajše: Knjige velikanke s čarodejem Sam Sebastianom 

(386 obiskovalcev). 

Ob tednu otroka smo v oktobru gostili predstavo Kamišibaj 

Maje Furman, ki je pritegnila 17 obiskovalcev.  

Decembra je na Primoževe ta hecne pravljice prišlo 11 

obiskovalcev.  

V letu 2018 smo pripravili 9 predstav za otroke, ki jih je 

skupno obiskalo 1198 obiskovalcev.    

 ŠT. PREDSTAV OBISKOVALCI 

2018 9 1198 

2017 12 996 

2016 13 1029 

 

7.3 Srečanja s pisatelji in pesniki 

Aprila, ob svetovnem dnevu knjig za otroke, smo za 

osnovnošolce in dijake pripravili srečanje Rapoezija z Igorjem 

Saksido in Trkajem. Srečanja se je udeležilo 143 obiskovalcev. 

Decembra smo v goste povabili Primoža Suhodolčana, 12 

obiskovalcev. 

 

7.4 Knjižne mišice 

Dveh prireditev za najstnike pod skupnim naslovom Knjižne 

mišice se je udeležilo 56 dijakov. 

 

 

 

 

7.5 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 62 organiziranih 

predstavitvenih ogledov, skupaj 1820 obiskovalci. V enotah 

smo imeli 19 skupin, 377 obiskovalcev. 

Knjižnico in njene enote si je v letu 2018 ogledalo 81 skupin 

otrok in mladih, skupaj 2197 obiskovalcev. 

  PKLS ENOTE SKUPAJ 

 SKUPINE OBISK SKUPINE OBISK SKUPINE OBISK 

2018 62 1820 19 377 81 2197 

2017 50 1203 27 573 77 1776 

2016 93 2440 29 636 122 3076 

 

7.6 Predšolska bralna značka Petra Nosa 

Od septembra do junija v sodelovanju z vrtci pripravljamo 

projekt Predšolska bralna značka Petra Nosa. V letu 2018 je 

pri projektu sodelovalo 839 otrok. 

 PBZ Petra Nosa-ŠTEVILO 

2018 839 

2017 792 

2016 785 

 

7.7 Križ – kraž, kralj Matjaž 

Dejavnosti za najmlajše in njihove spremljevalce Križ – kraž, 

kralj Matjaž se je v 48 dopoldanskih igralnih uricah udeležilo 

387 obiskovalcev. 

 KRIŽ KRAŽ OBISKOVALCI 

2018 48 387 

2017 56 298 

2016 46 276 

 

7.8 Poletnice 

Bralni akciji za osnovnošolce se je čez poletne počitnice 

pridružilo 37 otrok z izpolnjenimi kupončki o prebranem 

gradivu. 

7.9  Prireditev Poletnice 

Na septembrsko zaključno prireditev Poletnic Grozni Gašper v 

izvedbi Pravljičarne je prišlo 37 obiskovalcev. 

 SREČANJA S PISATELJI OBISKOVALCI 

2018 2 155 

2017 2 141 

2016 1 115 

 KNJIŽNE MIŠICE OBISKOVALCI 

2018 2 56 

2017 2 61 

2016 1 32 
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7.10  Poslastica iz Bralnih nahrbtnikov  

Pripravilo smo 6 zaključnih prireditev, ki jih je obiskalo 

naslednje število obiskovalcev: v Knjižnici Mežica 13, v 

Knjižnici Žerjav 10, v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana 

10, v Knjižnici Črna na Koroškem 3, v Knjižnici Prevalje 7 in v 

Knjižnici Kotlje 7, skupno 50 obiskovalcev. 

7.11  Razstave  

Leto 2018 je bilo posvečeno Ivanu Cankarju in v ta namen 

smo pripravili razstavo Cankarjevo leto, ki je bila na ogled 

skozi celo leto, ogledalo si jo je 607 ljudi. Januarja si je 

razstavo Praznične sani drvijo v zimske dni ogledalo 173 

obiskovalcev. Marca smo pripravili razstavo Nekaj lepega 

povej (189 obiskovalcev). 

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

razstavo Majhno je v knjigi veliko – poslanica IBBY (200 

obiskovalcev). Pripravili smo tudi razstavo 

Bralnospodbujevalna akcija: slovenska kulturna dediščina 

(177 obiskovalcev). Maja smo ob zaključku Mega kviza 

pripravili pregledno razstavo Kras=kamen+voda, to si je do 

začetka junija ogledalo 159 obiskovalcev. 

Od sredine junija do sredine septembra je bila na ogled 

razstava Predšolska bralna značka Petra Nosa, kjer so se z 

izdelki predstavili otroci in vzgojiteljice vrtca Solzice (350 

obiskovalcev). 

Septembra smo pripravili razstavo Poletnice, ogledalo si jo je 

179 obiskovalcev. 

Oktobra smo pripravili razstavo ob krajevnem prazniku 

Koroške strašljive pripovedke (210 obiskovalcev). Novembra 

je sledila razstava Čarovniški klobuk (223 obiskovalcev). 

Ob zaključku leta smo pripravili praznično razstavo Pravljično 

zimo vam želimo, ki je pritegnila 199 obiskovalcev. 

V letu 2018 smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 11 

tematskih razstav, ki si jih je skupno ogledalo 2666 

obiskovalcev. 

 RAZSTAVE OBISK 

2018 11 2666 

2017 10 2536 

2016 11 3347 

 

7.12  Razstavni kotički 

RAZSTAVNI KOTIČKI ŠT. RAZSTAV 

MOJA VEJA 1 

VALENTINČKI 1 

POSLANICA OB SVETOVNEM 

DNEVU LUTK 
1 

IZBERI MI IME 1 

80 LET LENČKE KUPPER 1 

BEREMO SKUPAJ 2 

DESETNICA  1 

VEČERNICA  1 

ZLATA HRUŠKA 1 

POČITNIŠKO BRANJE 1 

BRALNI NAHRBTNIKI 1 

ČUDEŽNI KOVČEK 1 

MOJA NAJ KNJIGA 6 

MEGAKVIZ  6 

 

Skupno smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 25 

razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 2310 obiskovalcev. 

V enotah Črna na Koroškem, Kotlje, Prevalje, Mežica in Žerjav 

smo v letu 2018 postavili skupno 100 razstavnih kotičkov, 

2012 obiskovalcev. 

RAZSTAVNI KOTIČKI – ENOTE ŠT. RAZSTAV 

80 LET LENČKE KUPPER 5 

POSLANICA OB SVETOVNEM DNEVU LUTK 5 

IZBERI MI IME 5 

DESETNICA 5 

VEČERNICA 5 

BEREMO SKUPAJ 5 

ZLATA HRUŠKA 5 

BRALNI NAHRBTNIKI 5 

MOJA NAJ KNJIGA 30 

MEGAKVIZ 30 

 

V letu 2018 smo v Oddelku za otroke in mladino in enotah 

Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika pripravili 125 

razstavnih kotičkov, skupno si jih je ogledalo 4322 

obiskovalcev. 

   RAZSTAVNI KOTIČKI OBISK 

2018 125 4322 

2017 121 4898 

2016 124 4584 

 

7.13  Knjižna uganka 

Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo v letu 2018 

pripravili 10 knjižnih ugank in izžrebance iz vsake enote 

nagradili s knjigo (skupaj 60 knjižnih nagrad).  

Vseh reševalcev v letu 2018 je bilo 1782. 

 UGANKE/NAGRADE REŠEVALCI 

2018 10/60 1782 

2017 10/60 1333 

2016 10/60 1220 

 

7.14  Rastem s knjigo 

V letu 2018 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 2018 nas je obiskalo 36 razredov, skupno 843 

obiskovalcev. (Obisk je odvisen od števila vpisanih 

sedmošolcev in dijakov prvih letnikov, variira pa tudi zaradi 

razlike med šolskim in koledarskim letom.) 



 

32     Oddelek izposoje 

 

  RASTEM S KNJIGO 

  OSNOVNA ŠOLA SREDNJA ŠOLA SKUPAJ 

 ŠT. SKUPIN OBISK 
ŠT. 

SKUPIN 
OBISK 

ŠT. 
SKUPIN 

OBISK 

2018 15 286 21 557 36 843 

2017 11 231 12 300 23 531 

2016 10 208 15 383 25 591 

 

7.15  Ustvarjalne delavnice za mlade 

Januarske delavnice Ilustracija v animaciji (in obratno) Jerneja 

Kovača Myinta se je udeležilo 41 obiskovalcev.  

Februarja smo pripravili pustno ustvarjalnico Gremo v larfe, 

kjer je ustvarjalo 11 otrok.  

Februarja sta potekali tudi 2 delavnici Lego robotike, skupaj 

29 udeležencev. Aprila, ob noči knjige, je 16 otrok ustvarjalo 

in se igralo v delavnici Kul Ludek. 

V juliju smo v okviru 11. šole šale v sodelovanju s Centrom za 

socialno delo pripravili eno delavnico Skodelica kave, 25 

udeležencev. 

V devetih novembrskih ustvarjalnih delavnicah za mlade z 

naslovom Okrasimo praznično drevo je sodelovalo 156 

obiskovalcev. Potekale so v naslednjih enotah: 

 Oddelek za otroke in mladino: 1 skupina, 30 otrok; 

 Kotlje: 2 skupini, 46 otrok; 

 Mežica: 2 skupini, 41 otrok; 

 Črna na Koroškem: 1 skupina, 14 otrok; 

 Žerjav: 2 skupini, 17 otrok; 

 Prevalje: 1 skupina, 8 otrok. 

Skupno je na 15 ustvarjalnicah sodelovalo 278 otrok in 

mladih. 

 USTVARJALNE DELAVNICE OBISK 

2018 15 278 

2017 20 363 

2016 13 175 

  

7.16  Raziskovalne delavnice za mlade 

Januarja smo izvedli dve stripovski delavnici za osnovnošolce, 

35 udeležencev. Aprila smo gostili Aljošo Hancmana, ki je 

pripravil literarno delavnico za otroke (21 udeležencev). V 

okviru festivala Čiči smo pripravili raziskovalno delavnico 

Iskanje knjižnega zaklada (44 udeležencev). V juliju je 

potekala raziskovalna delavnica v okviru 11. šole šale (25 

udeležencev). Ob krajevnem prazniku smo pripravili 

raziskovalno delavnico Koroške strašljive pripovedke (22 

udeležencev). Oktobra smo v Knjižnici Mežica izvedli tri 

delavnice ob Cankarjevem letu, ki se jih je udeležilo 49 otrok. 

V letu 2018 smo v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana in 

njenih enotah izvedli devet raziskovalnih delavnic, ki jih je 

skupno obiskalo 356 udeležencev. 

 

 RAZISKOVALNE 

DELAVNICE 
OBISK 

2018 9 356 

2017 2 66 

2016 2 58 

 

7.17  Moja naj knjiga 

V letu 2018 je 177 otrok glasovalo za Mojo naj knjigo, 

mesečno smo objavljali zmagovalca akcije. 

7.18  Noč v knjižnici 

V letu 2017 smo prvič organizirali Noč v knjižnici, kjer so mladi 

obiskovalci ob igranju družabnih iger, sodelovanju v literarni 

delavnici in z branjem prespali v knjižnici. To smo ponovili 

tudi v letu 2018, ko se nam je pridružilo 16 otrok. 

7.19  Branje za mlade … izBERI mi ime …  

Akcija, ki je namenjena mladim od 13. do 18. leta, je pri nas 

potekala od novembra 2017 do aprila 2018, ko je bila 

zaključna prireditev. Sodelovali so učenci zadnje triade 

osnovnih šol (OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, 

OŠ Koroški jeklarji, OŠ Mežica, 1. in 2. OŠ Slovenj Gradec) in 

dijaki srednjih šol (Gimnazija Ravne, SŠ Ravne in SŠ Muta), 

skupno 60 mladih bralcev. 

Pripravile: 

mag. Irena Oder, direktorica 

Petra Makuc, bibliotekarka 

Lea Vavkan in mag. Jelka Kos, Oddelek za otroke in mladino 
Janja Petek, informatičarka 
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X Bukvarna Ajta 

Bukvarna Ajta je v letu 2018 v prvi polovici leta 

delovala po urniku trikrat tedensko, ob torkih in 

četrtkih med 16. in 19. uro ter vsako soboto med 

9. in 12. uro, drugo polovico leta po spremembi 

delovnega časa pa ob torkih in četrtkih med 16. in 

19. uro ter vsako sredo med 9. in 12. uro. 

Statistični podatki o številu obiskov in o številu 

prodanih knjig za leto 2018 so razvidni iz spodnje 

tabele. 

MESEC 
ŠTEVILO 

OBISKOV 

ŠTEVILO 

PRODANIH 

KNJIG 

JANUAR 45 36 

FEBRUAR 45 41 

MAREC 65 60 

APRIL 48 35 

MAJ 105 39 

JUNIJ 72 13 

JULIJ 40 23 

AVGUST 60 22 

SEPTEMBER 39 38 

OKTOBER 53 53 

NOVEMBER 95 47 

DECEMBER 123 30 

SKUPAJ 790 437 

 

Od 87 - ih darovalcev smo prejeli 4405 knjig, 14 

cd-jev in 6 DVD-jev. Po pregledu smo gradivo 

uvrstili v naš knjižnični fond, ga preusmerili v 

bukvarno Ajta ali pa ga podarili bukvarnam Ciproš 

in Fajči ter posameznim institucijam, ki so se s 

prošnjo obrnile na Koroško osrednjo knjižnico dr. 

Franca Sušnika. 

Knjige smo podarili: 

 61 knjig Pokrajinski muzej Maribor, Enota 

Ravne; 

 1600 knjig Bukvarna Ciproš; 

 300 knjig Bukvarna Fajči; 

 38 knjig Dom starejših na Fari; 

 58 knjig ga. Dragana Laketič; 

 30 knjig Vrtec Prevalje; 

 730 knjig Kulturni dom Pliberk; 

 115 knjig Občina Ravne na Koroškem; 

 450 knjig ZD Ravne na Koroškem; 

 150 knjig podarimo v poletni čitalnici pod 

magnolijo. 

V letu 2018 je bukvarna svojo dejavnost 

predstavila na božičnem sejmu v Kotljah, prostore 

bukvarne pa je obiskalo kar nekaj naročenih 

skupin. 

DOGODKI 

DATUM VRSTA 

PRIREDITVE 

IME 

PRIREDITVE 

ŠTEVILO 

OBISKO

VALCEV 

22.5.2018 Ogled in 

predstavitev 

bukvarne  

OŠ 

Prežihovega 

Voranca 

26 

29.5.2018 Ogled in 

predstavitev 

bukvarne 

OŠ 

Prežihovega 

Voranca 

23 

14.6.2018 Bukvarna na 

obisku 

Obisk 

učencev in 

predstavitev 

dejavnosti na 

OŠ 

Prežihovega 

Voranca 

54 

29.8.2018 Odprta vrata 

bukvarne 

Obiskovalci 

Kulturne 

plaže 

19 

28.11.2018 Ogled in 

predstavitev 

bukvarne 

Vrtec Ravne 24 

5.12.2018 Ogled in 

predstavitev 

bukvarne 

Vrtec Ravne 19 

12.12.2018 Ogled in 

predstavitev 

bukvarne 

Vrtec Ravne 23 

19.12.2018 Ogled in 

predstavitev 

bukvarne 

Vrtec Ravne 24 

SKUPAJ   212 

 

V letu 2018 je Bukvarna Ajta v sodelovanju z 

Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem uredila 

bralne kotičke po čakalnicah zdravstvenih domov 

in postaj. Bralni kotički so urejeni v Črni na 

Koroškem, Mežici, na Prevaljah in Ravnah na 

Koroškem. Knjižno gradivo se redno dopolnjuje. 

Največ obiskovalcev se v Bukvarni Ajta oglasi 

osebno, kar nekaj pa je tistih, ki stik iščejo s 

pomočjo elektronske pošte 

 (bukvarna.ajta@rav.sik.si) ali telefona (02 620 48 

72). 

Vse ostale informacije so dostopne tudi na spletni 

strani knjižnice.  

                                                                                 

Pripravila: 

Darja Krevzelj 
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XI 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 (MZK). 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 2018 predstavljalo zgolj gradivo iz obveznega 

izvoda. Ta nam na območju vsaj delno zagotavlja 

pregled knjižne produkcije na Slovenskem. Iz tega 

naslova smo prejeli 2.184 enot gradiva. Gradivo, ki 

ga dobimo preko obveznega izvoda, v skladu s 

pravilnikom obdelamo in uvrstimo v zbirko in 

našim uporabnikom in uporabnikom osrednjih 

knjižnic območja omogočamo 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 2 podatkovnih baz za vse 

splošne knjižnice na območju.  

Preko konzorcija COSEC smo nudili podatkovno 

bazo Press Reader (več kot 5.000 naslovov 

časnikov in časopisov), nakup baze Arhiv Večera 

pa je knjižnica izvedla samostojno. Dostop do 

podatkovnih baz uporabnikom na podlagi IP 

naslovov iz lokacij posamezne knjižnice ali z 

oddaljenim dostopom zagotavljamo v vseh 

splošnih knjižnicah in njihovih enotah na našem 

območju. 

 

 

 

1.2 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 2018 šteje 790 izvodov 

stripov v knjižni obliki. V zbirko stripov  je vključen 

tudi revijalni stripovski tisk. 

1.3 Članstvo in posredovanje gradiva 

za potrebe območne funkcije  

V letu 2018 je knjižnica imela 807 članov s širšega 

območja, ki so si izposodili 29.007 enot gradiva. 

Koroške knjižnice na območju smo si med seboj 

po za uporabnika brezplačni medknjižnični 

izposoji posredovale 307 enot knjižničnega 

gradiva in 5 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, 
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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 2017. 

Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v 

letu 2018 so sodelovale vse splošne 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, …). 

2.1  Strokovna srečanja OK-jev in 
OOK  

V letu 2018 smo se z direktoricami osrednjih 

splošnih knjižnic na območju sestali dvakrat. Na 

srečanjih smo jih seznanili s poročilom izvajanja 

nalog OOK v letu 2017, s programom izvajanja 

območnih nalog na območnem in nacionalnem 

nivoju v letu 2018, zagotavljanjem dostopa do e-

virov, določitvijo tem strokovnih srečanj knjižnic 

na območju, brezplačno medknjižnično izposojo 

na območju, skupnim projektom za najstnike 

»Knjižne mišice«. 

2.2 Strokovna pomoč knjižnicam na 
območju 

Z osrednjimi knjižnicami na območju smo 

sodelovali in svetovali pri: 

 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; 

 izvajanju dejavnosti za najstnike »Knjižne 

mišice«; 

 Slovenski študijski knjižnici Celovec, edini 

knjižnici za zamejce v Avstriji, smo nudili 

strokovno pomoč pri delu v segmentu 

Cobiss3/Izposoja, obdelava in statistika. 

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, tudi 

zamejce. V letu 2018 je za bralno značko bralo več 

kot 200 bralcev, od tega 37 zamejcev. 

 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 2018 smo uporabnikom območja 

zagotavljali brezplačno medknjižnično izposojo 

med koroškimi splošnimi knjižnicami. Po tej poti je 

bilo na območju izposojenih 307 knjig in 4 

elektronsko posredovani dokumenti. 

 Knjižne mišice, projekt za najstnike 

Projekt je nastal 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 206 osnovnošolcev in 

dijakov iz koroških osnovnih in srednjih šol. 

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 

(PAM).  

 Kamra, sodelovali smo pri  vseh 

aktivnostih v zvezi s portalom in na 
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sestankih urednikov ter v nadzornem 

svetu. 

 Brezplačna medknjižnična izposoja za 

končnega uporabnika na vseh območjih, 

Koroška osrednja knjižnica je nosilec 

projekta za vsa slovenska območja. 

 Portal Dobreknjige.si, sodelovali smo v 

uredniškem odboru spletnega portala s 

priporočilno kakovostno literaturo in kot 

vnašalci vsebin. 

 Pripovedovalski večeri za odrasle 

2018/2019, sodelovanje z Mariborsko 

knjižnico. 

 Storitve za ranljive skupine uporabnikov, 

sodelovanje v delovni skupini. 

 Razvojna izhodišča za IKT, sodelovanje v 

delovni skupini. 

 Izmenjava dobrih praks med OOK. 

 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.  

Ena od storitev je tudi Knjižnica na obisku, 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«. 

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. 

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. 

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. 

Koroška osrednja knjižnica je članica Društva za 

prilagojeno obliko komunikacij LABRA (lahko 

branje). Društvo vzpodbuja in aktivno izvaja 

dejavnosti za napredek celovite družbene skrbi na 

področju storitev za osebe s posebnimi potrebami 

ter ostale, ki uporabljajo prilagojene oblike 

komunikacije.  

V okviru območnih nalog je Koroška osrednja 

knjižnica tudi članica skupine za uporabnike s 

posebnimi potrebami (Knjižnica Mirana Jarca 

Novo mesto, Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota, KOK). 

2.6 Področje razvojnih potreb glede 

informacijske tehnologije na 
območju 

V Koroški osrednji knjižnici smo vseskozi bili na 

voljo za pomoč in svetovanje uporabnikom ter 

knjižničarjem na območju. Svetovali smo pri 

nabavi in uporabi računalniških sistemov, uporabi 

informacijskih storitev na daljavo ter podajali 

različne informacije. V nekaterih knjižnicah smo se 

uporabnikom približali tudi z mobilnim 

obveščanjem.  

Razvoj informacijske tehnologije na območju je 

dokaj raznolik, saj knjižnice na območju pokrivajo 

različno število enot in posledično tudi različno 

število računalniških sistemov, tako za uporabnike 

kot za zaposlene. Nabava oz. posodobitev teh 

sistemov je predvsem odvisna od sredstev, ki jih 

za to namenijo občine ustanoviteljice ali 

Ministrstvo za kulturo z objavljenimi razpisi za 

opremo IKT. Stanje opreme IKT se z leti počasi 

izboljšuje, saj moramo zaradi varnosti celotnega 

informacijskega sistema posodobiti njegove 

najšibkejše člene. Zaradi primanjkljaja sredstev 

poskušamo narediti iz obstoječih naprav 

najboljše; rešitve so po večini nameščanje novejše 

programske opreme na stare računalnike (v 

kolikor je to še mogoče), čigar starost je tudi že 

več kot 10 let. Takšne rešitve so kratkotrajne, 

vendar nujne.  

V letu 2018 smo sodelovali v ožji delovni skupini 

informatikov in administratorjev območnih 

knjižnic pri pripravi dokumenta STRATEŠKE 

USMERITVE NA PODROČJU IKT V SPLOŠNIH 
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KNJIŽNICAH za obdobje 2018-2028. V tej skupini 

sodelujejo še Mariborska knjižnica, Osrednja 

knjižnica Celje in Mestna knjižnica Kranj. V 

dokumentu so zbrane usmeritve in informacije za 

splošne knjižnice glede področja IKT. Osnutek 

dokumenta je bil predstavljen skupini sistemskih 

administratorjev in informatikov, končni 

dokument bo poslan v letu 2019 direktorjem 

splošnih knjižnic in ministrstvu.  

Udeležili smo se predavanja na temo Varstva 

osebnih podatkov. Na podlagi tega predavanja in 

kasnejših informacij smo se odločili za lasno 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov – DPO 

(Data Protection Officer). Ta oseba je tudi DPO za 

eno od knjižnic na območju.  

Prav tako smo se udeležili 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 vsa leta, tudi v letu 

2018 koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje 

vseh vrst domoznanskega gradiva, publikacij in 

sive literature. Zbirali smo informacije o 

zavezancih za obvezni izvod, koordinirali 

bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in 

normativno kontrolo. Uporabnikom s celotnega 

območja smo posredovali zahtevnejše in splošne 

domoznanske informacije. Članici delovnih skupin 

za domoznanstvo in Kamro sta se redno 

udeleževali vseh sestankov na nivoju koordinacije 

NUK-a. 

V okviru območnosti je koordinatorica za 

domoznanstvo aktivno sodelovala v skupini za 

domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic. V 

prihodnje si bomo v skupini prizadevali  za trajno 

ohranjanje digitalnega gradiva in digitaliziranega 

gradiva, objavljenega tudi na dLib-u. Pričeli smo z 

uradnimi postopki  za sodelovanje osrednjih 

območnih knjižnic s študenti Filozofske fakultete 

Ljubljana pri njihovem neobveznem izbirnem 

predmetu. Pričakuje se doprinos dela študentov 

zadnjih letnikov pri raziskovanju in popisu 

starejšega rokopisnega in dragocenega gradiva, ki 

se nahaja v trezorjih in arhivih knjižnic.  

Dopolnjevali smo bibliografijo serijskih publikacij 

za leto 2013-2017 za objavo v el. obliki, več časa 

pa smo namenjali tudi projektu Znani Slovenci.si.  

3.1 Koroški biografski leksikon 

Koroški biografski leksikon je v elektronski obliki 

od 1999 dalje. V letu 2018 smo nadaljevali z 

dograjevanjem zbirke bio-bibliografskih podatkov 

o osebnostih, ki so prispevale tehten delež k 

razvoju Koroške s celotnega območja. Želje in 

načrti so vsako leto dodati vsaj 12 novih gesel. 

Zaradi kadrovske podhranjenosti domoznanskega 

oddelka in številnih drugih nalog in projektov, smo 

letos uspeli dodati le štiri nova biografska gesla. 

Na tem mestu bi še enkrat poudarili nujnost 

kadrovske popolnitve v oddelku oz. pridobivanje 

sredstev za zunanjo pomoč strokovnjakov z 

različnih področij (avtorje gesel). 

Dodana so bila 4 nova gesla: Ciril Vončina (kulturni 

delavec in računovodja), Matjaž Ferarič (jadralni 

letalec), Borut Bončina (arhitekt in oblikovalec), 

Valentin Ocvirk (bukovnik). 

Skupaj zajema Koroški bibliografski leksikon 177 

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. 

Nadaljnje dogajanje  gre še vedno v smeri izdelave 

osebnih bibliografij za različne avtorje. V letu 2018 

smo na željo avtorjev, raziskovalcev, 

strokovnjakov z različnih področij (medicina, 

polimeri …) opravljali tudi to nalogo. Obseg dela 

na tem področju se je občutno povečal.  

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 Skica za portret (dr. Franc Sušnik, 

pisatelj Leopold Suhodolčan) 

Leto 2018 je zaokrožilo obletnici rojstva dveh 

velikih osebnosti, po katerih naša knjižnica in 

mladinski oddelek nosita ime – 90. obletnico 

rojstva pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki smo jo 

delno proslavili že avgusta z izdajo filatelističnega 

http://www.rav.sik.si/
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sklopa, ter 120. obletnico rojstva humanista dr. 

Franca Sušnika, 14. novembra 2018. 

Šlo je za likovno-fragmentarno SKICO ZA PORTRET 

v počastitev dveh velikih osebnosti. 

Pričujoča razstava je prepletala originalne risbe in 

skice kiparja Mirsada Begića, mozaike izbranih 

zapisov o dr. Francu Sušniku in Leopoldu 

Suhodolčanu ter filatelistična sklopa obeh 

portretirancev, avtorja Boruta Bončine. Begićeve 

skice so nastale kot študija za portretno plastiko 

dr. Franca Sušnika in Leopolda Suhodolčana.  

Fragmentarni del razstave je pri dr. Francu 

Sušniku predstavljal avtorsko interpretacijo branja 

številnih objav, zapisov, intervjujev, dosegljive 

korespondence, … rezultat branja med vrsticami, 

podčrtavanja pomenljivih besed, ki so intuitivno 

povedale več, nekaj nezapisanega, a po osebni 

presoji avtoric (Simone Vončina in Simone Šuler 

Pandev) zelo ključnega za podobo človeka, 

portretiranca, izven znanih dejstev o njemu. 

Osnova skice pisatelja Leopolda Suhodolčana so 

bile njegove zapisane besede o sebi, objavljene 

leta 1980 v reviji Otrok in knjiga pod naslovom 

Črte mojega življenja. Njegove črte so se 

prepletale s spomini nanj in drobnimi anekdotami, 

ki so jih zapisali njegovi najbližji – hčerka Zala, sin 

Primož in prijatelji. 

Razstava je bila v razstavišču Koroške osrednje 

knjižnice od 13. 11. 2018 do 12. 1. 2019. 

 

Razstava Skica za portret, 2018  

foto: Dobran Laznik 

 

 

Razstava Skica za portret, 2018  

foto: Dobran Laznik 

 

3.3.2 Priložnostne razstave  

Pripravili smo sedem priložnostnih razstav: 

življenje in delo koroške Slovenke Angele 

Piskernik, slovenske botaničarke, muzealke in 

pedagoginje, ob 105-letnici rojstva Franja Goloba 

smo se spomnili nanj z njegovimi deli, ki jih 

hranimo v domoznanski zbirki, občinski praznik 

Občine Ravne na Koroškem je bil priložnost za 

predstavitev osebnosti, ki so v vseh teh letih 

prejele občinsko nagrado. Ob projektu Na hribu 

grad, v gradu zaklad smo v vitrinah predstavili 

zbirko Iconotheca Valvasoriana - faksimilirana, 

znanstveno-kritično obdelana grafična zbirka 

Janeza Vajkarda Valvasorja, ob obletnici 

Mohorjeve založbe na Prevaljah smo sodelovali s 

Kulturnim društvom Mohorjan Prevalje z 

gradivom iz naših zbirk, med drugim pa smo tudi 

predstavili dva umetnika slikarja, očeta in sina 

Repnik (Anton in Janez), ki sta gostovala pri nas 

tudi s skupno likovno razstavo, ob 90 – letnici 

rojstva prof. Janeza Mrdavšiča smo postavili 

spominsko razstavo kot poklon slavistu in 

vsestranskemu ustvarjalcu, bivšemu ravnatelju 

naše knjižnice. 

 

Spominska razstava ob 90-letnici rojstva prof. 

Janeza Mrdavšiča, 2018 

foto: Simona Vončina 
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3.4 Domoznanski projekt - 'Na hribu 

grad, v gradu zaklad – odpiramo 

dveri zakladnice koroške kulturne 
dediščine'  

Evropsko financiran projekt. 

3.4.1 Novi prireditveni prostori 

V okviru projekta 'Na hribu grad, v gradu zaklad' 

smo kot prireditveni prostor uredili in dodatno 

opremili tri prostore v gradu Ravne v privlačna 

prizorišča za promocijo naše lokalne zgodovine, 

prezentacijo virov pisne kulturne dediščine, ki jo 

hrani Koroška osrednja knjižnica ter številnih 

drugih posebnih zbirk, ki se nahajajo v njenih 

fondih: 

 Kot prireditveni prostor smo uredili 

pritlični del grajske kapele, v katerem je 

postavljena stalna muzejska zbirka 

rimskih nagrobnikov.  

 Na balkonu grajske kapele smo s 

postavitvijo treh bralnih pultov pridobili 

zanimiv prostor za promocijo pisne 

kulturne dediščine. Na bralnih pultih 

prezentiramo dragocene faksimilirane 

izdaje Janeza Vajkarda Valvasorja 

Iconotheca Valvasoriana. 

 Prazen prostor grajske kleti smo uredili v 

razstavni prostor s stalno postavitvijo 

razstave iz zgodovine gradu in 'planote 

Ravne'.  

3.4.2 24/7 dostop do digitalizirane 

kulturne dediščine 

S pomočjo sodobne tehnologije smo omogočili 

stalen dostop do digitalizirane kulturne dediščine, 

ki jo v svoji izvirni obliki hranita Koroška osrednja 

knjižnica in Koroški pokrajinski muzej in se 

navezuje na območje Raven na Koroškem in širše 

Mežiške doline. Naša interaktivna dostopna točka, 

nameščena v preddverju knjižnice, omogoča 

virtualen dostop do prostorov gradu Ravne, 

obiskovalce informira o zgodovini grajske stavbe 

in o širši lokalni zgodovini, omogoča virtualen 

ogled posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice 

(Grajsko pohištvo, Artoteka, Rokopisi) in 

Koroškega pokrajinskega muzeja (Stalne zbirke, 

aktualne razstave, Forma viva). Hkrati nudi tudi 

povezavo do lokalnih turistično-informacijskih 

centrov (Tic). 

Informacijska točka je dostopna neodvisno od ure 

dneva ter je prilagojena gibalno omejenim 

obiskovalcem, invalidom ter mlajšim 

uporabnikom.  

3.4.3 Doživljajska vodenja 

V času izvajanja projekta smo s pomočjo zunanjih 

izvajalcev pripravili štiri posebna doživljajska 

vodenja po prostorih gradu Ravne vezana na 

zgodovinska obdobja od časa nastanka gradu v 

sredini 16. stoletja pa vse do 20. stoletja, ko so v 

gradu gospodarili grofje Thurn Valsassina. 

3.4.4 Tematski izobraževalni večeri 

V sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem 

smo organizirali šest tematskih izobraževalnih 

večerov vezanih na zgodovino Mežiške doline, na 

zgodovinska slogovna obdobja od časa nastanka 

gradu Ravne, na zgodbe, ki jih pripovedujejo 

gradovi in dvorci v Mežiški dolini ter na zgodbe, 

povezane z našo pisno kulturno dediščino, ki jo 

hrani Koroška osrednja knjižnica v Posebnih 

zbirkah in rokopisnih depojih. Nekatere tematske 

večere smo s pomočjo interpretatorjev naše 

dediščine pospremili še s posebnimi doživljajskimi 

vodenji po prostorih gradu Ravne, vezanih na 

zgodovinska obdobja od časa nastanka gradu v 

sredini 16. stoletja pa vse do 20. stoletja, ko so v 

gradu gospodarili grofje Thurn Valsassina. 

 Saša Djura Jelenko nas je s predavanjem 

Kamni govorijo, saxa loquuntur seznanila 

z zgodbami, ki jih pripovedujejo rimski 

nagrobni spomeniki odkriti na območju 

občin Ravne na Koroškem in Prevalje.  

 2. izobraževalni večer se je dotaknil pisav 

in pismenosti v času antike, ki sta eden 

od temeljev antične civilizacije. 

Predavatelja Aleksandra Nestorović in 

Andrej Preložnik sta skozi zanimive 

arheološke najdbe (različna pisala, pisalni 

pripomočki, pisalni materiali, upodobitve 

pisanja in pisarjev) osvetlila pomen 

pismenosti v tem obdobju.  

 3. tematski večer je govoril o gradovih in 

dvorcih na območju Raven na Koroškem. 

O njihovem stanju, varovanju in pomenu 

tudi za turistično prepoznavnost doline 

nam je predaval Srečko Štajnbaher iz 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije. 

 4. tematski večer nas je popeljal v čas 

srednjeveške in renesančne glasbe. Naša 

gosta iz zasedbe Capella Carniola - Janez 

Jocif (portativ, dude, strunska lajna, 

piščali) in Franci Krevh (tolkala) - sta 

predstavila replike srednjeveških in 

renesančnih glasbil, ki jih najdemo 

upodobljene tudi na srednjeveških 

freskah in v iluminiranih rokopisih. Ob 
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podpori plesalk pa smo doživeli duh časa 

srednjega veka skozi umetnost glasbe, 

poezije in plesa. 

 5. večer je bil posvečen velikemu 

polihistorju, vojaku in znanstveniku, 

baronu Janezu Vajkardu Valvasorju, ki je 

l. 1678 na Bogenšperku osnoval prvo 

grafično podjetje na Slovenskem. Naš 

gost je bil strokovnjak Primož Debenjak, 

prevajalec Valvasorjevih del v slovenski 

jezik.  Klemen Čibej iz zavoda Svitar pa je 

v igrani vlogi tiskarja iz tega obdobja s 

pripovedjo in z glasbo predstavil duh 

baročnega časa.  

Tematski večer  posvečen baronu Janezu Vajkardu 
Valvasorju nas je nas je popeljal v čas baroka – z 
baročnimi kostumi in skozi igro smo se sprehajali skozi 
barok, reformacijo in protireformacijo med našimi 
posebnimi zbirkami, 2018 

foto: Simon Prosenc 

 

 6. tematski izobraževalni večer  

poimenovan 'Odmevi bukovništva na 

Koroškem' je v prostor in čas postavil 

literarni pojav bukovništva na Koroškem. 

Posvečen je bil neizmernemu bogastvu 

koroške pisne dediščine, ki se skriva tudi 

v naših številnih ohranjenih rokopisnih 

zapisih in prepisih, v veliki meri neznanih 

avtorjev, preprostih kmetov in obrtnikov, 

ki so se naučili branja in pisanja.  

 

Za vsak posamični tematski izobraževalni večer 

smo izdelali tiskana vabila z grafično podobo 

našega projekta. Kot končni izdelek pa še 

promocijsko zloženko 'Na hribu grad, v gradu 

zaklad' o gradu Ravne in posebnih zbirkah, ki so 

na ogled obiskovalcem. 

 

3.5 Rokopisi 

V letu 2018 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 

(pomemben del zapuščine, ki se nanaša na Klub 

koroških Slovencev). 

Prav tako skozi vse leto pridobivamo različne 

rokopise in avtografe, ki jih evidentiramo in 

primerno shranimo. 

3.6 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 s tega področja 

Libra Autentica Igorja Kužnika.  

3.7 Digitalizacija dragocenega 

gradiva iz posebnih zbirk 
(www.dlib.si in www.kamra.si) 

Digitalizacija 

Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do 

starejšega domoznanskega gradiva, rokopisov in 

starejše periodike, smo nadaljevali z dolgoročno 

načrtovano digitalizacijo knjižnične dediščine, 

oziroma pripravili e-vsebine za skupni regijski 

portal Kamra in dLib ter za spletno stran knjižnice. 

 

 

Digitaliziran rokopis Jakoba Špicarja 

 

http://www.dlib.si/
http://www.kamra.si/
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Digitalizirana razglednica iz Felaherjeve zapuščine 

 

V letu 2018 smo nadaljevali že začet projekt 

digitalizacije obsežne zbirke serijske publikacije 

Slovenski vestnik, ki je izhajala na območju 

zamejske Koroške (3. del: od leta 1991 do 2003). 

Poleg tega smo digitalizirali še tipkopis Knjižnice 

Radlje, avtorja Hrovat Staneta z naslovom 

Marenberg, 17 rokopisov Jakoba Špicarja in 236 

razglednic iz zapuščine dr. Julija Felaherja, kar 

pomeni skupaj 7.631 skenov. 

 

dLib 

Na portalu dLib je bilo v preteklem letu 66.734 

skupnih vpogledov v vsebino in 61.098  vpogledov 

v metapodatke.  

Uporabniki lahko neomejeno (preko svetovnega 

spleta) dostopajo do teh virov na dLib-u (Digitalna 

knjižnica Slovenija) na spletnem naslovu: 

http://www.dlib.si/. 

Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 

 

3.8 Spletni portal slovenskih splošnih 

knjižnic Kamra www.kamra.si  

Portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje 

digitalizirane vsebine s področja domoznanstva, ki 

jih drugače na tradicionalen način zbirajo in 

posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne 

kulturne organizacije. Vključuje vsebine, ki so za 

določeno področje značilne, zanimive in v interesu 

lokalne skupnosti. Osnovni gradniki KAMRE so 

multimedijski elementi (dokumenti, slike, avdio-

video zapisi), opisani z metapodatki. Prikaz vsebin 

na portalu temelji na pripovedovanju zgodb – 

digitalnih zbirk, v katerih izbrano temo opišemo z 

besedilom in jo ilustriramo multimedijskimi 

elementi. 

Tudi v letu 2018 se je Koroška osrednja knjižnica 

vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim 

portalom, sodelovala na sestankih regijskih 

urednikov ter bila članica upravnega odbora 

Kamre. 

3.8.1 Nove vsebine na portalu 

V letu 2018 smo na portal Kamra prispevali štiri 

nove digitalne zbirke. 

ANDREJ OSET 

 

Andrej Oset 

izrez iz fotografije: Narodni svet za Mežiško 

dolino ob svoji 10-letnici 

 

 narodni buditelj, gospodarski in 

kulturni delavec, za Koroško zaslužni 

mož 

 avtor besedila: Mirko Osojnik 

 slikovno gradivo: fototeka KOK in 

zasebni arhiv 

Iz rodnega Šentjurja ga je življenjska pot leta 

1908 pripeljala na Koroško, kjer se je izkazal kot 

uspešen gospodarstvenik (Tolstovrška Slatina, 

Hotel Beograd v Slovenj Gradcu), v prevratnih 

dneh pa je Korošcem ostal v spominu kot 

ustanovni član in predsednik Narodnega sveta 

za Mežiško dolino. Po selitvi v Maribor v 

začetku druge polovice 20. let pa je še uspešno 

deloval kot gostilničar in hotelir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kamra.si/
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Dr. Franc Sušnik - Življenje in delo 

 

Mirsad Begić: Dr. Franc Sušnik, študija za 

portret, 1980/81 

 

 avtor besedila: Mirko Osojnik 

 slikovno gradivo: fototeka KOK 

120. obletnica rojstva nestorja in dolgoletnega 

ravnatelja nekdanje Študijske knjižnice je bila 

povod za vnos digitalne zbirke, ki zarisuje 

osnovne poteze njegovega življenja in dela. 
Dr. Franc Sušnik sodi med ljudi, ki so zarisali v 

čas in prostor krepko in neizbrisno sled, 

njegova usoda pa je dejavno vplivala na 

življenje v Mariboru pred 2. svetovno vojno in 

korenito spremenila tok življenja dobršnega 

dela koroške krajine v socialističnem obdobju. 

Bil je prvi kulturno-prosvetni delavec, 

ustanovitveni in dolgoletni ravnatelj ravenske 

gimnazije in študijske knjižnice, literat, 

knjižničar, pedagog, zgodovinar, publicist in 

odličen govornik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturno društvo Prežihov Voranc 

Ravne na Koroškem: 1946–2016 

 
Člani guštanjskega Sokola in DPD Svoboda okoli 

leta 1930 

 

 avtorja besedila: Mirko Osojnik in 

Irena Oder 

 slikovno gradivo: fototeka KPM, KOK, 

Arhiv KUD Prežihov Voranc, zasebni 

arhivi 

Leta 2016 je KD Prežihov Voranc praznovalo 70-

letnico delovanja in zvestobo kulturnemu 

ustvarjanju, tistemu delu človekovih potreb, za 

katere so tudi guštanjski fužinarji in 

samorastniki po garaškem delu našli čas in 

skupaj zapeli, zaigrali in zaplesali. 

 

Dve leti kasneje (2018) so v  knjižni izdaji 

poskušali zapisati in prikazati vso raznoliko in 

bogato zgodovino društva, ki še danes 

predstavlja eno osrednjih kulturnih društev na 

Ravnah. Zgodba na portalu Kamra zvesto sledi 

vsebini jubilejnega zbornika, ki ga je pripravil in 

uredil dolgoletni predsednik društva, Mirko 

Osojnik, in v njem lahko sledimo vzponom in 

padcem posameznih skupin, ki s ponosom 

nosijo ime velikega Korošca – Prežihovega 

Voranca. Mirko Osojnik je s svojo poklicno 

»deformacijo« dolga leta skrbno zbiral tudi 

gradivo kulturnega društva, delovanje zadnjih 

pet let je s pomočjo vseh sedaj delujočih petih 

sekcij spisala aktualna predsednica Irena Oder. 

Zbirka je dodatno opremljena z dragocenim 

slikovnim gradivom iz fototeke Koroške 

osrednje knjižnice. 
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Grajska kapela in lapidarij v gradu 

Ravne 

 

 
'Grajska kapela' pred in po obnovi gradu Ravne 

 

 avtorici besedila: Simona Vončina in 

Saša Djura Jelenko 

 slikovno gradivo: fototeka KPM in KOK 

Nekdanji jugozahodni grajski stolp je bil med 

leti 1756/57, za časa barona Janeza Friderika 

Schlangenberga, preurejen v grajsko kapelo sv. 

Janeza Nepomuka.  

Ko je leta 1941 nemška vojska vkorakala v 

Guštanj in prevzela nadzor nad gradom, so 

grajsko kapelo spremenili v skladišče municije. 

Po vsej verjetnosti so takrat iz kapele bili 

odstranjeni in odpeljani neznano kam vsi 

sakralni in liturgični predmeti, tudi oltar. 

V času nekdanje Študijske knjižnice so 

'nadstropje' kapele (balkon), kjer je nekoč 

grajska gospoda spremljala obrede, z betonsko 

ploščo razširili in uredili najprej posebno sobo 

za zbirko starin in raritet, kasneje pa Prežihovo 

spominsko sobo. Celotno opremo spominske 

sobe je zasnoval arhitekt Anton Bitenc. 

Zadnja celovita obnova gradu Ravne za potrebe 

Koroške osrednje knjižnice, ki je bila zaključena 

leta 2015, je v prostoru nekdanje kapela 

ponudila izjemno možnost za stalno postavitev 

zbirke rimskih kamnitih spomenikov pod 

strokovnim nadzorom Koroškega pokrajinskega 

muzeja.  
 

 

 

3.8.2 Kamra 2018 v številkah 

Prispevek Koroške osrednje knjižnice 

DIGITALNE 

ZBIRKE 
4 25 podzbirk 

NOVICE 6  

MM 

ELEMENTI 
332 

Od tega 330 slikovnih 

elementov, 2 dokumenti 

(4 skenogramov) 

ORGANIZACIJE 1  

SKUPAJ 368  

 

Ogledi zbirk, novic, MM elementov in Albuma 

Slovenije 2018 

DIGITALNE ZBIRKE 28.777 

NOVICE 1.693 

MM ELEMENTI 17.713 

ORGANIZACIJE 749 

ALBUM SLOVENIJE 

(prispevki uporabnikov) 
2.293 

SKUPAJ ogledi vseh zapisov 51.225 

SKUPAJ ogledi (ogledi zapisov vezanih 

na KOK - brez Albuma Slovenije ) 
48.932 

 

3.8.3 Predstavitev in promocija 

digitalizacije in portalov dLib in 

Kamra  

 Portal Kamra in dLib smo celo leto 

predstavljali organiziranim šolskim 

skupinam, predvsem v okviru projekta 

Rastem s knjigo.  

 Ob organiziranih ogledih knjižnice in 

gradu Ravne, ki jih izvajamo tekom celega 

leta, smo obiskovalce seznanjali z 

dosegljivimi e-viri, predvsem s portaloma 

dLib in Kamra, kjer se lahko v sliki in 

besedi sprehodijo skozi zgodovino 

prostora Na planoti Ravne ter se 

seznanijo z bogatim slikovnim gradivom, 

ki se navezuje na zgodovino koroške 

krajine in na znamenite osebnosti, ki so 

tu delovale.   

 V okviru projekta 'Na hribu grad, v gradu 

zaklad – odpiramo dveri zakladnice 

koroške kulturne dediščine' smo na 

večeru Odmevi bukovništva na Koroškem 

med drugim predstavili digitalizirano 

rokopisno gradivo bukovniške tradicije, ki 

je dostopno na portalu dLib ter v obliki 

zgodb na portalu Kamra. To sta predvsem 

zgodbi Shtoria od enih starih bukovnikov 

inu visharjev in zbirka Blaž Mavrel, 

koroški bukovnik sredi gozdnih samot. 
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 25. septembra 2018 smo v Knjižnici 

Radlje ob Dravi v okviru predstavitve 

digitaliziranega tipkopisa Marenberg – 

kratek zgodovinski opis kraja in okolice 

predstavili projekte digitalizacije in 

portale, na katerih je to gradivo 

dostopno: dLib, Kamra, spletna stran 

knjižnice. 

 V mesecu decembru, 13. 12. 2018, smo 

organizirali spoznavno delavnico portala 

Kamra in Albuma Slovenije z naslovom 

ODKRITI SPOMIN v Medgeneracijskem 

centru na Ravnah na Koroškem za Album 

Slovenije ter udeležence spodbudili tudi k 

iskanju dragocenega rokopisnega, 

fotografskega in drugega slikovnega 

gradiva na portalu Digitalne knjižnice 

Slovenije.  

 

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 načrtovan in 

kontinuiran 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 en seznam 

izločenega in odpisanega gradiva iz Knjižnice 

Radlje ob Dravi, skupaj 531 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. 

V letu 2018 je na našo lastno pobudo znova začel 

delovati TIM OOK  (direktorji in koordinatorji 

OOK). 

5.1 Delovne skupine 

Strokovni delavci Koroške osrednje knjižnice 

sodelujemo v delovnih skupinah: 

 za domoznanstvo, 

 sistemskih administratorjev in 

informatikov, 

 za uporabnike s posebnimi potrebami, 

 koordinatorji OOK, 

 direktorji OOK, 

 uredniki in člani nadzornega sveta 

regijskega portala Kamra, 

 član uredniškega odbora Dobreknjige.si. 

5.2 Izobraževanje 

Udeležili smo se naslednjih izobraževanj, ki jih je 

za osrednje območne knjižnice pripravila NUK: 

 Varstvo osebnih podatkov v luči nove 

direktive EU, NUK, (4). 

 Strokovna priporočila in standardi za 

splošne knjižnice 2018-2028, Mariborska 

knjižnica, (3). 

 Priprava prijave na projekte, NUK, (1). 

 Medijska pismenost: med digitalnim 

orodjarstvom in aktivnim državljanstvom,  

NUK, (1). 

5.3 Brezplačna medknjižnična 

izposoja za uporabnika (MKI), 
vodenje projekta 

Koroška osrednja knjižnica od leta 2016 vodi 

projekt brezplačne medknjižnične izposoje za 

končnega uporabnika na vseh območjih, kar 

pomeni enakopravnejšo dostopnost knjižničnega 

gradiva za uporabnike območij. V ta namen so bile 

podpisane Konzorcijska pogodba med OOK in 

Dogovori med knjižnicami vsakega območja. 

Na osnovi izbora najugodnejšega ponudnika 

paketnih storitev v okviru brezplačne 

medknjižnične izposoje na območjih prevzem in 

dostavo gradiva izvaja podjetje EKDIS. Hkrati 

spremljamo in rešujemo težave, ki se pri tem 

pojavljajo, prav tako porabo sredstev posamezne 

območne knjižnice. Ugotavljamo, da nobena od 

območnih knjižnic sredstev, namenjenih za 

brezplačno medknjižnično izposojo, ne 

prekoračuje. So se pa v letu 2018 na nekaterih 

območjih začele pojavljati težave oz. zamude pri 

prevzemu in dostavi pošiljk. Koroška osrednja 

knjižnica kot nosilka projekta spremlja delovanje 

in učinkovitost izvajanja paketnih storitev na 

območju ter sproti rešuje morebitne težave v 

zvezi z izvajalcem storitve. 

Cilj brezplačne storitve za končnega uporabnika 

na vsakem od območij je dosežen, ne glede na to 

ali je uporabnik osrednje, območne ali krajevne 

knjižnice. 

  

Pripravile:  Darja Molnar, koordinatorka OOK; Simona Šuler Pandev, Domoznanski oddelek; 
Simona Vončina, Kamra; Janja Petek, informatičarka 
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XII 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 2018 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 

neprogramske 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
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1 Realizacija vseh prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 2018 
 

  

REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS INDEKS 

 

OPIS 2017 2018 2018     

 

  1 2 3 3/2 3/1 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 742.272,17 740.218 754.620,32 101,95 101,66 

       

1. 

Prejeta sredstva od občin za 

tekoče poslovanje 620.546,99 626.367 634.548,34 101,31 102,26 

1.1. 

Sredstva za plače, prisp. in druge 

osebne prejemke 492.261,39 482.097 501.106,66 103,94 101,80 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 287.176,84 278.170 289.198,76 103,96 100,70 

1.1.2. Občina Prevalje 89.157,32 88.802 91.958,65 103,55 103,14 

1.1.3. Občina Mežica 60.603,27 60.021 62.887,00 104,77 103,77 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 55.323,96 55.104 57.062,25 103,55 103,14 

1.2. 

Sredstva za mat. stroške 

(so)ustanoviteljic  122.029,98 133.350 126.872,00 95,14 103,97 

1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 73.343,00 78.500 78.500,00 100,00 107,03 

1.2.2. Občina Prevalje 18.500,00 21.500 18.500,00 86,05 100,00 

1.2.3. Občina Mežica 15.036,98 18.200 15.037,00 82,62 100,00 

1.2.4. Občina Črna na Koroškem 15.150,00 15.150 14.835,00 97,92 97,92 

1.3. Program krajevnih  knjižnic 6.255,62 10.920 6.569,68 60,16 105,02 

1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.125,62 8.200 3.439,68 41,95 110,05 

1.3.3. Občina Mežica 2.000,00 1.600 2.000,00 125,00 100,00 

1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.130,00 1.120 1.130,00 100,89 100,00 

2. 

Prejeta sredstva  Ministrstva za 

kulturo 66.344,08 74.281 67.836,00 91,32 102,25 

2.1. 

Ministrstvo za kulturo - program 

OOK 1.703,83 4.876 4.491,64 92,12 263,62 

2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 55.062,17 55.065 56.167,88 102,00 102,01 

2.3. 

Ministrstvo za kulturo - 

digitalizacija OOK 8.228,08 11.340 5.796,48 51,12 70,45 

2.4. Ministrstvo za kulturo - zamejci 1.350,00 3.000 1.380,00 46,00 102,22 

3. 

Lastni prihodki (članarine, vpisnine, 

opomini itd.) 34.199,67 37.820 33.484,81 88,54 97,91 

3.1. Članarine in vpisnine 18.060,70 18.500 18.242,20 98,61 101,00 

3.2. Opomini 13.797,61 15.500 12.725,42 82,10 92,23 

3.3. 

Izgubljeno ali uničeno gradivo in 

izkaznice 458,10 500 581,75 116,35 126,99 

3.4. Medknjižnična izposoja 275,14 650 264,34 40,67 96,07 

3.5. Fotokopiranje 197,34 320 144,41 45,13 73,18 

3.6. Izpisi 154,60 300 221,69 73,90 143,40 

3.7. Komercialni najem prostorov 361,00 300 361,00 120,33 100,00 
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3.8. Ostale storitve knjižnice 47,18 50   0,00 0,00 

3.9. Bukvarna 828,00 1.500 904,00 60,27 109,18 

3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 20,00 200 40,00 20,00 200,00 

4. Drugi prihodki  4.328 1.750 18.701 113 432,07 

4.1. Obresti   50   0,00   

4.2. Odškodnine zavarovalnica 2.218,34 1.100   0,00 0,00 

4.3. Prihodki donacije 455,00         

4.4. Drugi prihodki 166,80   0,20   0,12 

4.5. Prihodki za povračila stroškov  836,20 600 680,68 113,45 81,40 

4.6. Refundacija ZZZS - plače 651,89   6.501,20   997,28 

4.8. Projekt LAS     11.519,09     

5. Izterjava Creditexpress 11.068,59   50,00     

6. 

Investicijsko vzdrževanje občina 

Ravne 5.784,61         

       I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 738.526,50 729.975 752.960,24 103,15 101,95 

          PLAČE IN DRUGI OP 545.306,65 535.809 556.187,72 103,80 102,00 

1.1. BOD  427.768,15 416.900 431.131,17 103,41 100,79 

1.2. Prispevki delodajalca 68.926,94 67.120 69.491,23 103,53 100,82 

1.3. 

Drugi stroški dela - usposabljanje 

na del. mestu 11,32       0,00 

1.4. Drugi osebni prejemki 48.600,24 51.789 55.565,32 107,29 114,33 

1.4.1. Regres 16.797,63 16.456 18.430,80 112,00 109,72 

1.4.2. Prehrana med delom 17.463,83 18.433 17.215,38 93,39 98,58 

1.4.3. Prevoz na delo  9.918,03 10.800 10.126,65 93,77 102,10 

1.4.4. 

Jubilejne nagrade, solidarnostne 

pomoči itd. 288,76 1.812 693,01 38,25 240,00 

1.4.5. Dodatno pokoj. zavarov. ZVPSJU 4.131,99 4.288 9.099,48 212,21 220,22 

       

2. 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 193.219,85 194.166 196.772,52 101,34 101,84 

2.1. Stroški blaga in materiala 70.802,16 67.100 60.338,31 89,92 85,22 

2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 6.993,20 8.000 8.850,02 110,63 126,55 

2.1.2. Električna energija 12.869,09 12.800 10.984,60 85,82 85,36 

2.1.3. Ogrevanje 35.428,54 32.500 27.374,38 84,23 77,27 

2.1.4. Drobni inventar 1.978,77 1.200   0,00 0,00 

2.1.5. 

Pisarniški material, oprema knjiž. 

grad. strok. literatura 9.417,66 9.000 8.452,16 93,91 89,75 

2.1.6. Material za razstave in prireditve 3.490,03 2.700 3.969,95 147,04 113,75 

2.1.7. Drugi materialni stroški 624,87 900 707,20 78,58 113,18 

2.2. Stroški storitev 105.108,39 118.716 105.502,97 88,87 100,38 

2.2.1. Telefonske in poštne storitve 10.113,02 12.000 7.623,30 63,53 75,38 
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2.2.2. Vzdrževanje in popravila  6.736,18 7.900 7.939,99 100,51 117,87 

2.2.3. Računalniške storitve 4.161,19 5.000 9.577,35 191,55 230,16 

2.3.4. Internetna gostovanja in domene 1.704,87 4.000 3.176,45 79,41 186,32 

2.2.5. Varovanje objekta 3.492,04 3.500 2.517,47 71,93 72,09 

2.2.6. Stroški čiščenja 3.764,48 4.500 5.919,77 131,55 157,25 

2.2.7. Reklame in objave 5.742,16 5.000 2.369,24 47,38 41,26 

2.2.8. Stroški zavarovanja 7.232,98 8.800 7.016,60 79,73 97,01 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 948,79 900 774,01 86,00 81,58 

2.2.10. 

Stroški svetovalnih, odvetniških 

storitev in podobno 1.200,00 1.000 1.367,99 136,80 114,00 

2.2.11. Stroški izobraževanja 3.605,20 2.500 1.606,30 64,25 44,56 

2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 6.742,35 10.000 7.008,72 70,09 103,95 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 2.272,51 2.200 1.818,56 82,66 80,02 

2.2.14. Stroški študentskega servisa 4.377,87 4.000 4.091,49 102,29 93,46 

2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 0,00 1.200 1.261,25 105,10   

2.2.16. Sejnine 1.169,30 1.600 796,77 49,80 68,14 

2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 625,90 2.000 1.284,73 64,24 205,26 

2.2.18. 

Stroški članarin in medknjižnjične 

izposoje 1.728,43 2.300 1.816,20 78,97 105,08 

2.2.19. Stroški razstav in prireditev 9.829,87 9.500 9.908,52 104,30 100,80 

2.2.21. Stroški drugih storitev 7.993,19 2.000 5.766,45 288,32 72,14 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 1.703,83 4.876 4.491,64 92,12 263,62 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 8.228,00 11.340 5.901,14 52,04 71,72 

2.2.24. Stroški MK ZAMEJCI 1.476,00 3.000 1.380,00 46,00 93,50 

2.2.25. Mladinska dejavnost 5.887,31 5.000 5.816,97 116,34 98,81 

2.2.26. Bralna značka za odrasle 1.239,63 1.000 1.086,00 108,60 87,61 

2.2.27. Projekt ČIČI 2.305,29 2.100 2.282,82 108,71 99,03 

2.2.28. Bukvarna Ajta 828,00 1.500 903,24 60,22 109,09 

2.3. 

Nakup knjižničnega gradiva - lastna 

sredstva 3.450,11         

2.4. Drugi odhodki 4.087,62 4.350 5.017,44 115,34 122,75 

2.4.1. Stavbno zemljišče 4.087,62 4.100 4.403,38 107,40 107,72 

2.4.2. Promocija zdravja   0 538,28     

2.4.3. Obresti   100 65,78 65,78   

2.4.4. Drugi finančni odhodki   150 10,00 6,67   

2.4.5. Projekt LAS     17.375,80     

2.5. Investicijsko vzdrževanje 9.771,57 4.000 8.538,00 213,45 87,38 

  

    

    

I.C. 

Presežek prihodkov nad odhodki za 

dejavnost  3.745,67 10.243 1.660,08   44,32 

       II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 101.609 126.853 123.832 97,62 121,87 
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       1. Sredstva za knjižnično gradivo 95.735 102.953 99.201 96,36 103,62 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 46.796,00 51.415 48.429,23 94,19 103,49 

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

1.1.2. Občina Prevalje 10.757,00 10.757 10.764,63 100,07 100,07 

1.1.3. Občina Mežica 3.207,00 6.413 3.329,60 51,92 103,82 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 5.000,00 6.413 6.503,00 101,40 130,06 

1.2. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo  39.490,00 41.618 39.384,46 94,63 99,73 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo OOK 5.998,92 9.920 6.000,00 60,48 100,02 

1.4. 

Knjižnično gradivo - lastna 

sredstva 3.450,11   5.387,46   156,15 

2. 

Ministrstvo za kulturo - 

računalniška oprema 0,00   0,00     

3. 

Investicija prejeta v upravljanje 

Ravne na Koroškem 4.215,39 23.900 15.000,00   355,84 

4. 

Dotacije namenske za nakup 

osnovnih sredstev 600,00   400,00   66,67 

5. 

Vir za nabavo OS (presežek prih. iz 

pret. let. za nabavo OS) 1.058,31   9.231,04   872,24 

       II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 101.609 137.096 123.832 90,33 121,87 

       1. Nakup knjižničnega gradiva 95.846,70 105.953 99.201,15 93,63 103,50 

1.1. 

Nakup knjižničnega gradiva - 

občine 46.793,05 51.415 48.429,23 94,19 103,50 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.838,01 27.832 27.832,00 100,00 99,98 

1.1.2. Občina Prevalje 10.757,70 10.757 10.764,63 100,07 100,06 

1.1.3. Občina Mežica 3.205,73 6.413 3.329,60 51,92 103,86 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.991,61 6.413 6.503,00 101,40 130,28 

1.2. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo 39.602,43 41.618 39.384,46 94,63 99,45 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - knjižnično 

gradivo OOK 6.001,11 9.920 6.000,00 60,48 99,98 

1.4. 

Knjižnično gradivo - lastna 

sredstva 3.450,11 3.000 5.387,46 179,58 156,15 

2. 

Nakup opreme - Ministrstvo za 

kulturo           

3. 

Nakup opreme - občina Ravne na 

Koroškem 4.215,39 23.900 15.000,00   355,84 

4. 

Nakup opreme - iz naslova 

namenskih dotacij 600,00   400,00   66,67 

5. Nakup opreme - lastna sredstva 946,64 7.243 9.231,04   975,14 

       II.C. 
Presežek prihodkov nad odhodki za 

0,00 -10.243 0,00     
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investicije 

       

III. 

PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD 

ODHODKI  3.745,67 0 1.660,08   44,32 
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2 Pojasnila računovodskih 

izkazov za leto 2018 
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. 

Občini (so)ustanoviteljici Ravne na Koroškem in 

Prevalje sta sredstva za knjižnično gradivo za leto 

2018 sofinancirali v višini 100 %, Mežica v višini 50 

%.  

Ministrstvo za kulturo sofinancira nakup 

knjižničnega gradiva na osnovi neposrednega 

poziva, in za 2018 so bila sredstva za knjižnična 

gradiva nižja za 0,30 %.  Prijavili smo se tudi na  

razpisane projekte in programe, in sicer za OOK in 

program dejavnosti splošnih knjižnic na obmejnih 

območjih.  

2.1.1 I.A. prihodki za izvajanje javne 

službe 

Pregled prihodkov po namenih: 

  

REALIZIRANO  

 

OPIS 2018 

 

  

 

I.A. 

Prihodki za izvajanje 

javne službe 754.620,32 

   

1. 

Prejeta sredstva od 

občin za tekoče 

poslovanje 634.548,34 

1.1. 

Sredstva za plače, prisp. 

in druge osebne 

prejemke 501.106,66 

1.1.1. 

Občina Ravne na 

Koroškem 289.198,76 

1.1.2. Občina Prevalje 91.958,65 

1.1.3. Občina Mežica 62.887,00 

1.1.4. 

Občina Črna na 

Koroškem 57.062,25 

1.2. 

Sredstva za mat. stroške 

(so)ustanoviteljic  126.872,00 

1.2.1. 

Občina Ravne na 

Koroškem 78.500,00 

1.2.2. Občina Prevalje 18.500,00 

1.2.3. Občina Mežica 15.037,00 

1.2.4. 

Občina Črna na 

Koroškem 14.835,00 

1.3. 

Program krajevnih  

knjižnic 6.569,68 

1.3.1. 

Občina Ravne na 

Koroškem 3.439,68 

1.3.3. Občina Mežica 2.000,00 

1.3.4. 

Občina Črna na 

Koroškem 1.130,00 

2. 

Prejeta sredstva  

Ministrstva za kulturo 67.836,00 

2.1. 

Ministrstvo za kulturo - 

program OOK 4.491,64 

2.2. 

Ministrstvo za kulturo - 

plače OOK 56.167,88 

2.3. 

Ministrstvo za kulturo - 

digitalizacija OOK 5.796,48 

2.4. 

Ministrstvo za kulturo - 

zamejci 1.380,00 

3. 

Lastni prihodki 

(članarine, vpisnine, 

opomini itd.) 33.484,81 

3.1. Članarine in vpisnine 18.242,20 

3.2. Opomini 12.725,42 

3.3. 

Izgubljeno ali uničeno 

gradivo in izkaznice 581,75 

3.4. Medknjižnična izposoja 264,34 

3.5. Fotokopiranje 144,41 

3.6. Izpisi 221,69 

3.7. 

Komercialni najem 

prostorov 361,00 

3.8. Ostale storitve knjižnice   

3.9. Bukvarna 904,00 

3.10. 

Knjiga "NA PLANOTI 

RAVNE" 40,00 

4. Drugi prihodki  18.701 

4.1. Obresti   

4.2. 

Odškodnine 

zavarovalnica   

4.3. Prihodki donacije   

4.4. Drugi prihodki 0,20 

4.5. 

Prihodki za povračila 

stroškov  680,68 

4.6. Refundacija ZZZS - plače 6.501,20 

4.8. Projekt LAS 11.519,09 
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5. Izterjava Creditexpres 50,00 

6. 

Investicijsko vzdrževanje 

občina Ravne   

 

Za potrebe plač so občine financirale po naših 

dejanskih zahtevkih v okviru sprejetega 

proračuna.  

Prihodki za materialne stroške sta občini Ravne in 

Črna nakazal 100 % glede na planiran znesek, 

medtem ko sta občini Mežica in Prevalje nazali 15 

% manj  glede na planiran znesek.  

Za blago in storitve in nakup knjižničnega  gradiva 

so nam občine nakazovale mesečno, skladno s 

potrjenimi proračuni. Glede na to, da posamezne 

občine različno zmanjšujejo materialne stroške, je 

porušen odstotek po sporazum z dne 15. 9. 1999. 

Občini Mežica in Črna na Koroškem sta prihodke 

za krajevni program nakazovali mesečno, skladno 

s proračuni. Občina Ravne na Koroškem je 

sredstva, namenjena za krajevne knjižnice, 

nakazovala po dejanskih stroških.   

Od Ministrstva za kulturo smo po pogodbi prejeli 

sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 

39.384 €, kar je za 0,30 % manj kot leto poprej. 

Nakazila smo prejeli  v aprilu v višini 64 % in nato 

po mesečnih obrokih do vključno septembra 

2018.  

Po projektu Ministrstva za kulturo smo za 

izvajanje programa osrednjih območnih knjižnic 

pridobili 72.456 €, (0,65 % več kot leto poprej), in 

sicer: za pokrivanje materialnih stroškov v višini 

4.490 €, nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000 

€, pokrivanje osebnih dohodkov za dve delavki v 

višini 56.166 € in za digitalizacijo 5.800 €. Uspešni 

smo bili na prijavi na projektu za zamejce v višini 

1.380 €, kar je za 2,2 % več kot leto poprej. 

Prihodki so se v primerjavi z  letom 2017 povečali 

zaradi uskladitve plač in povečanja prihodkov s 

strani ministrstva za kulturo.  

Gledano v celoti so se prihodki v letu 2018 zvišali 

za 1,66 %.   

2.1.2 I.B. odhodki za izvajanje javne 

službe 

Pregled odhodkov po namenih: 

2. 

STROŠKI BLAGA, 

MATERIALA IN STORITEV 196.772,52 

2.1. Stroški blaga in materiala 60.338,31 

2.1.1. 

Material za tekoče 

vzdrževanje 8.850,02 

2.1.2. Električna energija 10.984,60 

2.1.3. Ogrevanje 27.374,38 

2.1.4. Drobni inventar   

2.1.5. 

Pisarniški material, oprema 

knjiž. grad. strok. literatura 8.452,16 

2.1.6. 

Material za razstave in 

prireditve 3.969,95 

2.1.7. Drugi materialni stroški 707,20 

2.2. Stroški storitev 105.502,97 

2.2.1. 

Telefonske in poštne 

storitve 7.623,30 

2.2.2. Vzdrževanje in popravila  7.939,99 

2.2.3. Računalniške storitve 9.577,35 

2.3.4. 

Internetna gostovanja in 

domene 3.176,45 

2.2.5. Varovanje objekta 2.517,47 

2.2.6. Stroški čiščenja 5.919,77 

2.2.7. Reklame in objave 2.369,24 

2.2.8. Stroški zavarovanja 7.016,60 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 774,01 

2.2.10. 

Stroški svetovalnih, 

odvetniških storitev in 

podobno 1.367,99 

2.2.11. Stroški izobraževanja 1.606,30 

2.2.12.  

Komunalne in prevozne 

storitve 7.008,72 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 1.818,56 

2.2.14. 

Stroški študentskega 

servisa 4.091,49 

2.2.15. 

Stroški avtorskega 

honorarja 1.261,25 

2.2.16. Sejnine 796,77 

2.2.17. 

Reprezentanca in poslovna 

darila 1.284,73 

2.2.18. 

Stroški članarin in 

medknjižnjične izposoje 1.816,20 

2.2.19. Stroški razstav in prireditev 9.908,52 

2.2.21. Stroški drugih storitev 5.766,45 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 4.491,64 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 5.901,14 

2.2.24. Stroški MK ZAMEJCI 1.380,00 

2.2.25. Mladinska dejavnost 5.816,97 

2.2.26. Bralna značka za odrasle 1.086,00 

2.2.27. Projekt ČIČI 2.282,82 
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2.2.28. Bukvarna Ajta 903,24 

2.3. 

Nakup knjižničnega gradiva 

- lastna sredstva   

2.4. Drugi odhodki 5.017,44 

2.4.1. Stavbno zemljišče 4.403,38 

2.4.2. Promocija zdravja 538,28 

2.4.3. Obresti 65,78 

2.4.4. Drugi finančni odhodki 10,00 

2.4.5. Projekt LAS 17.375,80 

2.5. Investicijsko vzdrževanje 8.538,00 

 

Stroški blaga, materiala in storitev so se v 

primerjavi s preteklim letom  povečali  za 1,95 % 

Stroški  za nabavo blaga in materiala so manjši  za 

15 % napram letu poprej.  

Strošek storitev je enak lanskemu letu, s tem da so 

se stroški čiščenja, računalniške storitve ipd. 

zvišali,  stroški reklam, telefonskih storitev ipd. pa 

so se znižali. 

Povečali so se še naslednji stroški: čiščenja 57 % 

(zaradi daljše bolniške odsotnosti), računalniških 

storitev 130 % (pogodba TrueCad), internetnih 

gostovanj in domen 86 %, odvetniških in 

svetovalnih storitev 14 %  (kar predstavlja 160 €), 

stroški reprezentance 100 % (kar predstavlja 600 

€ in je še vedno 40 % pod planiranim zneskom), 

stavbo zemljišče 7 %.  Strošek sejnine je odvisen 

od števila sej v tekočem letu.   

Najbolj so se znižali naslednji stroški: telefona in 

poštnih storitev 25 %, varovanja objektov 28 %, 

reklame in objave 60 %, plačilnega prometa 19 %, 

stroški izobraževanja 50 % . 

Glede na to, da so prihodki v Bukvarni Ajta višji za 

10 %, so se stroški prav tako zvišali za 10 %, 

namreč vsi prihodki se vrnejo v delovanje Ajte. 

2.1.3 Obračunane plače 

1.  PLAČE IN DRUGI OP 556.187,72 

1.1. BOD  431.131,17 

1.2. Prispevki delodajalca 69.491,23 

1.3. 

Drugi stroški dela - 

usposabljanje na del. 

mestu   

1.4. Drugi osebni prejemki 55.565,32 

1.4.1. Regres 18.430,80 

1.4.2. Prehrana med delom 17.215,38 

1.4.3. Prevoz na delo  10.126,65 

1.4.4. 

Jubilejne nagrade, 

solidarnostne pomoči 

itd. 693,01 

1.4.5. 

Dodatno pokoj. zavarov. 

ZVPSJU 9.099,48 

 
Plače so obračunane za 19,5 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 večje za 220 %. Regres 
za letni dopust je bil v primerjavi z letom poprej 
večji za 10 %. Izplačana je bila solidarnostna 
pomoč za daljšo bolniško odsotnost v znesku 693 
€. 

2.1.4 Presežek prihodkov nad odhodki 

2018 

Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne 

službe v letu 2018 znaša  1.660,08 €.  

2.2 Pojasnila k bilanci stanja za leto 
2018 

II. A. 

SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 122.117 

   

1. 

Sredstva za knjižnično 

gradivo 99.201 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 48.429,23 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 

1.1.2. Občina Prevalje 10.764,63 

1.1.3. Občina Mežica 3.329,60 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 6.503,00 

1.2. 

Ministrstvo za kulturo - 

knjižnično gradivo  39.384,46 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - 

knjižnično gradivo OOK 6.000,00 

1.4. 

Knjižnično gradivo - lastna 

sredstva 5.387,46 

2. 

Ministrstvo za kulturo - 

računalniška oprema 0,00 

3. 

Investicija prejeta v 

upravljanje Ravne na 

Koroškem 15.000,00 

4. 

Dotacije namenske za 

nakup osnovnih sredstev 400,00 

5. 

Vir za nabavo OS (presežek 

prih. iz pret. let. za nabavo 

OS) 9.231,04 

   II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 122.117 
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1. 

Nakup knjižničnega 

gradiva 99.201,15 

1.1. 

Nakup knjižničnega 

gradiva - občine 48.429,23 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 

1.1.2. Občina Prevalje 10.764,63 

1.1.3. Občina Mežica 3.329,60 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 6.503,00 

1.2. 

Ministrstvo za kulturo - 

knjižnično gradivo 39.384,46 

1.3. 

Ministrstvo za kulturo - 

knjižnično gradivo OOK 6.000,00 

1.4. 

Knjižnično gradivo - lastna 

sredstva 5.387,46 

2. 

Nakup opreme - 

Ministrstvo za kulturo   

3. 

Nakup opreme - občina 

Ravne na Koroškem 15.000,00 

4. 

Nakup opreme - iz naslova 

namenskih dotacij 400,00 

5. 

Nakup opreme - lastna 

sredstva 9.231,04 

   

II.C. 

Presežek prihodkov nad 

odhodki za investicije 0,00 

   

   

III. 

PRESEŽEK VSEH 

PRIHODKOV NAD 

ODHODKI  1.660,08 

 

V letu 2018 so bila na novo nabavljena 

opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 

24.631 €, od tega je bila nabavljena nova 

klimatska naprava v depoju v vrednosti 19.655 €. 

Nabavo nove klimatske naprave je v višini 15.000 

€ financirala Občina Ravne na Koroškem, razliko v 

višini 4.655 € bo Občina Ravne financirala še v letu 

2019. Investicijska vzdrževanja so bila v višini 

8.538 € in so poknjižena v stroških, kar  je 

razvidno iz tabel in je upoštevana pri poslovnem 

izidu. V višini 400 € smo pridobili namenske 

dotacije od občine Prevalje.   

Namenska sredstva za nabavo knjižničnega 

gradiva smo porabili v celoti. Za nakup smo 

namenili še lastna sredstva v znesku 5.387 €. Za 

knjižnično gradivo smo oblikovali 100 % popravek 

vrednosti. Po zapisniku popisne komisije smo 

odpisali knjižnično gradivo v višini 41.030 €. 

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali 

osnovna sredstva in drobni inventar, ki ni več v 

uporabi in nima neodpisane vrednosti, v skupnem 

znesku 100.028 €. 

2.2.1 III. B. kratkoročna sredstva v 

upravljanju 

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2018 

Terjatve na dan 31. 12. 2018 107.754 

Denarna sredstva v blagajni 399 

Denar na poti 195 

Denarna sredstva na računih 11.977 

Terjatve do kupcev 290 

Terjatve do proračunskih uporabnikov 93.868 

Druge terjatve 168 

Časovne razmejitve 857 

 

Terjatev do kupcev  na dan 31. 12. 2018 je 290 €, 

terjatev do drugih proračunskih uporabnikov 

imamo 93.868 €. Na kontu 19 časovne razmejitve 

imamo kratkoročno odložene odhodke, kot so 

telefon, naročnine in podobno v višini 856,83 €. 

 

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2018 

Obveznosti na dan 31. 12. 2018 106.954 

Obveznosti za plače 45.718 

Obveznosti do dobaviteljev 60.104 

Obveznost do drugih pog. razmerjih 1.132 

 

Že zapadlih obveznosti do dobaviteljev je v 

vrednosti 31.205 €. Največji dobavitelji so Petrol 

d.d., Mladinska knjiga trgovina d.d., Učila 

international d.o.o., Avrora d.o.o., Zavarovalnica 

Triglav, Elektro Celje in več manjših dobaviteljev. 

Obveznosti za plače so v višini 45.718 €, 

obveznosti za avtorski honorar 88 € in obveznost 

za plačilo stavbnega zemljišča v vrednosti 1.044 €. 

Drugi polovici leta smo imeli precej likvidnostnih 

težav zaradi projekta LAS, ki smo ga morali v celoti  

(17.376 €) financirati sami, nakazilo v višini 11.519 

€ prejmemo v letu 2019, razlika v višini 5.857 pa je 

naš strošek.  Pri nujni nabavi klime smo razliko v 

višini 4.655 € prav tako pokrivali z lastnimi 

sredstvi. 

Klub likvidnostnim težavam ob koncu leta 

ocenjujemo, da je bilo poslovanje knjižnice v letu 

2018 dobro. Ne glede na okrnjena sredstva se 

trudimo, da čim bolj racionalno uporabljamo 
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javna sredstva in hkrati ustrežemo našim 

uporabnikom ter sledimo novim tehnologijam. 

 

 

Pripravila:  

Majda Podojstršek, računovodkinja 

 

 


