
 

 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ravne na Koroškem, februar 2012

LETNO POROČILO 
2011 



 

 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

 

 

 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Na gradu 1 

2390 Ravne na Koroškem 
Tel.: 02 870 54 22, fax: 02 870 54 30 

Delovni čas: 

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

julij, avgust 

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

 
direktorica:  mag. Irena Oder 

 
Ident.št.za DDV: 75081814 
Matična številka: 5052866 

TRR: 01303-6030373968 odprt pri UJP Radlje ob Dravi 

 
 

I.   Uvod   3 

II.   Pravno-formalni vidik   5 

III.   Poslovanje KOK   7 

1.   Organizacija knjižnice   7 

2.   Delovni čas knjižnice   7 

3.   Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe   
9 

4.   Kadri   10 

5.   Izobraževanje delavcev   10 

IV.   Oddelek za nabavo in obdelavo   12 

1.   Knjižnična zbirka   12 

2.   Nabava in obdelava domoznanskega 
gradiva   19 

V.   Oddelek izposoje   24 

1.   Izposoja   24 

                                  2.   Članstvo   25 

                            

   3.   Obisk   27 

4.   Rezervacije, podaljšanje in medknjižnična 
izposoja   27 

5.   Uporaba čitalnic in svetovnega spleta   28 

6.   Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva 
in informacij   28 

7.   Dostop do elektronskih virov v letu 2011    
28 

8.  Delo z bralci   29 

VI.   Bukvarna Ajta   38 

VII.   Osrednja območna knjižnica   39 

1.   Posebne naloge OOK   39 

2.   Nacionalna koordinacija NUK   44 

VIII.   Finančno poslovanje knjižnice   45 

1.   Realizacija vseh prihodkov in odhodkov na 
dan 31.12.2011   46 

2.   Pojasnila računovodskih izkazov za leto 2011   
47 

Kazalo: 

Poročilo uredila: Janja Plešivčnik 



 

  

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 3 / 53 

Letno poročilo 2011  Uvod 

 
 
 
 
 

I. Uvod 
 
 
Leto, ki je za nami, je bilo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika v znamenju 
varčevanja, a smo hkrati poskušali uporabnikom ustvariti prijazno knjižnico, že kar 
samoumeven in vsem dostopen prostor, kamor prihajajo zaradi branja, informacij, 
izobraževanja ter prijetnega in koristnega preživljanja prostega časa. Razvoj informacijske 
tehnologije pa spreminja tudi navade bralcev pri uporabi knjižnice. Ugotavljamo porast 
obiska knjižnice preko svetovnega spleta, od julija 2011 pa je možen ogled elektronskih 
podatkovnih zbirk tudi od doma oziroma na daljavo. Razvoj naše knjižnice je odvisen tudi 
od tega, v kakšni meri bomo zmogli slediti spremenjenim navadam uporabnikov. 
Informiranje o novih storitvah se bo okrepilo ne samo z zgibankami in pisnimi navodili, 
ampak tudi v obliki delavnic in usposabljanj naše informatičarke. 

Seveda pa ne zanemarjamo klasičnega informacijskega vira – knjige. V letu 2011 je naša 
knjižnična zbirka bogatejša za 7364 enot novega knjižnega gradiva oziroma 9564 enot 
vsega knjižničnega gradiva. Pri nakupu smo dosegli nižjo ceno na enoto gradiva od 
priznane, kar nam je omogočilo večjo nabavo. Direktno nabavljanje pa zahteva veliko 
dodatnega časa, saj imamo sedaj okoli 200 dobaviteljev knjižničnega gradiva. Promocijo 
branja uspešno predstavljata bralni znački za odrasle in najmlajše. Za otroke in mladino 
nadaljujemo z vseslovenskimi projekti, kot so Slovenski knjižničnomuzejski MEGA kviz, 
Moja naj knjiga ter Rastem s knjigo. Otroke in mladino smo v naše prostore privabili tudi z 
ustvarjalnimi in raziskovalnimi delavnicami, Najstniško čvekalnico, Knjižno uganko, z 
razstavami, bibliopedagoškimi in vodenimi ogledi, pravljičnimi urami z ustvarjalnimi 
delavnicami ter lutkovnimi in dramskimi predstavami. V primerjavi z letom poprej je bilo 
teh dejavnosti kar za polovico več, več je bilo tudi prireditev za odrasle. 

Kot osrednja območna knjižnica smo poseben poudarek namenili oddaljenemu dostopu 
do podatkovnih zbirk, sodelovanju s knjižnicami območja ter digitalizaciji knjižnične 
dediščine. E-vsebine smo vnašali na portala KAMRA in dLib. 

Domoznanski oddelek, v katerem je zaposlena 1,5 delavke, urejamo, obdelujemo in 
hranimo domoznansko gradivo, izdelujemo osebne bibliografije, gradimo lokalno 
bibliografijo Koroške, Koroški biografski leksikon, dajemo zahtevne domoznanske 
informacije ter pripravljamo domoznanske razstave. V okviru posebnih območnih nalog 
koordiniramo zbiranje, obdelavo in hranjenje vseh vrst domoznanskega gradiva. 
Spremljanje in prijava na razpise je za knjižnico zelo pomembno. Lani smo bili uspešni na 
razpisu Ministrstva za visoko šolstvo in tehnologijo in z njihovim sofinanciranjem 
uporabnikom iz naše knjižnice omogočamo brezžični dostop do svetovnega spleta preko 
Libroama in Eduroama. 
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Na rednih sestankih strokovnega kolegija, v katerega sta vključeni vodja nabave in 
obdelave gradiva ter izposoje, smo sproti reševali aktualne zadeve. Prav tako smo se 
redno sestajali s celotnim kolektivom in govorili o nalogah, poročali o rezultatih dobre 
prakse … Zaradi daljše bolniške odsotnosti in sedanjega polovičnega delovnega časa 
vodje izposoje sem več časa posvetila problemom izposoje. 

Finančno poslovanje knjižnice je stabilno, kljub zmanjševanju sredstev za materialne 
stroške. To zmanjševanje proračunskih sredstev nas sili k razmišljanju, kako pokriti tekoče 
stroške in kako znižati tiste, na katere imamo vpliv. Največ vpliva imamo na stroške za 
prireditve in tu prav gotovo ne bomo mogli delovati v takem obsegu kot prejšnje leto. Ob 
podatku, da je članov knjižnice četrtina upokojencev in nezaposlenih, za katere vemo, da 
je kupna moč zelo nizka in predstavljajo naše brezplačne prireditve eno redkih možnosti 
za udejstvovanje na kulturnih prireditvah, ostaja vprašanje, ali tako omejevanje sredstev 
ne prizadene spet najbolj ranljivih skupin občanov. Neupravičeno vračanje sredstev za 
materialne stroške pred petimi leti se še danes pozna, saj ob stalnem zniževanju 
materialnih sredstev nikakor ne uspemo privarčevati toliko, da bi pokrili ta primanjkljaj, saj 
smo tudi letos po dogovoru z notranjo revizorko 6 % amortizacije knjižili pod strošek. Tak 
način obračunavanja amortizacije bo do pokritja primanjkljaja, saj občine ustanoviteljice 
pač niso vrnile prejetega denarja.  

O svojem delu smo poročali v koledarjih prireditev, po lokalnih tv in radijskih postajah ter 
časopisih in strokovnih revijah, na naši prenovljeni spletni strani in socialnem omrežju 
Facebook. O svojem delu smo poročali tudi svojim ustanoviteljem in svetu zavoda. 
Z dosežki preteklega leta smo lahko zadovoljni.  

Naše delovanje vseskozi temelji na transparentnosti in sodelovanjem s Svetom KOK. Z 
občinami ustanoviteljicami smo tudi v preteklem letu dobro sodelovali, naše delovanje so 
omogočali tudi z rednim financiranjem. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in podporo.  
Vse te rezultate smo dosegli z delovnim in motiviranim kolektivom in svojim sodelavkam 
in sodelavcu se zahvaljujem za dosežene rezultate in tudi v bodoče se bomo trudili za 
ustvarjanje kreativnega delovnega okolja.  

Tudi v naprej si želimo dobrega sodelovanja, pomoč in podporo, da bomo to javno službo 
lahko opravljali v dobro vseh občanov.  
 

 
mag. Irena Oder, direktorica    
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II. Pravno-formalni vidik 
 
 
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika  
Ravne na Koroškem (UL RS, št. 96/2002) so Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, 
Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem uredile javno službo na področju knjižnične 
dejavnosti, status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicami in javnim zavodom ter 
temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja ter financiranja javnega zavoda. 
 
Sedež knjižnice je: Na gradu 1, Ravne na Koroškem. 
Skrajšano ime: Koroška osrednja knjižnica (KOK). 
 
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) 
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●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) 
 
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: 
- 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) 

Najpomembnejši interni akti: 
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Koroški osrednji  

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

Koroškem 
- Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva 
- Navodila o kroženju knjigovodskih listin, Navodila za popis sredstev in   

              obveznosti do virov sredstev (iz Pravilnika o računovodstvu, ki je v usklajevanju) 
- Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva 
- Register tveganj Koroške osrednje knjižnice 
- Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu 

(Mobbing) ter za odpravo njegovih posledic in ukrepe za preprečevanje drugih 
prepovedanih dejanj zoper zaposlene 

- Pravilnik o popisu blaga  
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KOK 
 

Organa upravljanja knjižnice sta Svet zavoda in direktorica. V skladu s 43. čl. Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS, š. 96/2002) ni bil konstituiran 
strokovni svet. Svet KOK opravlja naloge strokovnega sveta. 
V letu 2011 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal petkrat, od tega dvakrat 
korespondenčno. 
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III. Poslovanje KOK 
 

1.   Organizacija knjižnice 
Na sliki 1 so prikazani oddelki knjižnice in njene enote oziroma izposojevališča ter 
struktura zaposlenih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Organiziranost knjižnice 

2.   Delovni čas knjižnice 
Delovni čas osrednje knjižnice: 
 
 

Delovni čas: 

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

julij, avgust 

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

 

PKLS 
Delovni čas: 

ponedeljek, torek, četrtek, petek:   
15.oo - 19.oo 

  sobota:  8.oo - 13.oo 

KOK 
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Delovni čas enot in izposojevališč: 

Žerjav 
Žerjav 21 

2393 Črna na Koroškem 
Tel: 02 823-96-74 

02 823-96-75 

Redni delovni čas: 
torek: 16.00 - 18.00 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust)  

torek: 16.00 - 18.00 

Kotlje 
Kotlje 3 

2394 Kotlje  

Tel: 02 821-50-83 
02 821-50-84 

Redni delovni čas: 
pon.: 11.00 - 13.30 

četrtek: 16.00 - 18.30 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust)  

četrtek: 15.00 - 18.00 

Prevalje 
Trg 2a 

2391 Prevalje 

Tel: 02 823-11-75 

Redni delovni čas: 
ponedeljek, četrtek, 
sreda: 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 

Podpeca 
Podpeca 21 

2393 Črna na Koroškem 
Redni delovni čas: 

petek: 16.00 - 17.00 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

zaprto 

Črna na Koroškem 
Center 153 

2393 Črna na Koroškem 
Tel: 02 823-85-41 

Redni delovni čas: 
Torek, četrtek: 
 15.00 - 19.00  

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

torek: 15.00 - 19.00 

Leše 
Leše 30 

2391 Prevalje 
Redni delovni čas: 

petek: 15.00 - 16.00 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

petek: 22. 7. 2011 
15.00 - 16.00 

petek: 18. 8. 2011 
15.00 - 16.00 

Mežica 
Trg 4. aprila 4 
2392 Mežica 

Tel: 02 823-11-75 

Redni delovni čas: 
pon.:   8.00 - 13.00 

sreda, petek:  
14.00 - 19.00  

Poletni delovni čas 
(julij in avgust)  

sreda: 15.00 - 18.00 
petek: 10.00 - 13.00 

Strojnska reka 
Stražišče 15 

2390 Ravne na Koroškem  

Redni delovni čas: 
sreda: 16.00 - 17.00  

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

zaprto 
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Pred prazniki: 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 
 
Delovni čas bukvarne Ajte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delovni čas knjižnice, ki ga je potrdil Svet KOK  na 22. seji 15.12. 2009. 
 

3.   Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je v letu 2011: 

• 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; 
• kot osrednja območna knjižnica izvajala posebne naloge za območje Koroške, in  

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

b) koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva; 

- 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. 

Bukvarna AJTA 
V stavbi kulturnega centra Ravne 

Tel: 02 620 48 72 
Delovni čas: 

torek, četrtek: 16.oo - 19.oo 
 sreda: 9.oo - 12.oo 

julij, avgust 
v sobotah zaprta 
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4.   Kadri 
31. 12. 2011 je bilo v knjižnici za nedoločen čas zaposlenih 18 delavcev. Do 31. 12. 2011 je bilo 
zaposlenih še pet delavk za določen čas: dve na programu posebnih območnih nalog in 
projektu CVŽU, ena delavka na programu javnih del, ena delavka na nadomeščanju 
porodniške odsotnosti in ena zaposlitev informatika.  
 

Stopnja izobrazbe Upravni delavci Tehnični delavci Strokovni delavci 

I.  1  
IV.  1  
V. 1 2 3 
VI. 1  3 
VII.  1* 4,  4* 
VIII 1  1 

SKUPAJ 3 5 15 
* zaposlitev za določen čas 

 
Pomanjkanje strokovnih delavcev je knjižnica reševala z občasnim delom študentov preko 
študentskega servisa. 
   

5.   Izobraževanje delavcev 
Vsak sodoben pristop k delu in njegovemu nadgrajevanju zahteva tudi nenehno dodatno 
izobraževanje in usposabljanje.  V preteklem letu so se delavke udeleževale različnih oblik 
izobraževanj in usposabljanj. 
 
Naši sodelavci se niso samo izobraževali (graf 1) in usposabljali, ampak so s svojimi 
strokovnimi prispevki sodelovali pri različnih projektih in se predstavljali v  radijskih in TV 
medijih. 

 

Graf 1: Izobraževanja 2011 
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Na teh devetinštiridesetih izobraževanjih je sodelovalo 18 zaposlenih v naslednjih 
razmerjih. 

Izobraževanja 2011 

      

št. izobraževanj podatki vsota 

1 število obiskov 7 

  število različnih oseb 7 

2 število obiskov 8 

  število različnih oseb 4 

4 število obiskov 4 

  število različnih oseb 1 

5 število obiskov 15 

  število različnih oseb 3 

9 - 11 število obiskov 30 

  število različnih oseb 3 

Skupaj število obiskov 64 

Skupaj število oseb 18 

 
Pripravila: Janja Plešivčnik 
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IV. Oddelek za nabavo in obdelavo 
 

1.   Knjižnična zbirka 
Ena od temeljnih nalog vsake knjižnice je pridobivanje, strokovna obdelava, hranjenje in 
posredovanje gradiva, s čimer se uresničuje univerzalna demokratična dostopnost do 
informacij. Cilj knjižnice je pridobiti čim več novega kvalitetnega gradiva.  
Nakup knjižničnega gradiva se izvaja po vnaprej določenih kriterijih nabavne politike in  z 
upoštevanjem standardov za splošne knjižnice. Knjižnica ima ustrezen izbor gradiva,  
kadar je letni prirast sestavljen iz 60 % strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva. 
Pri izboru se upoštevajo potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine.  
Slednjim nameni knjižnica 30 % naslova v okviru letnega prirasta. Neknjižno gradivo pa 
mora predstavljati 10 % prirasta. Dovoljena so odstopanja za 2 %.  

Pri nakupu knjižničnega gradiva knjižnica upošteva veljavne Standarde za splošne 
knjižnice (2005), letno evalvacijo obstoječih zbirk in njihovo uporabo, strukturo in število 
prebivalstva, velikost knjižnice, dostopnost naslovov na tržišču, informacijske, 
raziskovalne in kulturne potrebe okolja, predvsem pa naslednje kriterije za oblikovanje 
knjižnične zbirke: 
 
Z letnim nakupom 2011 je knjižnica dopolnila zbirko z naslovi aktualnega gradiva in 
enakomernim zastopanjem vseh področij znanosti oz. različnih tematskih in predmetnih 
področij, različnih strok in znanstvenih disciplin (poljudno in znanstveno gradivo). 
 
Koroška osrednja knjižnica povečuje skrb 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. 
 
Da se bi 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 to določa Zakon o obveznem izvodu publikacij, lociran v osrednji 
knjižnici, darovi pa so glede na potrebe locirani v osrednji knjižnici in enotah. 
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Knjižnična zaloga je dosegla 253.382 enot gradiva. Koliko je od tega knjig, serijskih 
publikacij ter neknjižnega gradiva, prikazuje graf 2. 

Knjižna zaloga

212.970

23.107 17.305

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo

Skupaj: 253.382 
enot gradiva

 
Graf 2: Knjižna zaloga 

1.1   Dopolnjevanje knjižnične zbirke  v letu 2011, vsebinska obrazložitev in 
utemeljitev nakupa  ter doseženi cilji 

Tudi v letu 2011 je knjižnica obnavljala in dopolnjevala knjižnično zbirko z nakupom, in  
sicer s sredstvi občin ustanoviteljic (slika 2) ter Ministrstva za kulturo, in z obveznimi 
izvodi ter darovi.  

 
Slika 2: Občine ustanoviteljice 

V letu 2011 je knjižnica z nakupom pridobila 5.957 enot gradiva (realizacija 108,31 %).  
Kljub temu, da s strani Ministrstva za kulturo nismo uspeli pridobiti vseh sredstev, 
načrtovanih v projektnem razpisu (projektni razpis smo morali usklajevati), smo dosegli 
232,02 enot gradiva na 1000 prebivalcev. 
Občine ustanoviteljice so zagotovile vsa načrtovana sredstva za nakup gradiva. 
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Koroška osrednja knjižnica je kot javna in izobraževalna ustanova v letu 2011 svojim 
uporabnikom nudila širok izbor knjižničnega gradiva, ki ustreza njihovim potrebam po 
informacijah, izobraževanju, raziskovanju, zadovoljevanju kulturnih potreb in kvalitetnem 
preživljanju prostega časa. Zato je bil nakup gradiva tudi v tem letu namenjen 
posameznikom, skupinam, organizacijam v okolju in je v največji možni meri namenjen 
zadovoljevanju njihovih vsakdanjih potreb in dvigu kakovosti življenja v lokalnih 
skupnostih okolja.  

Nakup je bil namenjen za: 

-   spodbujanje in razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti  

       -   projekte promocije branja (KOK uspešno izvaja regijska projekta: predšolsko 

                  bralno značko Petra Nosa in bralno značko za odrasle Korošci pa bukve 

                  beremo); 

-   kvalitetno ponudbo leposlovja slovenskih avtorjev, zahtevnejših prevodov in  

    humanistike, tudi leposlovja v tujih jezikih (angleški, nemški, francoski, ruski,  

    italijanski, španski); 

-   dopolnjevanje posebnih zbirk (za potrebe slabovidnih smo kupili gradivo, ki si ga 

    lahko ogledajo z elektronsko lupo v knjižnici); 

-  dopolnjevanje zbirke z naslovi gradiva glede na zahteve uporabnikov in 

    povečano povpraševanje po posameznih področjih in naslovih; 

-   zadovoljevanje potreb po izobraževanju z zagotavljanjem gradiva različnih 

    strok, poljudnih in zahtevnejših na različnih medijih (učenje jezikov,  

    permanentno izobraževanje, spoznavanje zgodovine, umetnosti); 

-   dostop do elektronskih virov informacij;  

-   načrtno dopolnjevanje posebne domoznanske zbirke;  

-   dopolnjevanje AV zbirke (zgoščenke in DVD-ji) s kvalitetno glasbo in filmi  

    domačih in tujih avtorjev; 

-   kvalitetno ponudbo informativne ponudbe periodike v slovenskem jeziku in 

    del v tujih jezikih; 

-   ponudbo gradiva, namenjenega kvalitetnemu preživljanju prostega časa (hobiji, 

    interesne dejavnosti, osebnostna rast, umetnost ...). 

 
Z letnim nakupom 2011 je knjižnica dopolnila zbirko z naslovi aktualnega gradiva in 
enakomernim zastopanjem vseh področij znanosti oz. različnih tematskih in predmetnih 
področij, različnih strok in znanstvenih disciplin (poljudno in znanstveno gradivo). 
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1.1.1 Razmerja naslovov (NAKUP)  

Razmerje gradiv  ter naslovov je prikazano na spodnjih grafih.  Razmerje na grafu 3 je v 
korist strokovnega gradiva, razmerje na grafu 4 pa je v korist gradiva za odrasle.  

Razmerje gradiv

62%

38%

strokovno gradivo leposlovno gradivo

Razmerje naslovov gradiv

71%

29%

naslovi za odrasle naslovi za mladino

 

Graf 3: Razmerje gradiv     Graf 4: Razmerje gradiv 

 
Knjižnica je v okviru pogodbe izvedla nakup knjižničnega gradiva tudi za potrebe 
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu:  504 enot knjižnega gradiva in 10 naslovov periodike, 
skupaj 514 enot gradiva. 

1.1.2 Prirast gradiva 

Prirast neknjižnega gradiva (AV gradivo) je 1.100 enot gradiva ali 18 % od celotnega nakupa 
(priporočeno 10 %), kar pomeni, da smo glede na povpraševanje oz. potrebe uporabnikov 
in analizo zbirke (delež neknjižnega gradiva) še nekoliko povečali ponudbo tega gradiva. 
 
Po analizi nakupa knjižničnega gradiva v letu 2011 ugotavljamo, da smo zbirko dopolnili s 
kvalitetnim in širokim izborom novih naslovov. 
Hkrati skrbimo za aktualnost, izgled in fizično vzdrževanost zbirke, zato smo del 
obrabljenega ali poškodovanega gradiva nadomestili z novimi izvodi ter sprotno 
nadomeščali zastarelo strokovno gradivo z novimi izdajami in naslovi. 
 
Dosežena povprečna cena na enoto pri nakupu gradiva je 19,59 EUR ali 85,17 % od 
načrtovane (23.00 EUR). Knjižnica je pri dobaviteljih dosegala popuste in tako lahko 
nabavila več gradiva. 
 
Pri nakupu smo sledili standardom in potrebam okolja ter uporabnikov. Z nakupom v letu 
2011 smo dopolnili zbirko s širokim in kvalitetnim izborom knjižničnega gradiva, ki ustreza 
informacijskim, izobraževalnim in kulturnim potrebam uporabnikov, potrebam po 
razvedrilu in kvalitetni izrabi prostega časa ter dvigu bralne kulture. Izbor gradiva je 
namenjen najširšemu krogu uporabnikov in ciljnim skupinam v okolju ter dvigu kakovosti 
življenja v posamezni lokalni skupnosti. 
 
Knjižnica povečuje skrb 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. 
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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. V ta namen tudi izločamo neaktualno in zastarelo 
gradivo. 
 

Nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali za vse organizacijske enote in za premično 
zbirko, s katero oskrbujemo 3 izposojevališča, ter za nakup po posebnih kriterijih za 
zamejce (Slovenska študijska knjižnica Celovec). Dosegli smo skupaj nakup 5.957 enot 
knjižničnega gradiva (graf 5). 
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Knjižno gradivo - financiranje nakupa 2011

Ministrstvo za kulturo 1.437 556 514 2.507
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knjižnica

Enote Zamejci Skupaj

 
Graf 5: Financiranje 

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 (graf 6, 7). 
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Graf 6: Razporeditev gradiva iz nakupa 2011 v mreži 

*Premična zbirka: izposojevališče Leše: 105 enot gradiva, izposojevališče Strojnska Reka: 118 enot gradiva, 
izposojevališče Podpeca: 61 enot gradiva. 
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     Graf 7: Razporeditev v odstotkih 

 

a) PRIRAST GRADIVA PO NAČINU NABAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PRIRAST GRADIVA PO VRSTI GRADIVA IN NAČINU NABAVE 

Gradivo 
Nakup 

MK 
Nakup 
OOK 

Nakup 
občine 

Obvezni 
izvodi 

Dar Zamena 
Stari 
fond 

Skupaj 

Knjige 1.656 18 3.119 2.102 464 0 5 7.364 
Serijske  197 8 62 713 120 0 0 1.100 
Neknjižno  140 5 269 226 17 0 443 1.100 
SKUPAJ  1.993 31 3.450 3.041 601 0 448 9.564 
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c)  PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
   d)   PRIRAST PERIODIKE                                                             

Način nabave 
Osrednja 
knjižnica 

Enote Skupaj 

Nakup / Ministrstvo za kulturo 197 0 197 
Nakup / Ministrstvo za kulturo- OOK 8 0 8 
Nakup / Občine 0 62 62 
SKUPAJ: 205 62 267 
Obvezni izvodi 713 0 713 
Darovi 108 12 120 
Zamena 0 0 0 
Stari fond 0 0 0 
SKUPAJ: 1.026 74 1.100 
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d) PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.   Nabava in obdelava domoznanskega gradiva 

2.1   Prirast gradiva 
Pridobili, strokovno obdelali v sistemu Cobiss in dokumentirali smo 292 enot gradiva: 

- 123 naslovov knjig z domoznansko vsebino; 
- 62 letnikov časopisov, časnikov, glasil iz vse Koroške krajine in iz zamejske 

Koroške; 
- 2 raziskovalni nalogi, 66 diplomskih del, 1 magistrsko delo in 12 doktorskih 

disertacij. 
 

Pridobili smo tudi 667 enoto gradiva, ki smo ga zgolj evidentirali:  
- 144 rokopisov  
- 457 drobnih tiskov 
-  66 razglednic koroških krajev (Ciril Velkavrh – Ljubljana) 
- 402 kosa slikovnega gradiva akad. Slikarja Andreja Hermana (dar Ciril Horjak). 

2.1.1 Lokalna bibliografija Koroške   

Vzajemna baza COBISS od leta 1994 naprej vsebuje  34.966 zapisov. 
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BIBLIOGRAFIJA KOROŠKE 2011 Število člankov 

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

1.080 

OBMOČNOST (Koroška krajina, slovenska 
Koroška v Avstriji) 

1.317 

SKUPAJ 2.397 
 
V letu 2011 je bilo evidentiranih 3.703 časnikov, časopisov in revij, kreiranih je bilo 2.397 
zapisov za članke. 
 
Koroški biografski leksikon v elektronski obliki (1999-  ): 123 gesel 
www.rav.sik.si 
 
V letu 2011 je bilo dodanih 6 novih gesel. 
 
Zaključili smo z natančnim popisom in ureditvijo zapuščin: Prežihovega Voranca, Ljube 
Prenner, Franca Kotnika, Blaža Mavrela, starih listin; nadaljujemo pa s popisom 
korespondence dr. Julija Felaherja. Nastali so katalogi popisov v elektronski in knjižni 
obliki. 
Opravili smo tudi oceno in popis stanja knjižničnega in arhivskega gradiva v Depoju in 
Posebnih zbirkah v sodelovanju z arhivarko dr. Jedert Vodopivec. Prispevek bo izšel maja 
2012 v publikaciji ob prireditvi Domfest 2012, ki se bo odvijala v naši knjižnici. 

2.1.2 Retrospektivni vnos gradiva/elektronski katalog 

Nadaljeval se je vnos retrospektive v matični knjižnici, in sicer vnos zbirke v skladišču: 
SKUPAJ:  1.174 enot gradiva 

2.1.3 Preusmerjanje gradiva  

 Kvalitetna izgradnja in upravljanje zbirke pomeni tudi redno izločanje in preusmerjanje 
starejšega gradiva v skladišče.  
Zato smo v letu 2011 iz prostega pristopa v Oddelku za odrasle v skladišče preusmerili 
2.184 enot gradiva. 
 
LOKALNI KATALOG COBISS šteje 160.511 zapisov oz. 217.087 enot ali  85,81 %  knjižničnega 
gradiva. 

2.2   Izločanje knjižničnega gradiva in odpisi 2011 
V letu 2011 smo nadaljevali z načrtovanim odpisom knjižničnega gradiva. Pri tem smo se 
ravnali po Pravilniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK, upoštevali Pravilnik o 
odpisu knjižničnega gradiva Koroške osrednje knjižnice in Normative in standarde za 
splošnoizobraževalne knjižnice.  
Načrtovali smo odpis 3.000 enot gradiva, izločili in odpisali pa smo 7.379 enot uničenega, 
izgubljenega in zastarelega gradiva (graf 8). Načrtovano število smo nekoliko presegli, ker 
smo zaradi pomanjkanja prostora v enotah Črna na Koroškem in Kotlje morali zbirko 
aktualizirati in izločiti neaktualno, zastarelo in poškodovano gradivo. 
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Graf 8: Odpisano gradivo 

  

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 in ga podarili ali preko bukvarne prodali po simbolni ceni: 

- POP baru ob slovenskem kulturnem prazniku, 100 knjig 
- Domu starejših Slovenj Gradec (odpisane revije) 
- Društvu za pomoč brezposelnim Maribor (4 škatle knjig) 
- Koronarnemu klubu Mežiške doline (50 knjig) 
- z izločenimi in odpisanimi knjigami smo oskrbeli Bukvarno  Ajta  
- z izločenimi in odpisanimi knjigami smo oskrbeli Bukvarno Fajči iz Dravograda 
- ostalo smo podarili Bukvarni Ciproš v Mariboru 
- sodelovanje na sejmih (bolšji knjižni sejem Perkfest 2011 v Mežici,   
  Avguštinov sejem v okviru Ravenskih dnevov, na Jesenskih srečanjih na Prevaljah 
  in božičnem sejmu na Ravnah). 

  V letu 2011 smo od 67 darovalcev v dar prejeli več kot 2.100 knjig.  

2.3   Zaščita in varovanje gradiva 
Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo (ovijemo) z zaščitno folijo. 
V letu 2011 smo tako skupaj zaščitili 4.858 (graf 9, 10) enot knjižnega gradiva: 
 

ŠK PKLS ENOTE SKUPAJ od tega OBVEZNI IZVOD 
2.230 796 1.832 4.858 436 
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Graf 9: Zaščiteno gradivo v odstotkih 

Prevalje Mežica Črna Kotlje Žerjav Potujoči odd. SKUPAJ 
511 457 414 195 40 215 1.832 
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Graf 10: Zaščiteno gradivo v odstotkih (prikazano po enotah) 

Novo gradivo v prostem pristopu v osrednji knjižnici je opremljeno tudi z zaščitnimi 
nitkami proti kraji. 

2.4   ZBIRKA – stanje 31.12.2011 
Stanje zbirke v osrednji knjižnici: 

Oddelek Progr. zasn. Inventar. Neinvent. Skupaj 
PROSTI PRISTOP 100.000 128.116  128.116 
ODD. ZA ODRASLE 50.000 65.112  65.112 
Stroka 32.000 46.111  46.111 
Leposlovje 10.000 8.422  8.422 
Referenčna 4.000 1.326  1.326 
Neknjižno AV 4.000 6.630  6.630 
DZ dvojnice 2.500 2.623  2.623 
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Oddelek Progr. zasn. Inventar. Neinvent. Skupaj 
MLAD. ODD. 11.000 20.195  20.195 
Skladišče 3.000 1.888  1.888 
Prosti pristop 7.000 18.307  18.307 
ENOTE* 40.000 42.809  42.809 
SKLADIŠČE 90.000 87.806  87.806 
Knjižno grad. 60.000 56.232  56.232 
Periodika 30.000 23.107  23.107 

Potujoči odd.  5.398  5.398 

PKLS-odrasli  930  930 
OI  2.139  2.139 
ŠTUDIJSKI ODD. 19.000 18.528 18.530 36.069 
Prežihova s. 150 186               186 
Suhodloč.s.                    130 131               131 
Kotnikova 1.800 2.620            2.620 
raritete, bibliof. izd., 
miniaturke      

1.850 1.070            1.070 

starine  105 301              406 
Artoteka 150 686 402              686 
Rokopisi   2.594           2.594 
Fototeka  3.925 5.782           9.707 
Domozn. zbirka 15.000 9.805            9.805 
Drobni tiski   9.853           9.853 
SKUPAJ  234.450 18.932 253.382 
*Knjižno gradivo v enotah in izposojevališčih   

 

Stanje zbirke po enotah: 
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Št. gradiva 14.213 11.767 7.818 5.698 2.189 24 799 301 42.809

Prevalje Mežica Črna Kotlje Žerjav
Strojnska 

Reka*
Leše* Podpeca* SKUPAJ

 
* izposojevališče: ni všteto gradivo iz potujočega oddelka 

 
 

 Pripravila: Darja Molnar, vodja Oddelka za nabavo in obdelavo 
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V. Oddelek izposoje 
 

1.   Izposoja 

Knjižnica 
Leto 2010 

DOM 
Leto 2010 

ČIT 
Leto 2010 
SKUPAJ 

Leto 2011 
DOM 

Leto 2011 
ČIT 

Leto 2011 
SKUPAJ 

Enota Prevalje 16.944 3.850 20.794 20.967 4.128 25.095 

Enota Mežica 21.396 7.082 28.478 22.591 9.818 32.409 
Enota Črna na 
Koroškem 

14.238 2.521 16.759        15.553          5.168        20.721 

Enota Kotlje 9.471 2.607 12.078 7.326 3.095 10.421 
Enota Žerjav 1.151 775 1.926 1.165 731 1.896 
Izposojevališče 
Leše 

1.170 0 1.170 894  894 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

543 0 543 879  879 

Izposojevališče 
Podpeca 

28 0 28 272  272 

SKUPAJ MREŽA 64.941 16.835 81.776 69.647 22.940 92.587 
Oddelek za 
otroke in 
mladino 

55.671 
 

3.899 59.570 52.578 3.239 55.817 

Oddelek za 
odrasle 

221.222 86.245 307.467 210.677 76.501 287.178 

OSREDNJA 
KNJIŽNICA  

276.893 90.144 367.037 263.255 79.740 342.995 

SKUPAJ: 341.834 106.979 448.813 332.902 102.680 435.582 
 
Preko knjigomata si je 841 uporabnikov izposodilo 1.953 enot gradiva, 208 uporabnikov pa 
vrnilo 654 enot gradiva. 

Na izposojevalca (bibliotekarja/knjižničarja) je bilo izposojenih 39.598 enot gradiva.   

1.1   Domoznanska dejavnost - izposoja 
V letu 2011 smo izposodili (izposoja na dom, čitalnica in podaljšanja) 9.978 enot 
domoznanskega gradiva v osrednji knjižnici in enotah. 
V osrednji knjižnici pa smo iz domoznanskega oddelka in iz domoznanskega oddelka   



 

  

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 25 / 53 

Oddelek izposoje Letno poročilo 2011  

dvojnice, izposodili na dom 3.070 enot gradiva in v čitalnico 608 enot gradiva, skupaj 3.678 
enot gradiva. 

2.    Članstvo 
Na spodnji sliki je prikazano članstvo 2011 v knjižnici in po enotah, razdeljeno na odrasle 
ter mladino. 

 

Za primerjavo smo podali še dva grafa (graf 11 in 12), ki  prikazujeta primerjalne podatke o 
članstvu iz leta 2010 in 2011. 
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Graf 11: Članstvo v enotah 
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Graf 121: Članstvo v osrednji knjižnici 
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Skupno število članstva je podano s spodnjo tabelo. 

 

KOK z enotami Leto 2010 Leto 2011 

SKUPAJ: 8.165 8.420 

 

Knjižnica, v kateri je včlanjenih 24,9 % občanov Mežiške doline, je v letu 2011 8.420 članom 
izposodila 435.582 enot gradiva oziroma 51 enot na člana.  
 
V številu 8.420 članov Koroške osrednje knjižnice je zajeto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članstvo po občinah

Ravne na Koroškem Prevalje Mežica Črna na Koroškem

Dravograd Radlje ob Dravi Slovenj Gradec Mislinja

Muta Podvelka Vuzenica Ribnica na Pohorju

iz drugih slovenskih občin
 

 

2.1   Brisanje neaktivnih članov 
Obdelavo osebnih podatkov v knjižnici določata Zakon o varstvu osebnih podatkov in 
področni Zakon o knjižničarstvu (15. člen), in ju moramo vse knjižnice upoštevati. V letu 
2011 smo nadaljevali in iz uporabe umaknili vse možne nosilce osebnih podatkov 
neaktivnih članov (članska izkaznica, zapis v bazi podatkov in pristopna izjava). Neaktivni 
člani so tisti, ki v obdobju enega leta niti enkrat niso opravili kakršnekoli transakcije v 
izposoji v Koroški osrednji knjižnici ali v enotah. 
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3.   Obisk  
 Leto 2010 Leto 2011 
Mreža skupaj 39.970 40.461 
Osrednja knjižnica 156.852 153.044 
Prireditve 23.916 26.275 

SKUPAJ: 220.738 219.780 

  

V lanskem letu je vsak član obiskal knjižnico 26-krat. Vsak izposojevalec 
(bibliotekar/knjižničar) je pomagal 17.591  obiskovalcem. 

4.   Rezervacije, podaljšanje in medknjižnična izposoja 
Vsak izposojevalec (bibliotekar/knjižničar) je v letu 2011 opravil 53.731 transakcij. 

4.1   Rezervacije 
V letu 2011 smo zabeležili 
naslednje število rezervacij:  
 

 

Mreža (enote) 4.091 
 

4.2   Podaljšanje 
Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, pisno, po telefonu, 
bibliofonu, internetu in preko knjigomata. 
 
V letu 2011 smo zabeležili naslednje število podaljšanj: 

PKLS 20.611 

Oddelek za odrasle 111.675 

KOK skupaj 132.286 

Mreža (enote) 23183 
    

 

 
Od vseh podaljšanih je bilo: 

- preko bibliofona  podaljšanih 2.966 enot gradiva  
- preko COBISS/OPAC-a je bilo podaljšanih 34.937 enot gradiva 

Podaljšanja so že zajeta v izposoji. 

4.3   Medknjižnična izposoja    
V letu 2011 smo opravili 145 naročil za medknjižnično izposojo. 
Iz drugih knjižnic smo prejeli 78 zahtevkov za gradivo, realizirali smo jih 75. 7-krat smo 
dobili zahtevek za kopije člankov in jih 7-krat realizirali. 

PKLS 1.594 

Oddelek za odrasle 21.522 
KOK skupaj 23.116 

Skupaj 27.207 

Skupaj 155.469 
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Drugim knjižnicam smo poslali 54 zahtevkov za gradivo iz Slovenije, realizirano je bilo 48 
zahtevkov iz Slovenije, 6-krat smo poslali zahtevke za kopije člankov in jih 6-krat realizirali. 
59 enot gradiva je bilo iz medknjižnične izposoje tudi podaljšano.  
 
Skupaj smo imeli 145 naročil, realizirali smo jih: 123 za gradivo, 59 podaljšali in 13 za 
fotokopije, skupaj: 195. 
Podatek ni zajet med redno izposojo. 

5.   Uporaba čitalnic in svetovnega spleta  
Svetovni splet je v letu 2011 uporabilo 6.340 uporabnikov, elektronske baze podatkov pa 
619 uporabnikov.  

Časopisno čitalnico je obiskalo 8.658 obiskovalcev, referenčno čitalnico 2.168 in študijsko 
čitalnico 2.842 obiskovalcev. CIPS je obiskalo 210 obiskovalcev, 6.858 pa je uporabljalo 
čitalniške mize med gradivom. 

6.   Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in informacij   
V letu 2011 smo z informacijskem opismenjevanjem pomagali 2.675 uporabnikom 
(izobraževali smo jih za iskanje po COBISS-u in po elektronskih virih). 

Informatorji so dali 7.679 informacij v oddelku za odrasle in 731 informacij v oddelku za 
otroke in mladino. Skupaj so informatorji dali 8.410 informacij oz. svetovali in pomagali 
uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij v knjižnici in preko elektronske pošte. 
Uporabnikom smo naredili tudi 2.507 fotokopij iz revij in gradiva, ki ga ne izposojamo na 
dom. 

7.   Dostop do elektronskih virov v letu 2011 
Naše spletno mesto knjižnice je v lanskem letu obiskalo 67.675 obiskovalcev, od tega je 
bilo ogledov izven prostorov knjižnice (virtualni obisk), torej od doma, 39.128 
obiskovalcev. 

7.2   Uporaba elektronskih virov, dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi 
sama  

a) Število dostopov do elektronskih virov: Bukvopedija, Artoteka, Koroški   
       biografski leksikon, Foto-album Kotnik, Rokopisno gradivo in stari tisk je  
       bilo naslednje:  

- število skupnih dostopov:  4758 
- število skupnih vpogledov:   8751 

b)  Uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si: 
       - število skupnih vpogledov:  3481 

        c)  Uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra: 
        - število skupnih vpogledov:   10393 
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7.3   Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo – iz knjižnice  
Oxford Art Online, Oxford Music Online, Who´s who, Večer, Tax-fin-lex, Ebscohost 

Število skupnih dostopov: 1777 

7.4   Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo – od doma  
Oxford Art Online, Oxford Music Online, Who´s who, Ebscohost, Tax-Fin-Lex 

Število skupnih dostopov: 31*    
 Število uporabnikov:  16*          *Podatki so od 1.7.2011 dalje.  
 
Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 

Pripravila: Janja Plešivčnik 

7.5   Facebook 
Facebook je socialno omrežje, s pomočjo katerega promoviramo naše dejavnosti, 
predvsem prireditve. V letu 2011 smo imeli 727 »oboževalcev« oziroma aktivnih 
uporabnikov. Spletno stran si je v letu 2011 ogledalo 79.646 uporabnikov. Naše objave je 
komentiralo 156 uporabnikov. 

8.   Delo z bralci 

8.1   Organizirani predstavitveni ogledi knjižnice 
V osrednji knjižnici je bilo v letu 2011  105 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice in 
2.469 obiskovalcev. 

prireditev št. prireditev št. obiskovalcev 

Ogled knjižnice za odrasle 25 310* 

Ogled za vrtce Koroške + pravljica 19 489 

Predstavitveni ogledi za OŠ Koroške 18 522 

Ogledov za OŠ Koroške - projekt Rastem s knjigo 5 106 

Ogledi za OŠ od drugod 8 270 

Ogledi za SŠ Koroška + uvajanje 17 361 

Ogledi za SPŠ Koroška - projekt Rastem s knjigo 10 239 

Ogledi za SŠ od drugod 1 20 

Ogled in uvajanje za VSŠ Slovenj Gradec 1 6 

Ogled za študente od drugod 1 20 
*5 skupin iz Koroške , 128 obiskovalcev in 20 skupin od drugod, 310 obiskovalcev 

 

V skupnem številu so tudi 3 organizirani predstavitveni ogledi za posebne skupine in 
projekte, 34 obiskovalcev (Altra, Odprta hiša in invalidi). 
 
Ogledi enot se vodijo pri “Delu z mladimi bralci”. 
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Obiskovalci prireditev skupaj: 

 

Dejavnosti za mlade 
Dejavnosti 
za odrasle 

Organizirani 
ogledi 

knjižnice 
Skupaj 

Prireditve 404 170 105 679 

Obiskovalci 11.636 12.170 2.469 26.275 

8.2   Delo z mladimi bralci v letu 2011 

8.2.1 Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami 

V letu 2011 smo v Oddelku za otroke in mladino izvedli 35 pravljičnih ur z ustvarjalnimi 
delavnicami v popoldanskem času, ki jih je skupno obiskalo 550  otrok.  
V naših zunanjih enotah (Črna 7, Žerjav 6, Mežica 6, Prevalje 7, Kotlje 3, Strojnska Reka 2, 
Leše 16) smo izvedli 47 pravljičnih ur v popoldanskem času, ki jih je skupaj obiskalo 476 
otrok. 
V dopoldanskem času smo izvedli 43 pravljičnih ur (skupaj 828 otrok), od tega 33 
pravljičnih ur  (skupaj 564 otrok) v vrtcih oz. v naših zunanjih enotah. 

 št. pravljičnih ur št. otrok 

Skupaj 125 1854 

8.2.2 Otroške lutkovne in dramske predstave  

Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa smo organizirali 6 lutkovnih predstav s 
skupnim obiskom 611 obiskovalcev: 2 v Kulturnem domu Ravne na Koroškem (305 
obiskovalcev), v Vrtcu Črna na Koroškem (18 obiskovalcev), v Narodnem domu Mežica 
(117 obiskovalcev), v Vrtcu Prevalje (123 obiskovalcev) in v Kulturnem domu Kotlje (48 
obiskovalcev). 
V oktobru smo ob tednu otroka pripravili 2 lutkovni predstavi (»Čarobni zobki«) - na 
Prevaljah (44 obiskovalcev) in na Ravnah (94 obiskovalcev), skupaj 138 obiskovalcev. 
Konec novembra smo gostili lutkovno skupino Bice iz Mežice s predstavo »Zajček išče 
mamo«, ki si jo je ogledalo 65 obiskovalcev. 

 št. prireditev št. obiskovalcev 

Skupaj 9 814 

8.2.3 Srečanja s pisatelji in pesniki 

• 7. aprila smo za osnovnošolce in izžrebance pri projektih Moja naj knjiga in Mega 
kviz pripravili »Literarno opoldne z Deso Muck«.  

 
Srečanja se je udeležilo 80 obiskovalcev. 

8.2.4 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). Koliko prireditev je 
bilo organiziranih, prikazuje spodnja tabela. 
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Ogledi št. skupin št. obiskovalcev 

PKLS 63 1483 

enota Mežica 11 199 

enota Prevalje 11 226 

izposojevališče Leše 13 237 

enota Črna 1 34 

Skupaj 99 2179 

8.2.5 Razstave  

Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja, smo pripravili razstavo o animiranem 
filmu z naslovom »Bo Hrabri Mišek rešil svet?« (276 obiskovalcev).  
Nato smo ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 2. aprila, pripravili razstavo »Moje 
branje, moje sanje« (223 obiskovalcev). 
Ob zaključku Mega kviza smo pripravili pregledno razstavo »Megakviz 2010/11« (228 
obiskovalcev). 
Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa smo s pomočjo Vrtca Ravne pripravili 
razstavo »Predšolska bralna značka Petra Nosa« (299 obiskovalcev). 
Oktobra smo razstavili plakate z istoimenske raziskovalne delavnice »Srednjeveška mesta 
na Slovenskem« (288 obiskovalcev). 
 
V letu 2011 smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 5 tematskih razstav, ki si jih je 
skupno ogledalo 1314 obiskovalcev. 

8.2.6 Razstavni kotički 

Preko celega leta smo pripravili več razstavnih kotičkov: ob Veliki noči (95 obiskovalcev), 
ob mednarodnem dnevu otroških knjig (134 obiskovalcev), poletno branje (176 
obiskovalcev), ob začetku novega šolskega leta (173 obiskovalcev),  Večernica 2010 (104 
obiskovalci). Skupno smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 21 razstavnih kotičkov, 
ki si jih je ogledalo 1540 obiskovalcev. 

Razstave v knjižnici in po enotah: 

 Mega kviz Moja naj knjiga 

 
razstave 

št. 
obiskovalcev 

razstave 
št. 

obiskovalcev 

Predšolska bralna 
značka, Poletno 

branje, Večernica, 
Veseli december 

osrednja 
knjižnica 7 312 9 546 

  

Prevalje 7 54 9 61 86 

Mežica 7 55 9 58 89 

Črna 7 50 9 51 76 

Kotlje 7 49 9 57 74 

Žerjav 7 45 9 50 51 
 
V letu 2011 smo v knjižnici pripravili 121 razstavnih kotičkov, skupno 2446 obiskovalcev. 
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8.2.7 Knjižna uganka 

V sodelovanju s šolskimi knjižnicami smo za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole v letu 
2011 pripravili 10 knjižnih ugank in izžrebance iz vsake enote nagradili s knjigo (skupaj 60 
knjižnih nagrad).  

Vseh reševalcev v letu 2011 je bilo 1652.  

8.2.8 „Moja naj knjiga 2011“ 

Od januarja do aprila 2011 je v Oddelku za otroke in mladino in vseh zunanjih enotah 
potekalo glasovanje za Mojo naj knjigo 2010/2011. Od septembra pa poteka glasovanje za 
leto 2011/2012.  

V letu 2011 smo prejeli 582 glasovnic. 

8.2.9 „Rastem s knjigo“ 

V letu 2011 so v Koroški osrednji knjižnici potekali obiski generacije sedmošolcev OŠ 
Mežiške doline in prvih letnikov 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 2011 nas je obiskalo 25 razredov, skupno 578 sedmošolcev in dijakov prvih letnikov. 

8.2.10 Ustvarjalne delavnice za mlade 

• 14. februar 2011, »Valentin ima ključ do korenin«, Oddelek za otroke in mladino, 11 
obiskovalcev 

• 12. april 2011 »Glineni pečatniki«, Oddelek za otroke in mladino, 25 obiskovalcev 
• december 2011, »Najlepše darilo«, Oddelek za otroke in mladino, 15 obiskovalcev 
• 13. december 2011, novoletna ustvarjalna delavnica, enota Mežica, 3 obiskovalci 
• 13. december 2011, novoletna ustvarjalna delavnica, enota Žerjav, 3 obiskovalci 
• 20. december 2011, novoletna ustvarjalna delavnica, enota Prevalje, 14 

obiskovalcev 

V 6 ustvarjalnih delavnicah za mlade je sodelovalo 71 udeležencev.   

8.2.11 Raziskovalne delavnice za mlade 

• 11. oktober 2011: »Srednjeveška mesta na Slovenskem«, ustvarjalno-poučna 
delavnica, 20 obiskovalcev. 

V 1 raziskovalni delavnici za mlade je sodelovalo 20 udeležencev. 

8.2.12 Najstniška čvekalnica 

V okviru Najstniške čvekalnice, interaktivnega panoja, so mladi zastavili 9 vprašanj, na 
katera smo jim podali odgovore. Bilo je tudi 37 drugih odzivov mladih (predlogi, 
pripombe, komentarji, pohvale, priporočila za branje …). 

V letu 2011 smo pripravili 404 prireditve oziroma dejavnosti za mlade bralce, ki se jih je 
udeležilo 11636 obiskovalcev. 

Pripravila: mag. Jelka Kos 
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8.3   Delo z odraslimi bralci  v letu 2011 

8.3.1 Slovenski dnevi knjige 

• 22. aprila zaključek »Korošci pa bukve beremo«, gost Vinko Moederndorfer, 53 
obiskovalcev. 

8.3.2 Knjižna paberkovja 

Srečanja so namenjena odraslim. Predstavljamo nove knjige za otroke in odrasle.  
Predstavitve in pogovori o novih knjigah potekajo: 

Knjižna paberkovanja 

Osrednja knjižnica Ravne Enota Prevalje 

vsak 3. četrtek ob 10. uri vsak 3. torek ob 10. uri 

8 srečanj 
241 

udeležencev 8 srečanj 
44 

udeležencev 

8.3.3 Knjižni vrtiljak  

V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tedensko pripravili  predstavitve 
knjig za oddajo »Knjižni vrtiljak«. V letu 2011 smo v 43 oddajah predstavili 86 knjig. 

8.3.4 Teden vseživljenjskega učenja 

Teden vseživljenjskega učenja je potekal v maju 2011: 
• 3. maj ob 17. uri       Likovna razstava SMERI 
• od 16. do 22. maja  Razstava: «Gozd-galerija v zelenem« 

8.3.5 Dan splošnih knjižnic 

• 20. november 2011,  dan slovenskih splošnih knjižnic  
 - slavnostni pričetek branja »Korošci pa bukve beremo« 
-  knjižno paberkovanje 
-  otvoritev razstave Fotoklube Koroške: »Knjiga« 

8.3.6 Sušnikovi dnevi 

Razstava doktorskih disertacij (Prevalje)  

8.3.7 Projekt simbioza 

6 prostovoljcev je od 17. do 21. oktobra 2011 na računalnikih v KOK učilo 30 starejših 
uporabljati računalnik. 

8.3.8 Ta veseli dan kulture 

• 3 .december 2011   Dan odprtih vrat 

8.3.9 Dejavnosti CVŽU 

V projektu »Dejavnosti CVŽU« sodelujemo kot partner v sistemu izobraževanja in 
usposabljanja v širšem okolju. 
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V letu 2011 smo v okviru projekta CVŽU  poleg jezikovnega tečaja pripravili še 11 delavnic 
(Sproščanje z glasbo, …), udeležilo se jih je 249 udeležencev. 

8.3.10 »Poletna branja pod magnolijo« 

V poletnih mesecih smo pripravili poletno čitalnico na grajskem vrtu.  

8.3.11 Brezplačni  tečaji in delavnice (MOCIS) 2011 

• od 29. marca do 22. aprila 2011 
Nadaljevalni tečaj nemškega jezika vsak torek in petek , 14 udeležencev. 
 

• od 28. marca do 21. aprila  
V enoti Mežica »Nadaljevalni tečaj nemškega jezika vsak ponedeljek in četrtek, 
 14 udeležencev. 

8.3.12 Literarni večeri in druge prireditve 

datum prireditev 
št. 

Udeležencev 
13. januar 2011 ob 11. uri Predstavitev dLib za knjižničarje 18 

20. januar 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 29 

20. januar 2011 ob 18. uri Predstavitev knjige Viktorja Žaklja 30 

27. januar 2011 ob 18. uri Inštitut za novejšo zgodovino, Prežihov zbornik 30 

1. februar 2011 ob 18. uri Zaprtje razstave Bukovniki in nastop Treska 24 

22. februar 2011 ob 18. uri 
Slovenski kulturni praznik in v okviru Koroškega 
kulturnega mozaika: Svetlana Makarovič: Saga o Hallgerd 

90 

24. februar 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 30 

4. marec 2011 ob 18. uri Predstavitev knjige Toma Novosela: Normala ubija 40 

11. marec 2011 ob 18. uri Humanistični pogovori: dr. Mirt Komel 25 

14. marec 2011 on 12.30 uri 
Ciklus Ljubezen v gimnaziji, predavanje dr. Friderika 
Klampferja 

65 

17. marec 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 38 

18. marec 2011 ob 18. uri Zoran Milivojević 45 

Od 29. marca do 22. aprila Nadaljevalni tečaj nemškega jezika vsak torek in petek 14 

5. april 2011 ob 12.30 uri Ciklus Ljubezen v gimnaziji, predavanje dr. Alje Adam 60 

22. april 2011 ob 18. uri 
Literarni večer z dr. Aljo Adam in predstavitev pesniške 
zbirke »Zakaj bi omenjala Ahila?« 

25 

12. april 2011 ob 18. uri Potopis Dretnik Marinke: Mongolija 43 

13. april 2011 on 12.30 uri 
Ciklus Ljubezen v gimnaziji, predavanje dr. Katarine 
Marinčič in Ignaca Flocka: Ljubezen gospe Bovary 

60 

18. april 2011 ob 17. uri Feri Lainšček, Darka Tancer – Gimnazija 60 

20. april 2011 ob 18. uri Predstavitev knjige Marijana Linasija: Koroški partizani… 29 

21. april 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 18 

22. april 2011 ob 18. uri 
Slovenski dnevi knjige, Vinko Moederndorfer – zaključek 
Korošci pa bukve beremo 

53 

10. maj 2011 ob 18. uri Humanistični pogovori: dr. Marko Uršič 20 

19. maj 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 29 

22. september 2011 ob 18. uri Predstavitev knjige Eros: »PSI« 25 

27. september 2011 ob 12. uri Predstavitev Tax-Fin-Lex 15 

6. oktober 2011 ob 18. uri Koroški kulturni mozaik: Tone Škarja 36 
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datum prireditev 
št. 

udeležencev 
8. oktober 2011 ob 10. uri Odprte hiše 2011 15 

13. oktober 2011 ob 18. uri Koroški kulturni mozaik: Esad Babačič 25 

od 17. do 21. oktobra 2011 Projekt Simbioza 40 

19. oktober 2011 ob 17. uri Dan duševnega zdravja- predavanje OZARA 45 

20. oktober 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 27 

24. oktober 2011 ob 18. uri Predstavitev dvojne številke »Jezik in slovstvo« 52 

17. november 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 40 

20. november 2011 
Dan slovenskih splošnih knjižnic: pričetek »Korošci pa 
bukve beremo« 

45 

3. december 2011 Ta veseli dan kulture: Dan odprtih vrat 20 

15. december 2011 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 30 

 
V Koroški osrednji knjižnici je bilo 36 različnih prireditev z 1.290 obiskovalci. 

8.3.13 Literarni večeri in druge prireditve – enote in izposojevališča 

datum prireditev 
št. 

udeležencev 
18. januar ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 7 

22. februar ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 4 
15. marec ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 2 

22. marec ob 18. uri 
Predstavitev humanitarne odprave Kenija 2010 v enoti 
Prevalje 

11 

od 28. marca do 21. aprila 
V enoti Mežica: nadaljevalni tečaj nemškega jezika, vsak 
ponedeljek in četrtek 

14 

19. april ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 4 
11. maja ob 18. uri V enoti Črna gost Primož Suhodolčan 85 
17. maja ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 8 

12. september ob 19. uri 
V enoti Prevalje predstavitev zbornika »…le sosed bo 
mejak« 

15 

5. oktobra ob 16. uri 
Ob Tednu otroka v enoti Prevalje otroška predstava 
»Čarobni zobki« 

44 

18. oktober ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 5 
15. november ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 6 
22. novembra ob 17. uri V enoti Prevalje glinena pravljica z Darjo Črešnar 17 
29. novembra ob 18. uri V enoti Črna glinena pravljica z Darjo Črešnar 0 

november 
Razstava doktorskih disertacij v enoti Prevalje ob 
Sušnikovih dnevih 

60 

1. december ob 18. uri V enoti Prevalje Aleksandra Kocmut: Kolomon bukle 30 
8 december ob 18. uri V enoti Kotlje predstavitev knjige Franje Gerdej 10 

13. december ob 10. uri Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 8 

 

V enotah je bilo v letu 2011 18 prireditev z 330 obiskovalci (brez pravljičnih ur in delavnic 
za otroke). 
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8.3.14 Razstave 

datum prireditev 
št. 

udeležencev 

do 31. januarja 
razstava »Shtoria od enih starih bukovnikov ino 
visharjev« - bukovniki in vižarji iz zbirk KOK 

480 

4. februar do 25. februar 
Slovenski kulturni praznik in  Koroški kulturni mozaik: 
Leander Fužir 

497 

1. marec do 31. marec Razstava Darka Slavca 451 
21. marca Simona Vončina: V pomladnem enakonočju 79 

7. april do 20. april Razstava »Umetnost v belem« 210 
3. maj do 12. maj Teden vseživljenjskega učenja, SMERI, likovna razstava 270 

13. maj do 28. maj Fotografska razstava Tjaža Ocepka 350 
1. junij do 31. avgust Razstava Zorana Ogrinca 475 

september 
do 30 september 

Franjo Marošek – rezbar in kipar 65 

3. oktober do 13. oktober Marija Rudolf – glina 280 
14. oktober do 28. oktober Razstava likovne sekcije Društva upokojencev Ravne 158 

3. november do 16. november Slikarska razstava Srečka Fruhaufa 311 

18. novembra do 1. decembra 
Dan slovenskih splošnih knjižnic: Fotoklub Koroška: 
»Knjiga« 

281 

21. december Simona Vončina in Benjamin Pirnat 120 

 
V letu 2011 je bilo v razstavišču 14 razstav in 4.027 obiskovalcev. 

8.3.15 Razstavni kotički med gradivom 

Srečni v novo leto Korošci pa bukve beremo Znaš – nauči drugega 

Zima je prišla… Gozd – galerija v zelenem Janko Messner 

Prešernov čas in kuha Teden srca Tone Pavček 

Poezija Za vsako bolezen rožca raste Lahko branje 

Pomlad Gremo na piknik, Gozd 21. november – svetovni dan pozdrava 

Svetovni dan poezije … in zazvonil je šolski zvonec … Dobiva se v knjižnici 

Na vrtu Simbioza 1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u 

Velika noč 4. oktober, svetovni dan vseh živali Voščilo je najlepše darilo 

 

V letu 2011 je bilo med gradivom na ogled 24 razstavnih kotičkov. 
Ogledalo si jih je okrog 5.000 obiskovalcev.  (Obiskovalce prireditev smo upoštevali  samo enkrat) 

8.3.16 Oddajanje prostorov 

Javna uprava (I. Pavlinič Krebs) Teden srca, hoja, vaje 

Koroški muzej (dvakrat) Pomagajmo otroku pri učenju (delavnica MOCIS) 

Zdravniška zbornica Delavnice - Urad za delo 

Nogometni klub Fužinar Zavod za zaposlovanje (E-knjižnica), štirikrat 

Geopark, Podzemlje Pece TRS, predstavitev za javne zavode 

Teden srca, odprtje Slavistično društvo Koroške 

Športnik leta 2010 Podelitev diplom (SŠ Ravne) 
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Koroško kulturno poletje: 

Mia Žnidarič Koncert STICK Control 
Juan Vasle Big band Velenje 

Bachovi cvetni plesi in Venerine pesmi 

 
Nekaj prireditev pa je zaradi slabega vremena odpadlo. 

Prostor smo oddali 25-krat. Te prireditve je obiskalo 1.274 obiskovalcev 
 

Pripravila: Meta Boštjan 
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VI. Bukvarna Ajta 
 
Bukvarna od leta 2010 deluje v prenovljenem kulturnem domu na Ravnah na Koroškem. 
 
V bukvarno preusmerjamo gradivo, ki ga v knjižnici izločimo in odpišemo, prav tako pa za 
bukvarno sprejemamo darove posameznikov in ustanov. 

Obiskovalci so na policah Bukvarne Ajta v letu 2011 lahko izbirali med več kot 3.000 
knjigami (leposlovje in strokovna literatura) za odrasle in otroke, ki so se mesečno 
menjavale in dopolnjevale. Trudili smo se tudi upoštevati želje obiskovalcev in poiskali 
knjige, ki so jih iskali.  

67 posameznikov in ustanov je podarilo 2.100 knjig. Po simbolni ceni (1, 2 ali 4 EUR) je bilo 
prodanih 935 knjig, obiskovalcev je bilo 576. 

V bukvarni so se odvijali tudi naslednji dogodki: 

februar obisk otrok iz vrtca Ajda in Koronarnega kluba Mežiške doline 
maj obisk Koronarnega kluba Mežiške doline 
junij sodelovanje na boljšjem knjižnem sejmu v okviru Perkfesta 2011 v Mežici 

avgust sodelovanje na Avguštinovem sejmu v okviru Ravenskih dnevov 

september 
sodelovanje na sejmu v okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah, po 
predavanju v Mežici smo podarili knjige članom Koronarnega kluba 
Mežiške doline 

december sodelovanje na božičnem sejmu na Ravnah 
 
Bukvarna Ajta je postala prepoznavna v kraju, o tem govorijo obiskovalci in darovi. Trudili 

se bomo, da bomo tudi s  prireditvami privabili še marsikaterega obiskovalca.  

Pripravila: Vlasta Zaberčnik 

Bukvarna AJTA 
V stavbi kulturnega centra Ravne 

Tel: 02 620 48 72 

Delovni čas: 

torek, četrtek: 16.oo - 19.oo 
 sreda: 9.oo - 12.oo 

julij, avgust 
v sobotah zaprta 
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VII. Osrednja območna knjižnica 
 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika  kot osrednja območna knjižnica (OOK) je 
ena od desetih slovenskih osrednjih območnih  knjižnic. 
Knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja 
kvalitetno in koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. 
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 oblasti (lokalno, 
v regiji, na državnem nivoju)  in s tem povečuje vpliv in ugled knjižničarske stroke.  
 
Za širše območje Koroške (12 koroških občin) opravlja  z  zakonom določene posebne  
naloge, ki ji jih nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju osrednjih območnih knjižnic. 

1.   Posebne naloge OOK 

1.1   Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega 
gradiva in informacij  

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2011 za potrebe izvajanja posebne naloge 
zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
načrtovala nakup 200 enot knjižničnega gradiva ter 3.000 enot obveznega izvoda (skupaj 
3.200 enot knjižničnega gradiva).  

Nakup za območno zbirko je bil realiziran v višini 21enot knjižnega gradiva. 
Na manjšo realizacijo nakupa knjižnega gradiva je vplival nakup 6 podatkovnih baz za vse 
splošne knjižnice na območju, za katere je knjižnica morala plačati naročnino za 12 
mesecev. 
Nakup 4 podatkovnih baz (Grove Art Online, Grove Music Online, Who's who and Who 
was who, Tax-Fin-Lex) je bil izveden preko konzorcija COSEC, e-bazo GVIN.com in Arhiv 
Večera pa je knjižnica izvedla samostojno. Dostop do njih je uporabnikom na podlagi IP 
naslovov iz lokacij posamezne knjižnice zagotovljen v vseh splošni knjižnicah in njihovih 
enotah na območju, za 4 podatkovne baze pa tudi izven lokacije knjižnice (oddaljen 
dostop).  
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Nakup smo načrtovali skupaj s knjižnicami območja, in sicer: 
- tujejezično leposlovje 
- znanstvena in strokovna literatura s področja naravoslovja, tehnike, glasbe in 

filma v slov. in tujih jezikih 
- referenčno gradivo, podatkovne zbirke, neknjižno gradivo, periodika 

 
Knjižnice na območju smo sproti seznanjali s kupljenim gradivom (pošiljanje seznamov). 
Pri nabavi smo upoštevali tudi predloge knjižnic na območju, ki so jih sproti posredovale 
nabavni službi Koroške osrednje knjižnice. Tako smo na predlog splošnih knjižnic na 
območju iz sredstev za zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega 
gradiva kupili tudi prvi slovenski prevod Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske (3. knjigo). 
Izvod te dragocene knjige je na lokaciji Koroške osrednje knjižnice na voljo vsem 
prebivalcem območja, hkrati pa smo se s knjižnicami na območju dogovorili, da bo knjiga 
določeno obdobje izmenično na ogled tudi na lokacijah splošnih knjižnic na Koroškem 
(medknjižnična izposoja). 
 
Ob upoštevanju kriterijev kvalitete in zahtevnosti gradiva ter Zakona o obveznem izvodu 
publikacij je knjižnica uporabnikom s širšega območja zagotovila dostop do dela 
slovenske knjižne produkcije, ki jih splošne knjižnice na območju sicer ne nabavljajo - 
povečanega obsega tuje literature in periodike. 
Skupaj (nakup in obvezni izvod) smo tako za potrebe območja zagotovili 3.076 izvodov 
knjižničnega gradiva. 
 
Gradivo je bibliografsko obdelano v sistemu COBISS. 

1.1.1 Članstvo in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije 

V letu 2011 je knjižnica imela 1.281 ali 15 % članov s širšega območja, ki so si izposodili 57.195 
enot gradiva ali 13,13 % od vsega izposojenega gradiva. 
 
Koroška osrednja knjižnica je osrednjim knjižnicam na območju brezplačno po 
medknjižnični izposoji posredovala 89 enot gradiva in 18 kopij dokumentov. 

1.2   Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
Sodelovanje s splošnimi knjižnicami območja je potekalo v obliki srečanj, izobraževanj, po e-
pošti in telefonsko, pošiljajo se jim zapisniki in drugo gradivo. Vsem knjižnicam je bilo 
poslano tudi vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne 
knjižnice za leto 2010. 
Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v letu 2011 so tvorno sodelovale vse 
knjižnice na območju.  
 
Sodelovanje s knjižničarji splošnih knjižnic regije je temeljilo na izmenjavi izkušenj in 
znanja, skupnih projektih, obveščanju (e-pošta, telefon, individualni pogovori). 
Koroška osrednja knjižnica kot OOK je za osrednje knjižnice območja organizirala oz. 
pripravila 7 srečanj (sestanki, izobraževanje, strokovno srečanje, svetovanje), in sicer: 
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- Seznanitev osrednjih knjižnic z odobrenim programom za izvajanje območnih 
nalog na območnem in nacionalnem nivoju v letu 2011, zagotavljanju dostopa do 
e-virov ter določitev teme strokovnih srečanj knjižnic na območju. 

- Strokovno srečanje, na katerem smo z osrednjimi knjižnicami na območju 
poenotili kriterije za medknjižnično izposojo na območju. 

- 2 strokovni srečanji ob pričetku  projekta bralne značke za odrasle »Korošci pa 
bukve beremo«. 

- Strokovno srečanje, na katerem smo skupaj oblikovali predloge za program 
nalog v letu 2012.   

- Strokovno srečanje predstavnikov nabavnih služb splošnih knjižnic na območju, 
na katerem smo svetovali  pri izdelavi dokumenta o nabavni politiki. 

- V sodelovanju z NUK-om smo za knjižničarje in širšo javnost pripravili 
predstavitev davčnega, finančnega in pravnega portala Tax-Fin-Lex (nova 
nabava).  

 
Kljub mnenju strokovne komisije, da naših skupnih projektov s področja razvijanja bralne 
kulture finančno ne podpira, smo za uporabnike širšega območja uspešno nadaljevali s 
Predšolsko bralno značko Petra Nosa in bralno značko za odrasle »Korošci pa bukve 
beremo«. Menimo, da sta obe obliki storitev nadgradnja dejavnosti vsake splošne 
knjižnice, saj organizirano in za vse uporabnike širšega območja enakovredno zagotavlja 
tovrstno storitev.  
 
Rezultat sodelovanja vseh knjižnic na območju je tudi mesečna objava storitev, prireditev, 
projektov in drugih dejavnosti, ki so skupne vsem knjižnicam območja, v informacijskem in 
prireditvenem vodniku Koledar prireditev Koroška, ki ga za področje celotne Koroške 
izdaja Kulturni dom Slovenj Gradec. Skupne projekte objavljamo tudi na spletnih straneh 
vseh splošnih knjižnic območja. Članki so objavljeni v lokalnih medijih. Rezultat je tudi 
analiza stanja domoznanstva na območju ter analiza popisa IKT opreme na območju. 

Razvijanje skupnih projektov s knjižnicami območja  je zastavljeno dolgoročno. Ocenjujemo, 
da se je sodelovanje zelo izboljšalo in da so dosežena mnenja glede konkretnih in dolgoročnih 
ciljev  vzpodbudna za nadaljnje delo.  
 
Knjižnica je sodelovala šolskimi in drugimi knjižnicami, vzgojnovarstvenimi zavodi, 
osnovnimi šolami, srednješolskimi centri ter viskošolskimi ustanovami na območju. Zanje je 
pripravila različne oblike sodelovanja: bibliopedagoške ure, vodstvene in predstavitvene 
oglede, seznanjanje z uporabo knjižnice, predstavitve e-baz in zahtevnejšega izbora 
gradiva, svetovanje pri ustanavljanju in ureditvi knjižnic … 
 
Naše območje je tudi mejno območje in vsako leto krepimo sodelovanje tudi na tem 
področju. 
Sodelujemo s Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, Krščansko kulturno zvezo, 
Inštitutom Urbana Jarnika, kulturnimi in drugimi zamejskimi društvi in tako skrbimo za 
pretok informacij in znanja med Slovenijo, Koroško in slovensko manjšino v Avstriji. 
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1.3   Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Koroška osrednja knjižnica je tudi v letu 2011 koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje 
vseh vrst domoznanskega gradiva, posebej serijskih  publikacij in sive literature. Koordinirali 
smo bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in normativno kontrolo. Zbirala je 
informacije o zavezancih za obvezni izvod. Uporabnikom z vsega območja je posredovala 
zahtevnejše domoznanske informacije. Članici delovnih skupin za domoznanstvo in Kamro 
sta se redno udeleževali sestankov na nivoju koordinacije NUK-a. 

Koroška osrednja knjižnica je kot osrednja območna knjižnica za Koroško opravila analizo 
»Stanja domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah 2009«. Namen vprašalnika je bil 
ugotoviti morebitne spremembe na področju izvajanja domoznanske dejavnosti (od leta 
2006) v slovenskih splošnih knjižnicah. Analiza je bila objavljena v Knjižničarskih novicah.        

1.3.1 E- biografski leksikon 

V letu 2011 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke bio-bibliografskih podatkov o 
osebnostih, ki so prispevale tehten delež k razvoju Koroške s celotnega območja. 
Dodali smo 6 novih gesel, skupaj zajema Koroški bibliografski leksikon 123 gesel. 

1.3.2 Digitalizacija 

Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do starejšega domoznanskega gradiva in 
rokopisov, smo nadaljevali z dolgoročno načrtovano digitalizacijo knjižnične dediščine, 
oziroma pripravljali e-vsebine za skupni regijski portal Kamra in D-Lib. 

Za digitalizacijo smo tokrat skupaj s knjižnicami na območju odločili, da nove digitalizirane 
vsebine za leto 2011 zajemajo tematiko Prve svetovne vojne, in sicer 656 fotografij iz 
Felacherjeve zapuščine Koroške osrednje knjižnice, kar predstavlja nadaljevanje 
digitalizacije tega tematskega sklopa iz prejšnjih let. V letu 2010 smo namreč že 
digitalizirali plebiscitne letake Koroškega plebiscita in del razglednic dvojezične Koroške. S 
tem smo se pridružili skupnemu slovenskemu večletnemu projektu, ki naj bi bil zaključen 
leta 2014, ob 100. obletnici začetka Prve svetovne vojne.  

Prav tako smo digitalizirali še drugo slikovno gradivo iz iste zapuščine  - (boji za severno 
mejo, Druga svetovna vojna, izgnanci, potres v Ljubljani, etnologija in arhitektura) ter 
fotografije iz zapuščine Ljube Prenner.  

Razpoložljiva sredstva za digitalizacijo so nam omogočila tudi digitalizacijo rokopisov iz 
rokopisne zbirke Koroške osrednje knjižnice avtorjev, delujočih na področju celotnega 
območja: Meško Franc Ksaver, Prenner Ljuba; Mavrel Blaž; Šuster-Drabosnjak Andrej. 
Digitalizirane vsebine so dodane na spletno stran knjižnice in so vključene na portal 
KAMRA (Europeana) in dLib, hkrati pa jih bomo še predstavili širši javnosti  s posebnimi 
predstavitvami in informacijami v javnih medijih ter v vsaki knjižnici območja. 

Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 
 
 

 DLIB 

Digitalizirano slikovno gradivo: 656 str. / 656 dokumentov  
 



 

  

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 43 / 53 

Letno poročilo 2011  Območnost 

1. Felaher Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna, boji za severno mejo, 
potres v Ljubljani, etnologija in arhitektura 

2. Ljuba Prenner fotografsko gradivo iz zapuščine 
 
Digitalizirano rokopisno gradivo: 1081 str. / 7 dokumentov  

1. Prenner Ljuba Gordijski vozel 
2. Meško, Franc Ksaver Koroška bol 
3. Meško, Franc Ksaver Križev pot 
4. Meško, Franc Ksaver Pri Hrastovih 
5. Mavrel Blaž Šopek s koroških bregov 
6. Šuster – Drabosnjak, 
Andrej 

Prerokouvanje od Tega ebek Shustarja, rokopisni prepis   
 Ahaswerja  iz leta 1850 

7. Šuster – Drabosnjak, 
Andrej 

Sheulenje regieranje inu smart tiga Antichrista, prepis Janeza 
Osirnika iz leta 1814 

 
Gradivo je dostopno na portalu dLib. 
 

   Spletni portal KAMRA 

Tudi v letu 2011 se je Koroška osrednja knjižnica vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim 
portalom in sodelovala pri vseh sestankih in skupščinah Konzorcija KAMRA, ki                   
medsebojna razmerja urejata na osnovi pogodbe.  
 
Knjižnica je v letu 2011 nadaljevala z objavljanjem vsebin na portalu in prispevala naslednje 
vsebine. Dokončno podobo je dobila 1 digitalna zbirka, "Shtoria od enih ſtarih 
bukovnikov ino visharjev".  
Vnesli smo 162 novih MM elementov, po večini slikovnega gradiva, ki se nanaša na koroški 
plebiscit. Vneseno gradivo je že del nove digitalne zbirke, ki nastaja na portalu in bo pod 
skupnim naslovom vključevala tudi fotografsko gradivo bojev za severno mejo. Zbirka 
nastaja v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem in bo naš prispevek k skupnemu 
projektu »Prva svetovna vojna«. 
 
V letu 2011 beležimo 3.194 ogledov naših digitalnih zbirk, 5.011 ogledov MM elementov, 
502 ogleda vnesenih organizacij ter 1.686 ogledov novic. 
 

V letu 2011 digitalizirano gradivo je del domoznanske zbirke Koroške osrednje knjižnice, a 
smo se za njegovo digitalizacijo odločili na osnovi dogovora med knjižnicami, da vsako 
leto digitaliziramo nekaj dragocenega gradiva, ki predstavlja vrednost in pomen za 
določen del našega območja (Ravne, Slovenj Gradec, Radlje, Dravograd).  
Gradivo je dostopno na portalu dLib. 

1.4   Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Načrtna izgradnja in upravljanje knjižničnih zbirk zahteva tudi odpis knjižničnega gradiva. 
Koroške splošne knjižnice so v skladu s Pravilniki o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva 
in s strokovnimi navodili NUK-a izvajale načrtovani in kontinuirani odpisom  knjižničnega 
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gradiva, saj le z aktualno zbirko lahko zadovoljujejo potrebe svojega okolja in 
uporabnikov. 

Koroška osrednja knjižnica pa je izločeno in odpisano gradivo usmerjala.  Sicer smo prejeli 
le en seznam izločenega in odpisanega gradiva (Knjižnica Dravograd). 

2.   Nacionalna koordinacija NUK 
Redno smo sodelovali s koordinacijsko službo NUK in se udeleževali sestankov, srečanj in 
naslednjih izobraževanj, ki jih je organizirala in pripravila NUK: 
 

- 1. februar 2011:  Pregled poročil o delu – statistika; 
- 17. februar 2011: Obvezni izvod, informiranje za OI, čeri in pasti normativne 

kontrole, izločanje oz. odpis knjižničnega gradiva; 
- 3. maj 2011:  Rastem z e-viri – učinkovita raba podatkovnih zbirk; 
- 11. maj 2011:  Knjižnične storitve za slepe in slabovidne; 
- 14. november 2011: Trajno hranjenje digitalnih virov 

 
Direktorica je sodelovala v delovni skupini za pripravo smernic za opravljanje nalog 
svetovanja.  

Ocenjujemo, da smo v letu 2011 dosegli zastavljene cilje, posebej pa nas veseli  
sodelovanje s knjižnicami na območju. 

 
Pripravila: Darja Molnar, koordinatorka OOK 
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VIII. 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 2011 dolžan 
sestaviti in prikazati poslovanje po opredeljenih zakonskih in podzakonskih predpisih: 

• 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). 

Med občinami (so)ustanoviteljicami se finančna obveznost za skupne stroške razdeli v 
skladu s sprejetim sporazumom z dne 15. 9. 1999 (graf 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 13: Stroški v odstotkih 
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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. 

1.   Realizacija vseh prihodkov in odhodkov na dan 31.12.2011 
  REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS 

 OPIS 2010 2011 2011   
   1 2 3 3/2 
I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 745.384,96 750.225 746.354,60 99,48 

      
1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 611.609,58 644.691 604.229,35 93,72 
1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 461.161,90 480.718 462.399,76 96,19 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 266.093,84 277.374 266.804,64 96,19 
1.1.2. Občina Prevalje 84.941,18 88.548 85.174,02 96,19 
1.1.3. Občina Mežica 57.415,40 59.850 57.568,82 96,19 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 52.711,48 54.946 52.852,28 96,19 
1.2. Sredstva za mat. stroške (so)ustanoviteljic  142.684,00 151.177 135.551,00 89,66 
1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 79.440,00 87.159 79.426,00 91,13 
1.2.2. Občina Prevalje 28.179,00 28.041 21.060,00 75,10 
1.2.3. Občina Mežica 18.300,00 18.776 18.300,00 97,46 
1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.765,00 17.201 16.765,00 97,47 
1.3. Program krajevnih  knjižnic 5.414,02 12.796 6.278,59 49,07 
1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 2.324,02 7.646 3.188,59 41,70 
1.3.2. Občina Mežica 1.610,00 1.652 1.610,00 97,46 
1.3.3. Občina Črna na Koroškem 1.480,00 1.518 1.480,00 97,50 
1.4. Sofinanciranje  projektov  občine (so)ustanovit. 2.349,66 0     

2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 53.060,00 58.952 54.273,70 92,06 
2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 6.728,00 5.828 3.923,00 67,31 
2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 44.794,00 49.995 46.885,10 93,78 
2.3. Ministrstvo za kuturo - digitalizacija OOK 1.538,00 3.129 3.465,60 110,76 
3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 48.960,17 38.422 44.677,34 116,28 

4. Drugi prihodki  29.012,91 8.160 43.174,21 529,10 
5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic         

6. Inveticijsko vzdrževanje občina Ravne na Koroškem 2.742,30   0,00   

      
I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 737.515,43 750.225 754.622,47 100,59 

      
1.  PLAČE IN DRUGI OP 519.662,38 530.713 541.753,59 102,08 
1.1. BOD  401.273,94 409.900 411.523,14 100,40 
1.2. Prispevki delodajalca 64.635,27 65.995 66.255,13 100,39 
1.3. Stimulacija   0     
1.4. Drugi osebni prejemki 53.753,17 54.818 63.975,32 116,70 
      
2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 220.581,34 219.512 212.868,88 96,97 
2.1. Stroški blaga in materiala 73.868,94 86.165 77.772,40 90,26 
2.2. Stroški storitev 110.647,05 116.606 117.102,74 100,43 
2.3. Amortizacija 11.397,23 12.107 10.198,93 84,24 
2.4. Drugi odhodki 10.004,54 4.634 5.514,29 119,00 
2.5. Investicijsko vzdrževanje 14.663,58 0     
2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila     2.280,52   
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  REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS 

 OPIS 2010 2011 2011   
   1 2 3 3/2 
I.C. Presežek prihodkov nad odhodki za dejavnost  5.141,24 0,00 -8.267,87   

      
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 151.432 140.039 140.265 100,16 

      
1. Sredstva za knjižnično gradivo 130.464 140.039 135.265 96,59 
1.1. Knjižnično gradivo - občine 57.762,00 59.960 58.440,00 97,46 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.600,00 28.779 28.050,00 97,47 
1.1.2. Občina Prevalje 13.800,00 14.385 14.020,00 97,46 
1.1.3. Občina Mežica 8.412,00 8.639 8.420,00 97,46 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.950,00 8.157 7.950,00 97,46 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  54.302,00 60.893 58.270,00 95,69 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 18.400,00 19.186 18.554,90 96,71 

2. Ministrstvo za kulturo - računalniška oprema 2.190,00   0,00   

3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem 13.581,96       

4. Sofinanciranje po projektih 4.196,10   5.000,00   

5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev 1.000,00       

      
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 155.320 140.039 142.789 101,96 
      

1. Nakup knjižničnega gradiva 130.529,53 140.039 135.062,32 96,45 
1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 57.820,23 59.960 58.242,17 97,14 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.647,57 28.779 27.941,46 97,09 
1.1.2. Občina Prevalje 13.804,88 14.385 13.960,53 97,05 
1.1.3. Občina Mežica 8.424,57 8.639 8.404,02 97,28 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.943,21 8.157 7.936,16 97,29 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 54.306,66 60.893 58.268,39 95,69 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 18.402,64 19.186 18.551,76 96,69 

2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 2.630,46 0 0,00   

3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem 13.581,96 0     

4. Nakup opreme  po razpisih na projektih 4.500,29 0 5.000,00   

5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij 2.274,00 0     

6. Nakup opreme - lastna sredstva 1.804,13 0 2.726,20   

       
II.C. Presežek prihodkov nad odhodki za investicije -3.888,31 0 -2.523,62   

      
III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  1.252,93 0 -10.791,49   

 

2.   Pojasnila računovodskih izkazov za leto 2011 

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 
ter s prijavami na projekte in javne razpise. 
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Občine (so)ustanoviteljice Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem so 
sredstva za knjižnično gradivo za leto 2011 sofinancirale v višini 100 % finančnega načrta 
knjižnice. Ministrstvo za kulturo sofinancira nakup knjižničnega gradiva na osnovi 
projektnega razpisa. Prijavili smo se na  razpisane projekte in programe, in sicer za OOK, ESS 
CVŽU, JAK in Ministrstvo za visoko šolstvo in tehnologijo (IKT oprema).   

4.1.1 I.A. prihodki za izvajanje javne službe 

Pregled prihodkov po namenih: 
 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 746.354,60 

   
1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 604.229,35 
1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 462.399,76 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 266.804,64 
1.1.2. Občina Prevalje 85.174,02 
1.1.3. Občina Mežica 57.568,82 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 52.852,28 
1.2. Sredstva za mat.stroške (so)ustanoviteljic  135.551,00 
1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 79.426,00 
1.2.2. Občina Prevalje 21.060,00 
1.2.3. Občina Mežica 18.300,00 
1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.765,00 
1.3. Program krajevnih  knjižnic 6.278,59 
1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.188,59 
1.3.2. Občina Prevalje   
1.3.3. Občina Mežica 1.610,00 
1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.480,00 
2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 54.273,70 
2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 3.923,00 
2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 46.885,10 
2.3. Ministrstvo za kulturo - digitalizacija OOK 3.465,60 
3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 44.677,34 
3.1. Članarine in vpisnine 20.218,43 
3.2. Opomini 19.939,58 
3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 825,30 
3.4. Medknjižnična izposoja 603,03 
3.5. Fotokopiranje 347,34 
3.6. Izpisi 820,13 
3.7. Komercialni najem prostorov 206,00 
3.8. Ostale storitve knjižnice 68,53 
3.9. Bukvarna 1.649,00 

4. Drugi prihodki  43.174,21 
4.1. Obresti 112,98 
4.2. Odškodnine zavarovalnica 700,27 
4.3. Prihodki donacije 90,15 
4.4. Drugi prihodki 312,66 
4.5. Prihodki za povračila stroškov  2.975,72 
4.6. Refundacija ESS CVŽU 6.685,49 
4.6.1. Refundacija ESS CVŽU - PLAČE 4.090,78 
4.6.2. Refundacija ESS CVŽU - OSTAL 2.594,71 
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4.7. Refundacija ZZZS - plače 14.826,83 
4.8. Refundacija ZZS - plače javno delo 17.470,11 
5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic   
6. Investicijsko vzdrževanje občina Ravne na Koroškem 0,00 

 
Za potrebe plač so občine financirale po dejanskih zahtevkih v okviru sprejetega proračuna.  
Prihodki za materialne stroške se že od leta 2009 niso zvišali, ampak so se pri posameznih 
postavkah celo znižali. 
Za blago in storitve in nakup knjižničnega  gradiva so nam občine nakazovale mesečno, 
skladno s potrjenimi proračuni, razen  Občina Ravne, ki je z nakazili zamujala. Občina Prevalje 
je znižala materialne stroške v višini ene zaposlitve in jih povečala na postavki plač, tako da je 
usklajena z ostalimi občinami glede števila zaposlenih. 
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.   
Glede na leto 2010 so se lastni prihodki precej zmanjšali, kar predvidevamo, da je odraz krize. 
V prostorih kulturnega doma Ravne smo v letu 2010 odprli bukvarno Ajta in opažamo, da so jo 
prebivalci  kar lepo sprejeli, saj se je prodaja rabljenih knjig  glede  na lansko leto povečala za 
35 %. Bukvarna Ajta je projekt občine Ravne na Koroškem, ki so ga prijavili v okviru obnove 
kulturnega centra. 
 
Od Ministrstva za kulturo smo prejeli sredstva po pogodbi za nakup knjižničnega gradiva v 
višini 58.270 €, in sicer v mesecu aprilu za prve štiri mesece, nato po mesečnih obrokih v višini 
4.070 € do meseca novembra 2011.  
Po projektu Ministrstva za kulturo smo za izvajanje programa osrednjih območnih knjižnic 
pridobili 72.826 €, in sicer: za pokrivanje materialnih stroškov v višini 3.923 €, nakup 
knjižničnega gradiva v višini 18.554 €, pokrivanje osebnih dohodkov za dve delavki v višini 
46.885 € in digitalizacijo v višini 3.466 €. 
 
Povečali so se drugi prihodki, predvsem za refundacijo delavk v bolniški odsotnosti za 700 %. 
To odsotnost delavk v daljši bolniški odsotnosti smo nadomestili z začasno zaposlitvijo 1 
delavke, delno pa s študentskim servisom. 

4.1.2 I.B. odhodki za izvajanje javne službe 

Pregled odhodkov po namenih: 

2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 212.868,88 
2.1. Stroški blaga in materiala 77.772,40 
2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 6.554,70 
2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva   
2.1.3. Električna energija 12.720,43 
2.1.4. Ogrevanje 36.058,87 
2.1.5. Drobni inventar 1.738,24 
2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 15.095,36 
2.1.7. Material za razstave in prireditve 5.060,27 
2.1.8. Drugi materialni stroški 544,53 
2.2. Stroški storitev 117.102,74 
2.2.1. Telefonske in poštne storitve 11.199,23 
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2.2.2. Vzdrževanje in popravila  3.867,70 
2.2.3. Računalniške storitve 7.471,66 
2.3.4. Internetna gostovanja in domene 13.503,28 
2.2.5. Varovanje objekta 4.293,49 
2.2.6. Stroški čiščenja 3.052,85 
2.2.7. Reklame in objave 4.600,71 
2.2.8. Stroški zavarovanje 8.342,02 
2.2.9. Stroški plačilnega prometa 1.033,49 
2.2.10. Stoški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 2.994,46 
2.2.11. Stroški izobraževanja 2.353,20 
2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 5.066,77 
2.2.13. Stroški službenih potovanj 2.969,75 
2.2.14. Stroški študentskega servisa 13.182,64 
2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 1.998,44 
2.2.16. Sejnine 1.623,69 
2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 1.439,12 
2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 894,74 
2.2.19. Stroški razstav in prireditev 4.824,14 
2.2.20. Stroški drugih storitev 4.630,49 
2.2.21. Stroški območnosti OOK 6.659,33 
2.2.22. Stroški digitalizacije OOK 3.465,60 
2.2.23. Mladinska dejavnost 3.227,94 
2.2.24. Občinski projekti   
2.2.25. Projekt ESS CVŽU 2.759,00 
2.2.26. Bukvarna Ajta 1.649,00 
2.3. Amortizacija 10.198,93 
2.4. Drugi odhodki 5.514,29 
2.4.1. Takse in pristojbine   
2.4.2. Stavbno zemljišče 4.078,89 
2.4.3. Obresti 103,07 
2.4.4. Drugi finančni odhodki 42,57 
2.4.5. Stroški po projektih  1.289,76 
2.5. Investicijsko vzdrževanje   
2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.280,52 

 
Stroške materiala in storitev smo znižali na minimum. Avtorski honorarji so bili obračunani 
in izplačani za storitve, ki so bile opravljene za projekte in  prireditve (razstave, prireditve, 
literarni večeri …). 

Nekoliko smo znižali strošek študentskega dela, vendar pa je to zelo težko, ker s 
študentskim delom zapolnjujemo delo zaradi bolniških izostankov. 

Planirali smo tudi restavriranje grajskega pohištva, vendar smo se odločili, da zaradi 
zniževanja prihodkov z restavriranjem počakamo.  

Precej se je povečal strošek internetnega gostovanja in domen, to pa zaradi posodobitve 
internetne strani in nakup licence UDC. Nekoliko smo povečali tudi strošek reklam in 
objav, to pa predvsem zaradi promoviranja e-virov. 

Glede na to, da postopek na sodišču z nekdanjo računovodkinjo še vedno traja, 
posledično povečuje strošek odvetniških storitev. Strošek sejnin je posledica števila sejnin 
v tekočem letu. Pod stroške drugih storitev imamo knjižene zdravniške preglede, varstvo 
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pri delu, ki jih moramo po zakonu opraviti in storitev IZUM-a za izvedbo inventure. Zaradi 
povečanja družbeno koristnega dela sta se povečala tudi stroška zdravstvenih pregledov 
in varstva pri delu. Vse pa refundira Center za socialno delo. Največji strošek v letu 2011 pa 
predstavlja pregled poslovanja za leto 2010 s strani revizijske hiše Loris. 
 
Nabavili smo drobni inventar v vrednosti 1.738,24 € in ga 100 % odpisali.  
Glede na lanski dogovor z revizijsko hišo Loris d.o.o. smo tudi letos pri obračunu 
amortizacije upoštevali enak procent amortizacije (6 %) in ga knjižili pod strošek.  
Predvidevali smo, da bomo v letu 2011 pokrili primanjkljaj, ki ga imamo iz preteklih let za 
nabavo osnovnih sredstev brez vira, vendar pa to ne bo mogoče zaradi zniževanja 
prihodkov tako s strani ustanoviteljev kot tudi lastnih prihodkov. Ta primanjkljaj pa je 
nastal predvsem zaradi neupravičenega vračanja denarja občinam za leto 2006.  

Glede na to, da smo se prijavili na Ministrstvo za visoko šolstvo in tehnologijo, smo za IKT 
opremo  pridobili  sredstva v višini  5.000 €, naš del pri nabavi te opreme  pa je v višini 
2.726 €. 

V decembru smo s soglasjem občin nabavili novo kombinirano vozilo. Vozilo odplačujemo 
z operativnim leasingom. 

4.1.3 Obračunane plače 

 1.  PLAČE IN DRUGI OP 541.753,59 
1.1. BOD  411.523,14 
1.2. Prispevki delodajalca 66.255,13 
1.3. Stimulacija   
1.4. Drugi osebni prejemki 63.975,32 
1.4.1. Regres 15.224,00 
1.4.2. Prehrana med delom 17.660,20 
1.4.3. Prevoz na delo  11.509,96 
1.4.4. Jubilenje nagrade, solidarnostne pomoči itd. 10.807,03 
1.4.5. Dodatno pokoj.zavarov. ZVPSJU 8.774,13 

 
Plače so obračunane za devetnajst zaposlenih delavcev, na programu območnosti za eno 
delavko za obdobje enega leta, ene delavke za obdobje desetih mesecev in 10 % delavke 
na programu ESS CVŽU ter ena zaposlitev preko javnih del. Premije za dodatno 
pokojninsko zavarovanje (ZVPSJU) so bile plačane po predpisani lestvici glede na delovno 
dobo zaposlenega.  
Regres za letni dopust je bil izplačan v znesku 692 € na zaposlenega. Izplačana je bila tudi 
jubilejna nagrada v višini 433 €, dvakrat  solidarnostna  pomoč  v višini 1.154 €, in 
odpravnina ob prekinitev delovnega razmerja  v višini 9.220 €. 
 

4.1.4 Presežek odhodkov nad prihodki 2011 

Iz rednega poslovanja za leto 2011 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 
1.931 €.  Zaradi obračunane amortizacije, ki je odraz napak izpred leta 2007, knjižimo 6 % 
celotne amortizacije v stroške in zato izkazujemo za leto 2011 presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 8.268 €. 
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2.2   Pojasnila k bilanci stanja za leto 2011 

II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 140.265 

   
1. Sredstva za knjižnično gradivo 135.265 
1.1. Knjižnično gradivo - občine 58.440,00 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 28.050,00 
1.1.2. Občina Prevalje 14.020,00 
1.1.3. Občina Mežica 8.420,00 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.950,00 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  58.270,00 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 18.554,90 

2. Ministrstvo za kulturo - računalniška oprema 0,00 
3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem   
4. Sofinanciranje po projektih 5.000,00 
5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev   

 
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 142.789 

   
1. Nakup knjižničnega gradiva 135.062,32 
1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 58.242,17 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.941,46 
1.1.2. Občina Prevalje 13.960,53 
1.1.3. Občina Mežica 8.404,02 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.936,16 
1.2. Ministrstvo za kulturo -knjižnično gradivo 58.268,39 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 18.551,76 

2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 0,00 
3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem   
4. Nakup opreme  po razpisih na projektih 5.000,00 
5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij   
6. Nakup opreme - lastna sredstva 2.726,20 
   
II.C. Presežek prihodkov nad odhodki za investicije -2.523,62 
   
III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  -10.791,49 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da smo vsa sredstva, ki smo jih prejeli za nakup knjižničnega 
gradiva, porabili skoraj 100 %.  

V letu 2011 so bila na novo nabavljena opredmetena osnovna sredstva v  skupni višini 
7.726 €.   Od tega smo od  Ministrstvo za visoko šolstvo in tehnologijo prejeli 5.000 €, 
2.726 € pa smo morali pokriti sami. 
Ker so projekti, na katera se prijavljamo, financirani delno, moramo razliko pokrivati sami. 
Prav tako DDV ni med upravičenimi stroški razpisanih projektov.  

Za knjižnično gradivo smo oblikovali 100 % popravek vrednosti. Po zapisniku popisne 
komisije smo odpisali knjižnično gradivo v višini 42.503 €. 

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali snovna sredstva, ki niso več v uporabi in 
so imela še neodpisano vrednost v višini 2.937 €.   
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4.2.1 III. B. kratkoročna sredstva v upravljanju 

Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2011 

Terjatve na dan 31.12.2011 79.840 
Denarna sredstva v blagajni 349 
Denar na poti 180 
Denarna sredstva na računih 29.425 
Terjatve do kupcev 2.606 
Terjatve do občina za plače 39.925 
Terjatve do ESS,  ZZZS in ZZS 5.684 
Druge terjatve 369 
Časovne razmejitve 1.303 

 
Že zapadlih terjatev do kupcev  je 1.392 €, terjatve do občin znašajo 39.925 €, terjatve do 
ZZZS, CVŽU in ZZS znašajo 5.684 €. Na kontu 19 časovne razmejitve imamo kratkoročno 
odložene odhodke, kot so telefon, naročnine in podobno v višini 1.303 €   
 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2011 

Obveznosti na dan 31.12.2011 86.844 
Obveznosti za plače 47.823 
Obveznosti do dobaviteljev 39.021 

 
Že zapadlih obveznosti do dobaviteljev je v vrednosti 3.739 €. Največji dobavitelji so 
Mladinska knjiga trgovina d.d., Petrol Energetika d.o.o.,  Kopa d.o.o., Eurosplet d.o.o., ŠS 
Maribor d.o.o., Zavarovalnica Triglav, Avrora d.o.o., Učila international d.o.o. in več 
manjših dobaviteljev. Obveznosti za plače so v višini 47.823 €. 
 

 
Pripravila: Majda Podojstršek 

 


