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I Uvod 
  
Poslovanje Koroške osrednje knjižnice je bilo tudi v letu 2012 v znamenju varčevanja, še 
več, pogoji poslovanja so se zaradi sprejetega ZUJF-a še zaostrili. V KOK smo z velikim 
varčevanjem, z maksimalnim angažiranjem vsega kolektiva uspeli v šestih letih sanirati 
posledice nepremišljenih finančnih odločitev in leto 2011 smo zaključili s presežkom 
prihodkov nad odhodki. Trudili smo se, da varčevanje ne bi ogrozilo kvalitete naših 
storitev. Bojimo pa se, da bomo morali ob nadaljevanju zmanjševanja materialnih sredstev 
občin ustanoviteljic ukiniti kakšno dejavnost. Upamo, da sčasoma ne bomo postali samo 
izposojevalnica knjig, kot se je slikovito izrazil predsednik Sveta KOK. Knjižnica je in mora 
ostati vsem krajanom dostopen prostor, kjer bodo občani lahko zadovoljevali svoje 
potrebe po branju, pridobivanju novih informacij, izobraževanju in prostor, kjer bodo 
lahko prijetno in koristno preživljali svoj prosti čas. Pred nami so novi izzivi, ki jim moramo 
tudi zaradi razvoja tehnologije poskušati slediti. Ob pridobivanju ustreznih znanj, primerni 
organizaciji in financiranju bomo lahko razvijali že obstoječe storitve in ustvarjali nove ter 
ostali aktivni dejavnik v okolju. 
 
Zaradi zmanjševanja sredstev smo nabavili za okoli 10 % manj knjižničnega gradiva. 
Odstotek bi bil še večji, če nam pri dobaviteljih ne bi uspelo znižati povprečne cene (od 
predvidene 23 evrov na 19, 4 evra). Občutno se je tudi zmanjšalo število prireditev, obisk 
pa je ostal podoben kot leta 2011, kar pomeni, da smo izbrali dobre prireditve, da smo z 
njimi uspešno nagovarjali otroke, mladino in odrasle. 
 
Kot osrednja območna knjižnica še vedno poseben poudarek namenjamo oddaljenemu 
dostopu do podatkovnih zbirk, sodelovanju s knjižnicami območja ter digitalizaciji 
knjižnične dediščine. E-vsebine smo vnašali na portal Kamra in dLib. Knjižnice območja 
ugotavljamo, da je obisk podatkovnih zbirk še vedno zelo skromen v primerjavi z 
vloženimi sredstvi.  
 
Domoznanski oddelek se ob svojem rednem delu lahko podpiše tudi pod odmevno 
razstavo Na planoti Ravne, ki bo v letu 2013 z izdajo samostojne publikacije, ki jo bo 
financirala občina Ravne na Koroškem, dobila nujno nadaljevanje.  
 
Spremljanje in prijava na razpise je vedno pomembnejši vir dotoka sredstev. S sredstvi, ki 
smo jih črpali kot partnerji v projektu MOCIS-a, smo pripravili nekaj brezplačnih delavnic.  
Ugotavljamo, da je projektov, primernih za knjižnice, malo. Priložnost vidimo pri projektih 
čezmejnega sodelovanja in upamo, da nam bo tudi tu uspelo že v naslednjem letu. 
 
Na rednih sestankih strokovnega kolegija smo sproti reševali aktualne zadeve, o njih smo 
se pogovarjali tudi na sestankih celotnega kolektiva, kjer smo analizirali tudi naše delo, 
poročali o rezultatih dobre prakse, sprejemali predloge … 
 
Pri finančnem poslovanju smo največ časa namenili sprotnemu spremljanju gibanja 
stroškov in trudili smo se, da jih tam, kjer imamo neposredni vpliv, tudi znižamo. Avtorske 
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honorarje smo omejili, a se bojimo, da v bodoče še zniževati tega stroška ne bo več 
mogoče, saj moramo in želimo ohraniti kvaliteto prireditev in ne prikrajšati že tako najbolj 
ranljivih skupin občanov.  
 
O naših prireditvah in storitvah smo občane seznanjali mesečno v koledarjih prireditev, z 
osebnimi vabili, po lokalnih televizijah in radijskih postajah ter časopisih in strokovnih 
revijah. Uspešno izpeljan Domfest – festival domoznanstva, je bil lepa promocija KOK in 
Mežiške doline. Prisotni smo na socialnem omrežju Facebook. Skrbimo tudi, da na naši 
spletni strani vsak uporabnik najde ustrezne podatke. V rubriki Pišite nam se je našlo kar 
nekaj vprašanj in pobud, ki smo jih z veseljem uresničili. O svojem delu smo poročali tudi 
svojim ustanoviteljem in Svetu zavoda. 
 
Ocenjujemo, da je bilo naše delovanje vseskozi zelo transparentno. Sodelovanje z 
občinami ustanoviteljicami je bilo dobro, naše delovanje so omogočili tudi z rednim 
financiranjem. Prav tako so redno dotekala sredstva resornega ministrstva, pridobljena z 
javnim pozivom za izvajanje posebnih območnih nalog in nakupa knjižničnega gradiva. 
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje in podporo. 
 
Za zaključek tega uvodnega razmišljanja, ki mu sledi vsebinsko bogato poročilo, bi rada 
zapisala še, da sem prepričana, da kljub varčevanju in finančno kriznemu letu imamo kaj 
pokazati, in ponosni smo na to, kar nam je s sodelovanjem vsega kolektiva uspelo. 
 
Kolektivu se zahvaljujem za sodelovanje in podporo ter dosežene rezultate. Prepričana 
sem, da se bomo še naprej trudili za ustvarjanje kreativnega okolja, ki je v teh 
nepredvidenih razmerah porok, da bomo lahko uresničevali to prepotrebno javno službo. 
 

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) 
●Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/2002) 
● Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS 57/2008) 
● Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 95/2007)  
● Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF (UL RS, 40/12) 
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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 2012 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal petkrat, od tega enkrat 
korespondenčno. 
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III Poslovanje KOK 
1 Delovni čas knjižnice, njenih enot in izposojevališč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mežica 
Trg 4. aprila 4 
2392 Mežica 

Tel: 02 827-77-30 
020827-77-31 

Redni delovni čas: 
ponedeljek:    
8.00 - 13.00 

sreda, petek:  
14.00 - 19.00  

Poletni delovni čas 
(julij in avgust)  

sreda: 15.00 - 18.00 
petek: 10.00 - 13.00 

 

Prevalje 
Trg 2a 

2391 Prevalje 
Tel: 02 823-11-75 

Redni delovni čas: 
ponedeljek, sreda, 

četrtek: 14.00 - 19.00 
torek:   8.00 - 12.00 
Poletni delovni čas 

(julij in avgust) 
ponedeljek, sreda: 

 14.00 - 18.00 
četrtek: 10.00 - 14.00 

 

Strojnska Reka 
Stražišče 15 

2390 Ravne na 
Koroškem  

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

(julij in avgust) 
zaprto 

 

Kotlje 
Kotlje 3 

2394 Kotlje  
Tel: 02 821-50-83 

02 821-50-84 
Redni delovni čas: 
ponedeljek: 11.00 - 

13.30 
četrtek: 16.00 - 18.30 
Poletni delovni čas 

(julij in avgust)  
četrtek: 15.00 - 18.00 

 

Leše 
Leše 30 

2391 Prevalje 
Redni delovni čas: 
petek: 15.00 - 16.00 
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 
 

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 

 

Podpeca 
Podpeca 21 

2393 Črna na Koroškem 
Redni delovni čas: 
petek: 16.00 - 17.00 
Poletni delovni čas 

(julij in avgust) 
zaprto 

 

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 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe  
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je v letu 2012: 

• 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 
sobota: 9.oo - 12.oo 

julij, avgust 
torek, četrtek: 16.00-19.00 

v sobotah zaprta 
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3 Kadri 
31. 12. 2012 je bilo v knjižnici za nedoločen čas zaposlenih 18 delavcev. Do 31. 12. 2012 je bilo 
zaposlenih še šest delavcev za določen čas: dve na programu posebnih območnih nalog in 
projektu CVŽU, ena delavka na programu javnih del, dva delavca na nadomeščanju 
porodniške odsotnosti in ena reelekcija. 
 

Stopnja izobrazbe Tehnični delavci Strokovni delavci 
I. 1  
IV. 1  
V. 3 3 
VI. 1 3 
VII. 1, 1* 4,  4* 
VIII 1* 1 
SKUPAJ 9 15 

              * zaposlitev za določen čas 
 
Pomanjkanje strokovnih delavcev je knjižnica reševala z občasnim delom študentov preko 
študentskega servisa. 
 

4 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. 
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Graf 1: Izobraževanja 2012 
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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 in poslanstvo knjižnice, značilne in posebne potrebe okolja, enako 
dostopnost za vse prebivalce, dostopnost naslovov na tržišču, informacijske, raziskovalne 
in kulturne potrebe okolja. Natančnejši kriteriji so opredeljeni v Dokumentu o nabavni 
politiki in vsakokratnem Letnem načrtu nabave gradiva; oba dokumenta sta dostopna na 
spletni strani knjižnice www.rav.sik.si. 
 
Z letnim nakupom 2012 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 v enotah. 
 
Knjižnična zaloga je dosegla 259.115 enot gradiva, od tega: 217.726  knjig, 23.557  serijskih 
publikacij in 17.832 enot neknjižnega gradiva. 
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Knjižna zaloga

217.726

23.557 17.832
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Skupaj: 
259.115 
enot 
gradiva

 
Graf 2: Knjižna zaloga 

 

1.1  Dopolnjevanje knjižnične zbirke v letu 2012 in vsebinska obrazložitev in 
utemeljitev nakupa ter doseženi cilji 
Koroška osrednja knjižnica je kot javna in izobraževalna ustanova v letu 2012 svojim 
uporabnikom nudila širok izbor knjižničnega gradiva, ki ustreza njihovim potrebam po 
informacijah, izobraževanju, raziskovanju, zadovoljevanju kulturnih potreb in 
kvalitetnemu preživljanju prostega časa. Zato je bil nakup gradiva tudi v tem letu 
namenjen posameznikom, skupinam, organizacijam v okolju in je v največji možni meri 
namenjen zadovoljevanju njihovih vsakdanjih potreb in dvigu kakovosti življenja v lokalnih 
skupnostih okolja. Nakup je bil namenjen za: 
-   spodbujanje in razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti in projekte  
     promocije branja ( KOK uspešno izvaja projekta Predšolska bralna značka Petra Nosa in    
     bralna značka za odrasle Korošci pa bukve beremo); 
-    kvalitetno ponudbo leposlovja slovenskih avtorjev, zahtevnejših prevodov in 
humanistike,    
     tudi leposlovja v tujih jezikih (angleški, nemški, francoski, ruski, italijanski, španski); 
-    dopolnjevanje posebnih zbirk (za potrebe slabovidnih); 
-    dopolnjevanje zbirke glede na zahteve uporabnikov in povečano povpraševanje po   
     posameznih področjih in naslovih (rezervirano gradivo); 
-    zadovoljevanje potreb po izobraževanju z gradivom različnih strok, poljudnih in   
     zahtevnejših na različnih medijih (učenje jezikov, permanentno izobraževanje, 
spoznavanje    
     zgodovine, umetnosti); 
-    dostop do elektronskih virov informacij;  
-    načrtno dopolnjevanje posebne domoznanske zbirke;  
-    dopolnjevanje AV zbirke (zgoščenke in DVD-ji) s kvalitetno glasbo in filmi domačih in  
     tujih avtorjev; 
-    kvalitetno ponudbo periodike v slovenskem jeziku in del v tujih jezikih; 
-    ponudbo gradiva namenjenega kvalitetnemu preživljanju prostega časa (hobiji, 
interesne   
     dejavnosti, osebnostna rast, umetnost …) 
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Z letnim nakupom 2012 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). 
 
1.1.2 Razmerja naslovov (NAKUP): 

Razmerje gradiv

58%

42%

strokovno gradivo leposlovno gradivo

Razmerje naslovov gradiv

69%

31%

naslovi za odrasle naslovi za mladino
 

Grafa 3 in 4: Razmerje gradiv in naslovov gradiv 
 

- strokovno in leposlovno gradivo: 58 % : 42 % v korist strokovnega gradiva,  
- razmerje med naslovi za odrasle in mladino: 69 % : 31 % v korist gradiva za odrasle. 
 

Na odstopanja od načrtovanega razmerja 60 : 40 (strokovno : leposlovje) in 30% za 
mladino prihaja zaradi nakupa za zamejce, kjer je po skupnem projektu načrtovan nakup 
gradiva le leposlovje za mladino. 
 
1.1.3 Neknjižno gradivo: 
Knjižnica je kupila 484 enot neknjižnega gradiva, 9,8 % od celotnega nakupa (priporočeno 
10 %), kar pomeni, da smo glede na povpraševanje oz. potrebe uporabnikov in analizo 
zbirke ustrezno povečali ponudbo tega gradiva. 
 
1.1.4 Nakup za zamejce: 
Knjižnica je v okviru pogodbe izvedla nakup knjižničnega gradiva tudi za potrebe 
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu:  455 enot knjižnega gradiva in 11 naslovov periodike, 
skupaj 458 enot gradiva (poročilo o nakupu za zamejce je v posebni točki poročila). 
 
Po analizi nakupa knjižničnega gradiva v letu 2012 ugotavljamo, da smo zbirko dopolnili s 
kvalitetnim in širokim izborom novih naslovov. 
Hkrati skrbimo za aktualnost 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 19,42 EUR ali 84,43 % od 
načrtovane (23.00 EUR). Knjižnica je pri dobaviteljih dosegala večje popuste in tako lahko 
nabavila več gradiva. 
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S kupljenim knjižničnim gradivom smo naše uporabnike in širšo javnost seznanjali s 
seznami na spletni strani knjižnice, literarnimi večeri oz. predstavitvami knjig, v oddaji 
Knjižni vrtiljak na Koroškem radiu in mesečnimi prireditvami Knjižna paberkovanja. 

1.2 Uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva 
Koroška osrednja knjižnica je osrednja knjižnica za 4 občine (Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem), v katerih deluje 9 organizacijskih enot (osrednja 
knjižnica, 5 enot oz. krajevnih knjižnic: Kotlje, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Žerjav 
in 3 izposojevališča: Strojnska Reka, Leše in Podpeca). 
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. V ta namen tudi izločamo neaktualno in zastarelo 
gradivo. 
 
Nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali za 6 organizacijskih enote ter za premično 
zbirko, s katero oskrbujemo 3 izposojevališča, ter za nakup po posebnih kriterijih za 
zamejce (Slovenska študijska knjižnica Celovec).  
 

1.3 Financiranje nakupa 2012 
 

Knjižno gradivo - nakupi 2012/2011
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Graf 5: Primerjava nakupov gradiva med 2012 in 2011 

 
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. 
 
 
 
 

Knjižno gradivo - nakupi 2012 in 2011 
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1.4 Razporeditev gradiva, kupljenega v letu 2012 v mreži knjižnice 
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Graf 6: Razporeditev gradiva 

 
* Premična zbirka 
   - izposojevališče Leše: 110 enot gradiva 
   - izposojevališče Strojnska Reka: 139 enot gradiva 
   - izposojevališče Podpeca: 14 enot gradiva 
   - enota Žerjav: 90 enot gradiva 
   - enota Kotlje: 45 enot gradiva 
 

a) Prirast gradiva po načinu nabave 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7: Prirast gradiva 
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b) Prirast gradiva po vrsti gradiva in načinu nabave 
 

 
c) Prirast knjižnega gradiva  

                                                                                                                     
Način dobave Osrednja 

knjižnica 
Enote Skupaj 

Nakup / MIZKŠ 701 333 1.034 
Nakup / MIZKŠ - OOK 64 0 64 
Nakup / Občine 1.264 1.919 3.183 
SKUPAJ: 2.107 2.252 4.281 
Obvezni izvodi 2.006 0 2.006 
Darovi 291 229 520 
Zamena 0 0 0 
Stari fond 3 0 3 
SKUPAJ: 4.329 2.481 6.810 

 
d) Prirast periodike 

                                                                                                                          
Način nabave Osrednja 

knjižnica 
Enote Skupaj 

Nakup / MIZKŠ 197 0 197 
Nakup / MIZKŠ - OOK 6 0 6 
Nakup / Občine 7 51 58 
SKUPAJ: 210 51 261 
Obvezni izvodi 785 0 785 
Darovi 98 37 135 
Zamena 0 0 0 
Stari fond 6 0 6 
SKUPAJ: 1.099 88 1.187 

 
 
 

 
 
 

Gradivo Nakup 
MIZKŠ 

Nakup 
MIZKŠ 
OOK 

Nakup 
občine 

Obvezni 
izvodi 

Dar Zamena Stari 
fond 

Skupaj 

Knjige 1.034 64 3.183 2.006 520 0 3 6.810 
Serijske  197 6 58 785 135 0 6 1.187 
Neknjižno  207 6 277 267 118 0 176 1.051 
SKUPAJ  1.438 76 3.518 3.058 773 0 185 9.048 
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 e)   Prirast neknjižnega gradiva  
 
 
     

 

 
 
 

 
 
 

Graf 8: Prirast neknjižnega gradiva 

2  Nabava in obdelava domoznanskega gradiva  

2.1 Prirast gradiva 
Pridobili, strokovno obdelali v sistemu Cobiss in dokumentirali smo 523 enot gradiva: 

- 265 naslovov (418 izvodov) knjig z domoznansko vsebino, 
- 65 letnikov časopisov, časnikov, glasil iz vse Koroške krajine in iz zamejske 

Koroške, 
- 17 raziskovalnih nalog, 22 diplomskih del, 0 magistrskih del in 1 doktorsko 

disertacijo, 
- 24 fotografij, 
- 236 razglednic 
- 2 umetniški deli. 
 

Pridobili smo tudi 731 enoto gradiva, ki smo ga zgolj evidentirali:  
- 246 rokopisov  
- 485 drobnih tiskov 

 
LOKALNI KATALOG COBISS je na dan 31.12.202 štel 167.410 zapisov oz. 226.202 enot ali  
87,30 %  knjižničnega gradiva. 
 
Lokalna bibliografija Koroške  (vzajemna baza COBISS od leta 1994-    ) vsebuje  36.944 
zapisov. 
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LOKALNA (Mežica, Črna, Prevalje, Ravne, 
Mežiška dolina) 

856 1080 

OBMOČNOST (Koroška krajina, Slovenska 
Koroška v Avstriji) 

1.122 1317 

SKUPAJ 1.978 2397 
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V letu 2012 je bilo evidentiranih 3.747 časnikov, časopisov in revij, kreiranih je bilo 1.978 
zapisov za članke. 
 
Ker je koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva tudi ena od 
posebnih nalog Koroške osrednje knjižnice kot osrednje območne knjižnice, o 
domoznanski dejavnosti poročamo tudi pri poročilu za območnost (poglavje VII Osrednja 
območna knjižnica). 
 
2.1.1 Retrospektivni vnos gradiva/elektronski katalog 
Nadaljeval se je vnos retrospektive v matični knjižnici, in sicer vnos zbirke v skladišču: 
SKUPAJ:    672 enot gradiva ali 34 % od načrtovanega.   
Zaradi kadrovskega primanjkljaja v obdelavi (porodniška sodelavke), plan ni bil dosežen. 
 
2.1.2 Preusmerjanje gradiva  
Kvalitetna izgradnja in upravljanje zbirke pomeni tudi redno izločanje in preusmerjanje 
starejšega gradiva v skladišče. Zato smo v letu 2012 iz prostega pristopa v Oddelku za 
odrasle v skladišče preusmerili 1.834 enot gradiva ali 93 % načrtovanega. 

2.2 Izločanje knjižničnega gradiva in odpisi 2012 
V letu 2012 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 5.000 enot gradiva, izločili in odpisali pa smo 4.072 enot uničenega, 
izgubljenega in zastarelega gradiva ali 82 % načrtovanega.   
Zaradi kadrovskega primanjkljaja (porodniška) načrt ni bil dosežen. Brez počitniškega 
študentskega dela bi bil rezultat še slabši.  
 
 Knjige Neknjižno 

gradivo 
Serijske 
publ.  

SKUPAJ 

Odd. Za odrasle 1.943 147 737 2.827 
Odd. Za mladino 612 274 0 886 
Enota Prevalje 69 4 16 89 
Enota Mežica 57 5 6 150 
Enota Črna 9 7 10 24 
Enota Kotlje 31 0 12 50 
Enota Žerjav 11 0 0 11 
Izposojev. Leše 6 0 0 6 
Izposojevališče Str. Reka 0 0 0 0 
Izposojevališče Podpeca 0 0 0 0 
Potujoči odd. 29 0 0 29 
SKUPAJ 2.767 524 781 4.072 
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Razlogi za odpis: 
 
Zastarelo Izgubljeno Poškodovano Odveč SKUPAJ 

478 63 882 2.649 4.072 
12 % 1,5 % 21,5 % 65 % 100 % 

 
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.  
Gradivo smo v bukvarni ponudili po simbolni ceni 1, 2 ali 4 EUR. 
 
Gradivo smo podarili:  
- z izločenimi in odpisanimi knjigami smo oskrbovali Bukvarno  Ajta,  
- Bukvarni Fajči iz Dravograda, 
- Zgodovinskemu društvu Maribor, 
- Domu starejših Slovenj Gradec (odpisane revije), 
- Domu starejših Na Fari, 
- Koronarnemu klubu Mežiške doline, 
- Osnovni šoli Juričevega Drejčka,  
- Kriznemu centru za otroke in mladostnike v Slovenj Gradcu,  
- Bukvarni Ciproš v Mariboru. 
 
S ponudbo odpisanega gradiva smo sodelovali na: 
- 1. otroškem festivalu na Ravnah na Koroškem, 
- na sejmu v okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah, 
- na osrednji prireditvi ob svetovnem dnevu srca, 
- v okviru Dneva odprtih vrat kulture (3. december) je bukvarna poslovala v osrednji  
  knjižnici in po enotah (Prevalje, Mežica, Črna, Kotlje), 
- na božičnem sejmu v Kotljah. 
 
V letu 2012 smo od 95 različnih darovalcev v dar prejeli več kot 2.900 knjig.  

2.3 Zaščita in varovanje gradiva 
Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo (ovijemo) z zaščitno folijo. 
V letu 2012 smo zaradi varčevanja skupaj zaščitili 3.637 enot knjižnega gradiva ali 25 % manj 
kot leto poprej: 
 
ŠK PKLS ENOTE SKUPAJ Od tega OBVEZNI IZVOD 
1.781 505 1.351 3.637 379 
 
Prevalje Mežica Črna Kotlje Žerjav Potujoči odd. SKUPAJ 
357 338 321 171 20 144 1.351 
 
Novo gradivo v prostem pristopu v osrednji knjižnici je opremljeno tudi z zaščitnimi 
nitkami proti kraji. 
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3 Zbirka – stanje 31.12.2012 
 
Oddelek       Inventar.     Neinvent. Skupaj 
PROSTI PRISTOP 127.728  127.728 
ODD. ZA ODRASLE 61.521  61.521 
Stroka 41.648  41.648 
Leposlovje 8.996  8.996 
Referenčna 1.290  1.290 
Neknjižno  6.865  6.865 
DZ dvojnice 2.722  2.722 
MLAD. ODD. 21.974  21.974 
Skladišče 3.606  3.606 
Prosti pristop 18.368  18.368 
ENOTE / izposojeval. 44.233  44.233 
SKLADIŠČE 92.742  92.742 
Knjižno grad. 60.136  60.136 
Periodika 23.557  23.557 
Potujoči odd. 5.767  5.767 

PKLS-odrasli 930  930 
OI 2.352  2.352 
ŠTUDIJSKI ODD.           18.980 19.665        38.645 

- Prežihova s. 187               187 
- Suhodloč.s.                    131               131 
- Kotnikova 2.623           2.623 
- raritete, bibliof. izd., 
miniaturke      

1.075           1.075 

- starine 105             301             406 
Artoteka 688 404            1.092 
Rokopisi  2.840 2.840       
Fototeka 3.996         5.782               9.778 
Domozn. zbirka 10.175  10.175 
Drobni tiski         10.338 10.338 
SKUPAJ 239.450 19.665 259.115 
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ENOTA Št. gradiva 
Prevalje 14.759 
Mežica 12.142 
Črna 8.249 
Kotlje 5.806 
Žerjav 2.159 
IZPOSOJEVALIŠČE*  
Strojnska Reka 24 
Leše 793 
Podpeca 301 
SKUPAJ 44.233 
* 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 2011 

DOM 
Leto 2011 
ČIT 

Leto 2011     
SKUPAJ 

Leto 2012 
DOM 

Leto 2012 
ČIT 

Leto 2012 
SKUPAJ 

Enota Prevalje 20.967 4.128 25.095 20.115 3.696 23.811 

Enota Mežica 22.591 9.818 32.409 29.204 7.266 36.470 
Enota Črna na 
Koroškem 

       15.553          5.168        20.721       16.749         3.442        20.191 

Enota Kotlje 7.326 3.095 10.421 5.686 3.336 10.022 
Enota Žerjav 1.165 731 1.896 1.506 877 2.383 
Izposojevališče 
Leše 

894  894 994  994 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

879  879 867  867 

Izposojevališče 
Podpeca 

272  272 106  106 

SKUPAJ MREŽA 69.647 22.940 92.587 75.227 18.617 93.844 
Oddelek za 
otroke in 
mladino 

52.578 3.239 55.817 49.896 2.680 52.576 

Oddelek za 
odrasle 

210.677 76.501 287.178 206.260 80.808 287.068 

OSREDNJA 
KNJIŽNICA  

263.255 79.740 342.995 256.156 83.488 339.644 

SKUPAJ: 332.902 102.680 435.582 331.383 102.105 433.488 
 
Izposoja je bila v primerjavi z letom 2011 za 0,5 % manjša. Na izposojevalca je bilo 
izposojenih 36124 enot gradiva. Vsak obiskovalec si je v povprečju izposodil 54 knjig in 
KOK obiskal 30 krat, v letu 2011 pa 24 krat. 
Preko knjigomata si je 831 uporabnikov izposodilo 1.868 enot gradiva, 302 uporabnikov pa 
vrnilo  839 enot gradiva. 

1.1 Domoznanska dejavnost – izposoja 
V letu 2012 smo izposodili  (izposoja na dom, čitalnico in podaljšanja) 9.131 enot 
domoznanskega gradiva v osrednji knjižnici in enotah. 
V osrednji knjižnici pa smo iz domoznanskega oddelka in iz domoznanskega oddelka –  
dvojnice izposodili na dom 2.855 enot gradiva in v čitalnico 486 enoto gradiva, skupaj 
3.341 enot gradiva. 
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1.2 Članstvo 

   ODRASLI 

  DIJAKI ŠTUDENTI ZAPOSLENI NEZAPOSL. UPOKOJENCI DRUGO SKUPAJ 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

PKLS 132 116 123 106 340 356 56 68 54 81 0 3 705 730 

PREVALJE 95 69 50 48 149 163 40 33 85 86 0 2 419 401 

MEŽICA 48 48 43 31 117 114 27 36 36 35 0 3 271 267 

ČRNA 30 25 37 31 73 89 25 28 18 21 0 2 183 196 

ŽERJAV 7 6 4 2 12 22 3 3 3 2 0 0 29 35 

KOTLJE 17 17 19 25 71 64 13 17 20 10 0 1 140 134 

LEŠE 1 1 1 2 10 5 3 2 10 15 0 0 25 25 

STROJNSKA REKA 2 2 2 1 5 5 5 0 10 8 0 0 24 16 

PODPECA 0 0 0 0 1 2 2 2 5 5 0 0 8 9 

ŠK 781 683 1.050 880 1.452 1.335 400 380 425 439 0 10 4108 3727 

SKUPAJ 1113 967 1329 1126 2230 2155 574 569 666 702 0 21 5912 5540 
 
 

MLADINA 

PREDŠOL ŠOLSKI SKUPAJ 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

232 253 708 634 940 887 

50 47 237 203 287 250 

52 47 174 169 226 216 

39 48 136 129 175 177 

5 3 34 32 39 35 

20 18 119 85 139 103 

3 3 20 35 23 38 

2 2 15 6 17 8 

1 1 10 8 11 9 

69 87 582 564 651 651 

473 509 2035 1865 2508 2374 
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Enota Leto 2011 Leto 2012 
 
 

Enota Prevalje 706 651 
Enota Mežica 497 483 
Enota Črna na 
Koroškem 

358 373 

Enota Kotlje 279 237 
Enota Žerjav 68 70 
Izposojevališče Leše 48 63 
Izposojevališče 
Strojnska Reka 

41 24 

Izposojevališče 
Podpeca 
 

19 18 

SKUPAJ MREŽA: 2.016 1.919 
Oddelek za otroke in 
mladino  

1.645 1.617 

Oddelek za odrasle 4.759 4.378 
OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

6.404 5.995 

SKUPAJ: 8.420 
 

7.914 

 
Knjižnica je v letu 2012  7.914 članom  izposodila 433.488 enot gradiva. 
 
V številu 7.914 članov Koroške osrednje knjižnice je zajeto: 
 
a) 3.412  občanov občine Ravne na Koroškem 
b)  1.5.96 občanov  občine  Prevalje 
c)  758 občanov občine Mežica 
d)  688 občanov občine Črna na Koroškem 
e)  425  občanov občine Dravograd  
f)  59 občanov občine Radlje ob Dravi 
g)  462 občanov občine Slovenj Gradec 
h)  27 občanov občine Mislinje 
i)  79 občanov občine Muta 
j)  5 občanov občine Podvelka 
k)  48  občanov občine Vuzenica 
l) 3 občani   občine Ribnica na Pohorju 
m) 352  občanov drugih slovenskih občin. 
 
V letu 2012 beležimo 6 % upad članstva. Ugotavljamo, da je delni razlog le delna (2,60 
evrov) subvencija članarin (prej v celoti). (Pre)velik (14 %) je tudi upad članstva dijakov. 
Ugotavljamo, da tudi profesorji sami zelo slabo poznajo našo zbirko. Poskušali se bomo 
dogovoriti  za še večje sodelovanje med predmetnimi aktivi profesorjev na ŠC in morda 
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tudi tako doseči večji obisk dijakov. Je pa razveseljiv podatek o porastu (5 %) vpisa 
upokojencev in predšolskih otrok (7 %). 

1.3 Odprtost 
 
 Leto 2011 /ure Leto 2012 /ure 
Osrednja knjižnica   2.828 2.754 
Enota Prevalje 889 866  
Enota Mežica 668,5  640 
Enota Črna 384  368 
Enota Kotlje 226,5  232 
Enota Žerjav 100 104 
Izposojevališče Leše 45 43 
Izposojevališče 
Strojnska reka 

48 44 

Izposojevališče 
Podpeca 

43 41  

Mreža skupaj 2.404      2.338 
SKUPAJ:   5.232              

                                  
5.092 

 
Osrednja knjižnica (Oddelek za odrasle in Oddelek za otroke in mladino) je bila v letu 2012 
odprta 2.754 ur. Na dom in v čitalnico pa je bilo izposojenih  339.644 enot gradiva, to je  
123 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 173.457 uporabnikov, to je 63 uporabnikov na uro. 
Enota Prevalje je bila v letu 2012 odprta 866 ur, Na dom in v čitalnico pa smo izposodili 
23.811 enot gradiva, to je 27 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 11.124 uporabnikov, to je 13 
uporabnikov na uro. 
Enota Mežica je bila v letu 2012 odprta 640 ur. Na dom smo izposodili 36.470 enot 
gradiva, to je 57 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 16.077 uporabnikov, to je 25 
uporabnikov na uro. 
Enota Črna je bila v letu 2012 odprta 368 ur. Na dom in v čitalnico smo izposodili 20.191 
enot gradiva, to je 55 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 8.748 uporabnikov, to je 24 
uporabnikov na uro. 
Enota Kotlje je bila v letu 2012 odprta 232 ur. Na dom in v čitalnico smo izposodili 9.022 
enot gradiva, to je 39 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 3.599 uporabnikov, to je 16 
uporabnikov na uro. 
Enota Žerjav je bila v letu 2012 odprta 104 ure. Na dom in v čitalnico smo izposodili 2.383 
enot gradiva, to je 23 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 1.393 uporabnikov, to je 13 
uporabnikov na uro. 
Izposojevališče Leše je bilo v letu 2012 odprto 43 ur. Na dom smo izposodili 994 enot 
gradiva, to je 23 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 435 uporabnikov, to je 10 uporabnikov 
na uro. 
Izposojevališče Strojnska Reka je bilo v letu 2012 odprto 44 ur. Na dom smo izposodili 867 
enot gradiva, to je 20 enot na uro. Knjižnico je obiskalo 332 uporabnikov, to je 8 
uporabnikov na uro. 
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Izposojevališče Podpeca je bilo v letu 2012 odprto 41 ur. Na dom smo izposodili 106 enot 
gradiva, to je 3 enote na uro. Knjižnico je obiskalo 38 uporabnikov, to je 1 uporabnik na 
uro. 
Število ur odprtosti je manjše tudi zaradi izrednih razmer: daljšega izpada električne 
energije, ko smo morali knjižnico na Ravnah zapreti. 
16. 11. 2012 smo namenili strokovnemu dnevu knjižnice. 
 

1.4 Obisk  
 
 Leto 2011 Leto 2012 
Mreža skupaj 40.461 41.746 
Osrednja knjižnica 153.044 173.457 
 193.505 215.203 
Prireditve 26.275                           25.160       
Bukvarna Ajta                                 424 
SKUPAJ:                         220.738      

                                   
240.787 

  
Obisk knjižnice se je kljub zmanjšanju članstva povečal za 9 % v primerjavi z letom 2011.    
   

1.5 Rezervacije 
V letu 2012 smo zabeležili: 
 
Mreža (enote) 4.511 
Oddelek za otroke in mladino 1.381 
Oddelek za odrasle 22.217 
Osrednja knjižnica skupaj 23.598 
SKUPAJ 28.109 

 

1.6 Informacije 
Uporabnikom dajemo tudi veliko informacij, ustno ali pisno. 
V letu 2012 smo v Domoznanskem oddelku dali 241  analitičnih in splošnih informacij. 
Uporabnikom smo dali tudi 827 pisnih informacij preko interneta. 
Pripravili smo tudi gradivo za 161 pisnih zahtevkov. 
Dobili smo tudi 396 zahtevnih informacij in jih rešili (pripravili gradivo, članke, svetovali). 
Splošnih informacij je bilo v oddelku za odrasle 8.837 in 767 v oddelku za otroke in 
mladina. 
Skupaj smo dali in razrešili 11.229 informacij. 
 
 



 
  Letno poročilo 2012                                                                                                 Oddelek izposoje                              
 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika                                                                           28/59 

1.7 Podaljšanje 
Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, pisno, po telefonu, po 
bibliofonu, po internetu in preko knjigomata. 
 
V letu 2012 smo zabeležili 163.206 podaljšanj gradiva, kar je v primerjavi z leto 2011 za 5 % 
več. 
 

1.8 Medknjižnična izposoja    
V letu 2012 smo opravili 188 naročil za medknjižnično izposojo. 
Iz drugih knjižnic smo prejeli 98 zahtevkov za gradivo, realizirali smo jih 91. 12 krat smo 
dobili zahtevek za kopije člankov in jih 12 krat realizirali (137 kopij). 
Drugim knjižnicam smo poslali 60 zahtevkov za gradivo iz Slovenijo, realizirano je bilo 52 
zahtevkov iz Slovenije, 18 krat smo poslali zahtevke za kopije člankov in jih 15 krat 
realizirali (95 kopij). 
64 enot gradiva je bilo iz medknjižnične izposoje tudi podaljšano.  
 
Skupaj smo imeli 188 naročil, realizirali smo jih: 143 za gradivo, 64 podaljšali in 27  za 
fotokopije (232 kopij), skupaj 234. 
 

1.9 Uporaba čitalnic in svetovnega spleta  
Svetovni splet je v letu 2012 uporabljalo 1.022 uporabnikov (80 % manj kot 2011), E-
knjižnico 2.400 uporabnikov v osrednji knjižnici in 522 v enotah.  
Časopisno čitalnico je obiskalo 10.581 obiskovalcev, referenčno čitalnico 2.881 in študijsko 
čitalnico 3.182 obiskovalcev. 201 obiskovalcev je obiskalo CIPS, 12.361 pa je uporabljalo 
čitalniške mize med gradivom. 
  
V letu 2012 beležimo večji obisk naših čitalnic: za 18 % je povečan obisk časopisne čitalnice, 
referenčno čitalnico je obiskalo 25 % več uporabnikov, študijsko pa za 10 % več v primerjavi 
z letom 2011. 
 

1.10 Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in informacij   
V letu 2012 smo z informacijskem opismenjevanjem pomagali 4.467 uporabnikom, v 2011 
je pomoč potrebovalo 2675 uporabnikov (izobraževali smo jih za iskanje po COBISS-u in 
po elektronskih virih). 
Informatorji so dali  10.462 informacij v oddelku za odrasle in 767 informacij v oddelku za 
otroke in mladino, kar je skoraj 25 % več kot leto prej. Uporabnikom smo naredili tudi 
3.766 fotokopij iz revij in gradiva, ki ga ne izposojamo na dom. 
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2  Dostop preko elektronskih virov v letu 2012 
Naše spletno mesto knjižnice je v lanskem letu obiskalo 55.376 obiskovalcev, od tega je 
bilo ogledov izven prostorov knjižnice (virtualni obisk), torej od doma, 34.631 
obiskovalcev. Oba podatka sta v primerjavi z letom 2011 manjša za pribl. 20 %. 
 

2.1 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: 7537  
- število skupnih vpogledov: 16.594    

b)  Uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si: 
- število skupnih vpogledov: 4.520  

        c)  Uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra: 
- število skupnih vpogledov: 10.502    

V letu 2012 beležimo večjo uporabo e-virov, dostopnih na daljavo. V povprečju je bilo 29 % 
več skupnih vpogledov kot leto poprej. 
 

2.2 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: 2792 
 

2.3 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo – od doma  
Oxford Art Online, Oxford Music Online, Who´s who, Ebscohost, Tax-Fin-Lex 
Število skupnih dostopov: 146   
Število uporabnikov: 40  
 
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo narašča, vendar je v primerjavi z 
uporabo v drugih slovenskih knjižnicah še skromna. 
 
Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 
  

Pripravil: Andraž Krevh 
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3  Facebook 
Facebook je socialno omrežje, s pomočjo katerega promoviramo naše dejavnosti, 
predvsem prireditve in novosti. V letu 2012 je na objave naročenih 906 uporabnikov 
omrežja. Po tej poti o naših aktivnostih obveščamo predvsem ciljne skupine uporabnikov 
knjižnice, ki jih s klasičnimi načini obveščanja (vabila, tiskane objave v medijih, lokalni radio 
in televizija) ne dosežemo. Veliko uporabnikov doda tudi komentarje. 
 

4 Delo z bralci 

4.1 Organizirani predstavitveni ogledi knjižnice 
 
V osrednji knjižnici je bilo v letu 2012  110 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice in 
2.304 obiskovalcev. V letu je bilo 5 ogledov manj, obiskovalcev pa je bilo za skoraj 7 % več. 
 

prireditev št. prireditev št. obiskovalcev 
Ogled knjižnice za odrasle 38 577* 
Ogled za vrtce Koroške + pravljica 9 190 
Predstavitveni ogledi za OŠ Koroške 26 567 
Ogledov za OŠ Koroške - projekt Rastem s knjigo 9 202 
Ogledi za OŠ od drugod 8 261 
Ogledi za SŠ Koroška + uvajanje 1 15 
Ogledi za SPŠ Koroška - projekt Rastem s knjigo 14 374 
Ogledi za SŠ od drugod 2 52 
Ogled in uvajanje za VSŠ Slovenj Gradec 3 66 

*7 skupin iz Koroške , 51 obiskovalcev in 31 skupin od drugod, 526 obiskovalcev 
 
V skupnem številu so tudi 4 organizirani predstavitveni ogledi za posebne skupine in 
projekte, 183 obiskovalcev (Mocis, Odprta hiša Slovenije, Sožitje in Društvo diabetikov 
Slovenije). 
Ogledi  so bili tudi izven rednega delovnega časa. 
Večkrat smo vodili tudi v nemškem ali angleškem jeziku. 

4.2 Obiskovalci prireditev skupaj 
 
  Leto 2011 Leto 2012 
  Število prireditev Obisk Število prireditev Obisk 
Prireditve za 
mlade 404 11636 316 11643 
Prireditve za 
odrasle 170 12170 158 12213 
SKUPAJ 574 23806 474 23856 
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Kljub temu, da je bilo v letu 2012 sto prireditev manj kot v letu 2011, je obisk večji, kar 
pomeni, da je vsako prireditev obiskalo več obiskovalcev.  
 

4.3 Delo z mladimi bralci v letu 2012 
 
a) Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami 
V letu 2012 smo v Oddelku za otroke in mladino izvedli 35 pravljičnih ur z ustvarjalnimi 
delavnicami v popoldanskem času, ki jih je skupno obiskalo 625 otrok.  
V naših zunanjih enotah (Črna 3, Žerjav 6, Mežica 3, Prevalje 7) smo izvedli 19 pravljičnih ur 
v popoldanskem času, ki jih je skupaj obiskalo 161 otrok. 
V dopoldanskem času smo izvedli 45 pravljičnih ur (skupaj 1116 otrok), od tega 22 
pravljičnih ur  (skupaj 683 otrok) v vrtcih, šolah, CUDV ali v naših zunanjih enotah, 23 pa v 
Oddelku za otroke in mladino (433 otrok). 
 
Skupaj smo v letu 2012 izvedli 99 pravljičnih ur z ustvarjalnimi delavnicami, ki sta jih 
obiskala 1902 otroka. 
 
 OOM 
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POP - 
OBISK 

ENOTE  
POP - 
URE 

ENOTE 
– POP 
OBISK 

OOM 
DOP 
-URE 

OOM 
DOP - 
OBISK 

ENOTE  
DOP - 
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EN. 
– 
DOP 
OBI 

SK. 
URE / 
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2012 35 625 19 161 23 433 22 683 99/1902 
2011 35 550 47 476 10 264 33 564 125 

/1854 
 
 
b) Otroške lutkovne in dramske predstave  
Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa smo organizirali 6 lutkovnih predstav 
Pravljica o potujočem kovčku (skupno 678 obiskovalcev): 2 v Kulturnem domu Ravne na 
Koroškem (185 in 185 obiskovalcev; skupno 370 obiskovalcev), v Vrtcu Črna na Koroškem 
(20 obiskovalcev), v Narodnem domu Mežica (140 obiskovalcev), v Vrtcu (OŠ) Prevalje 
(103 obiskovalci) in v Kulturnem domu Kotlje (45 obiskovalcev). 
Decembra smo v Kulturnem centru Ravne pripravili praznično lutkovno predstavo 
Čarobni snežak (150 obiskovalcev). 
 
V letu 2012 smo organizirali 7 predstav za otroke, ki jih je skupno obiskalo 828 
obiskovalcev. 
 
 ŠT. PREDSTAV OBISK 
2012 7 828 
2011 9 814 
 
 



 
  Letno poročilo 2012                                                                                                 Oddelek izposoje                              
 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika                                                                           32/59 

c) Srečanja s pisatelji in pesniki 
3. aprila smo za osnovnošolce in izžrebance pri projektih Moja naj knjiga in Mega kviz 
pripravili »Literarno opoldne z Andrejem Rozmanom - Rozo«.  
 
Srečanja se je udeležilo 86 obiskovalcev. 
 
d) Bibliopedagoške ure in vodeni ogledi  
Po dogovoru s šolami in vrtci smo preko celega leta izvajali vodene oglede z 
bibliopedagoškimi urami (uvajanje v knjižnično-informacijska znanja).  
V Oddelku za otroke in mladino je bilo 64 organiziranih predstavitvenih ogledov, skupaj 
1550 obiskovalcev. 
V enotah: 
- Mežica: 5 skupin,  82 obiskovalcev; 
- Izposojevališče Leše: 2 skupini,  32 obiskovalcev; 
- Črna: 2  skupini,  47 obiskovalcev; 
- Kotlje: 4 skupine, 62 obiskovalcev; 
- Žerjav: 1 skupina, 14 obiskovalcev; 
- Bukvarna: 1 skupina, 20 obiskovalcev. 
 
Knjižnico in njene enote si je v letu 2012 ogledalo 79 skupin otrok in mladih, skupaj 1807 
obiskovalcev.  
 
 OOM - 

SKUPINE 
OOM - 
OBISK 

ENOTE – 
SKUPINE 

ENOTE –  
OBISK 

SKUPAJ - 
SKUPINE 

SKUPAJ - 
OBISK 

2012 64 1550 15 257 79 1807 
2011 63 1483 36 696 99 2179 
 
e) Razstave  
Ob valentinovem smo pripravili razstavo izdelkov ustvarjalne delavnice z Lucijo Šegel 
Praper (79 obiskovalcev).  
Nato smo ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 2. aprila, pripravili razstavo »Utrgaj 
zlato hruško« (158 obiskovalcev). 
Ob zaključku Mega kviza smo pripravili pregledno razstavo »Mega kviz 2011/12« (178 
obiskovalcev). 
Junija, ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa, smo s pomočjo CUDV Črna 
pripravili razstavo »Mi pa beremo!« (318 obiskovalcev). 
Avgusta in septembra smo imeli razstavo »Indijanska vas« (304 obiskovalci). 
Oktobra smo pripravili razstavo z naslovom »Kako še bo in kdaj bo dobro na svetu«, o 
vrednotah v koroškem ljudskem slovstvu (320 obiskovalcev). 
Prav tako v oktobru smo pripravili razstavo »Sm po Guštanju španciral« (378 
obiskovalcev). 
Ob zaključku leta smo pripravili še novoletno razstavo »Voščila v svetovnih jezikih« (224 
obiskovalcev). 
 
V letu 2012 smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 8 tematskih razstav, ki si jih je 
skupno ogledalo 1959 obiskovalcev. 
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f) Razstavni kotički 
Preko celega leta smo pripravili več razstavnih kotičkov: ob veliki noči (168 obiskovalcev), 
ob mednarodnem dnevu otroških knjig (259 obiskovalcev), poletno branje (251 
obiskovalcev), ob začetku novega šolskega leta (198 obiskovalcev),  Večernica 2011 (172 
obiskovalcev) in mesec preprečevanja zasvojenosti (152 obiskovalcev). V času trajanja 
Mega kviza in akcije Moja naj knjiga smo pripravili  3 (Megakviz) oz. 4 (Moja naj knjiga) 
razstavne kotičke za vsak projekt (215 obiskovalcev +  289 obiskovalcev).  
Skupno smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 13 razstavnih kotičkov, ki so si jih 
ogledali  1704 obiskovalci. 
 
V enoti Prevalje so bili 4 razstavni kotički »Moja naj knjiga« (49 obiskovalcev)  in 3 kotički 
»Mega kviza« (45 obiskovalcev), ob Veliki noči, ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, Večernica, noč čarovnic in veseli december (164 
obiskovalcev). Skupno je bilo v enoti Prevalje 14 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 
258 obiskovalcev. 
 
V enoti Mežica so bili 4 razstavni kotički »Moja naj knjiga« (57 obiskovalcev)  in 3 kotički 
»Mega kviza« (51 obiskovalcev), ob Veliki noči, ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, Večernica in veseli december (122 
obiskovalcev). V enoti Mežica smo pripravili 13 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 230 
obiskovalcev. 
 
V enoti Črna so bili 4 razstavni kotički »Moja naj knjiga« (50 obiskovalcev)  in 3 kotički 
»Mega kviza« (49 obiskovalcev), ob Veliki noči, ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, Večernica, noč čarovnic in veseli december (154 
obiskovalcev). Skupno je bilo v enoti Črna 14 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 253 
obiskovalcev. 
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V enoti Kotlje so bili 4 razstavni kotički »Moja naj knjiga« (36 obiskovalcev)  in 3 kotički 
»Mega kviza« (27 obiskovalcev), ob Veliki noči, ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, Večernica in veseli december (109 
obiskovalcev). Skupno je bilo v enoti Kotlje 13 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 172 
obiskovalcev. 
 
V enoti Žerjav so bili 4 razstavni kotički »Moja naj knjiga« (24 obiskovalcev)  in 3 kotički 
»Mega kviza« (19 obiskovalcev), ob Veliki noči, ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, Večernica in veseli december (86 
obiskovalcev). Skupno je bilo v enoti Žerjav 13 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 129 
obiskovalcev. 
 
V letu 2012 smo v knjižnici pripravili 80 razstavnih kotičkov, skupno 2746 obiskovalcev. 
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g) Knjižna uganka 
Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo v letu 2012 skupaj s šolskimi knjižničarji 
pripravili 10 knjižnih ugank in izžrebance iz vsake enote nagradili s knjigo (skupaj 60 
knjižnih nagrad).  
 
Vseh reševalcev v letu 2012 je bilo 1386. 
 
h) „Moja naj knjiga 2012“ 
Od januarja do aprila 2012 je v Oddelku za otroke in mladino in vseh zunanjih enotah 
potekalo glasovanje za Mojo naj knjigo 2011/2012.  
 
V letu 2012 smo prejeli 290 glasovnic. 
 
i) „Rastem s knjigo“ 
V letu 2012 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 
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leposlovno delo. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih 
starostnih stopnjah. Obiski potekajo po dogovoru.  
 
V letu 2012 nas je obiskalo 22 razredov, skupno 557 sedmošolcev in dijakov. 
 
 RSK SKUPAJ SKUPIN RSK SKUPAJ OBISK 

2012 22 557 
2011 25 578 
  
 
j) Ustvarjalne delavnice za mlade 
9. februar 2012, »Valentinove voščilnice«, Oddelek za otroke in mladino, 10 obiskovalcev 
27. november 2012 »Praznična ustvarjalnica«, Oddelek za otroke in mladino,  6 
obiskovalcev. 
 
 V 2 ustvarjalnih delavnicah za mlade je sodelovalo 16 obiskovalcev.   
 
k) Raziskovalne delavnice za mlade 
- 9. oktober 2012: »Kako še bo in kdaj bo dobro na svetu – vrednote v koroškem ljudskem 
slovstvu«, 20 obiskovalcev; 
- 16. oktober 2012: »Kako še bo in kdaj bo dobro na svetu – vrednote v koroškem ljudskem 
slovstvu«, 8 obiskovalcev. 
 
V 2 raziskovalnih delavnicah za mlade je sodelovalo 28 obiskovalcev. 
 
l) Najstniška čvekalnica 
V okviru Najstniške čvekalnice, interaktivnega panoja, so mladi zastavili 7 vprašanj, na 
katera smo jim podali odgovore. Bilo je tudi 31 drugih odzivov mladih (predlogi, pripombe, 
komentarji, pohvale, priporočila za branje … ). V letu 2012 smo v okviru Najstnike 
čvekalnice pripravili tudi 5 različnih tematskih panojev za mlade. 
 
V letu 2012 smo pripravili  316 prireditev oziroma dejavnosti za mlade bralce, ki se jih je 
udeležilo 11.643 obiskovalcev. 
 
 DEJAVNOSTI OBISK 
2012 316 11643 
2011 404 11636 
 
Zaradi objektivnih razlogov se je število prireditev v letu 2012 glede na prejšnje leto 
zmanjšalo. Kljub temu se je število obiskovalcev nekoliko povečalo. 
 

Pripravili: mag. Jelka Kos in Tadeja Forjan 
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4.4 Delo z odraslimi bralci v letu 2012 
 
a) Slovenski kulturni praznik 
Brali smo poezijo po svoji izbiri. 
 
b) Slovenski dnevi knjige 
Slovenski dnevi knjige 2012 
Knjižno paberkovanje v enoti Prevalje in v Koroški osrednji knjižnici. 
Predstavitev knjige Dragana Potočnika: Zgodbe z afriških in azijskih dvorišč 
 
c) Teden vseživljenjskega učenja 
Teden vseživljenjskega učenja je potekal v maju 2012. 
8.5. otvoritev TVU in razstave Univerze za tretje življenjsko obdobje (do 22.5). 
 
d) »Poletna branja pod magnolijo« 
V poletnih mesecih smo pripravili poletno čitalnico na grajskem vrtu.  
 
e) Dan slovenskih splošnih knjižnic 
Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje in Koroški osrednji knjižnici na Ravnah. 
Začetek branja  »Korošci pa bukve beremo«. 
 
f) Kuharjevi dnevi 
V enoti Kotlje je bila razstava KD Kotlje in bralni večer z Mirkom Osojnikom. 
 
g) Projekt Simbioza 
5 prostovoljcev je od 15. do 19. oktobra 2012 na računalnikih v KOK učilo 21 starejših 
uporabljati računalnik. 
 
h) Ta veseli dan kulture 
3. december 2012  
Bukvarna se predstavi: prisotna je bila v Koroški osrednji knjižnici na Ravnah, v enoti 
Prevalje, Mežica, Črna in Kotlje. 
 
i) Dejavnosti CVŽU 
V projektu »Dejavnosti CVŽU« sodelujemo kot partner v sistemu izobraževanja in 
usposabljanja v širšem okolju. 
V letu 2012 smo zabeležili 33 »že učečih« aktivnih udeležencev in 11 »novih« aktivnih 
udeležencev. 
Skupaj: 44 aktivnih udeležencev 
 
j) Brezplačni tečaji in delavnice (Mocis) 2012 
Predavanje Indija in Nepal, 35 udeležencev 
Delavnica MEDIACIJE (MOCIS), 14 udeležencev 
Predavanje dr. med Ane Ranc o menopavzi (MOCIS), 42 udeležencev 
Predavanje Indonezija, 17 udeležencev 
Skupaj: 4 prireditve, 108 udeležencev 
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k) Knjižna paberkovanja 
Srečanja so namenjena odraslim. Predstavljamo nove knjige za otroke in odrasle.  
Predstavitve in pogovori o novih knjigah potekajo vsak 3. četrtek v mesecu ob10. uri v 
Koroški osrednji knjižnici. Pripravili smo 8 srečanj, 233 udeležencev.  
Vsak tretji torek v mesecu ob 10. uri pa potekajo v enoti Prevalje. Pripravili smo 8 srečanj, 
57 udeležencev. 
Skupaj: 16 paberkovanj; 290 udeležencev 
 
 
l) Knjižni vrtiljak  
V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tedensko pripravili  predstavitve 
knjig za oddajo »Knjižni vrtiljak«. V letu 2012 smo v 42 oddajah predstavili 84 knjig. 
 
 
m) Literarni večeri in druge prireditve 
 

Datum Prireditev Št. 
udeležencev 

18. januar 2012 ob 18. uri Predstavitev knjige »Tujec v dveh domovinah« Draga 
Maria Šijanca 

20 

19. januar 2012 ob 18. uri Knjižna paberkovanja 27 
26. januar 2012 ob 18. uri Potopisno predavanje Zorana Furmana: Indija 50 
6. februar 2012 ob 11. uri Branje najljubše poezije ob slovenskem kulturnem 

praznikuku 
70 

16. februar 2012 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 29 
7. marec 2012 ob 18. uri Predstavitev knjige T.H. Moedriacha: Mali Jan in njegova 

pošast Ham 
18 

15. marce 2012 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 25 
21. marec 2012 ob 17. uri Humanistični pogovori: O Ibsenovih Stebrih družbe u 

Vido Otič 
20 

28. marec 2012 ob 17.30 uri Predstavitev pesniške zbirke Sebastijana Valentana 280 
12. april 2012 ob 18. uri Predstavitev knjie dr. Silvije Borovnik: Književne študije 35 
13. april 2012 ob 18. uri Predstavitev Zbornika kulturnega društva literatov 

Mežiške doline 
32 

17. april 2012 ob 18. uri Delavnica MEDIACIJE (Mocis) 12 
19. april 2012 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 28 
23. april 2012 ob 18. uri Slovenski dnevi knige, Predstavitev knjige dr. Dragana 

Potočnika: Zgodbe z afriških in azijskih dvorišč 
30 

24. april 2012 ob 15.15. uri Srečanje z Vinkom Moderndorferjem 52 
8. maj 2012 ob 15. uri TVU, Smeri, Predstavitev raziskovalke psihologinje 

Mojce Petrič 
20 

10. maj 2012 ob 18. uri Predavanje dr. med. Ane Ranc o menopavzi (Mocis) 22 
16. maj 2012 ob 19. uri Zaključek »Korošci pa bukve beremo«: pripovedovalci 

Mariborske knjižnice 
65 

17. maj 2012 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 32 
17. maj 2012 ob 18. uri Predstavitev romana Renate Picej: Čas ladij 62 
24. maj 2012 ob 18. uri Predstavitev pesniške zbirke; Gašper Bivšek: 

Provinca.Mrak 
20 

7. junij 2012 ob 19. uri Pevsko-literarni večer KD pevskega zbora Urška z literati 90 
10. avgust 2012 ob 19. uri Večerov duel: Marko Letonja in Krisjan Haule 90 
14. september 2012 ob 18. uri Predstavitev knjige Emice Golčer: Gelika 100 
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Datum Prireditev Št. 
udeležencev 

21. september 2012  DOM FEST 60 
26. september 2012 ob 18. uri Predstavitev knjige Filo in Zofija 15 
7. oktober 2012 ob 11. uri Odprte hiše 2012 15 
12. oktober 2012 ob 18. uri Obraz kulture: Jože Prednik 95 
Od 15. do 19. oktobra 2012 Projekt Simbioza 21 
18. oktober 2012 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 28 
18. oktober ob 18. uri Predstavitev dveh trijezičnih slovarčkov 68 
26. oktober 2012 ob 11. uri Tiskovna konferenca za film »Svetneči« 20 
22. november 2012 ob 10. uri Dan slovenskih splošnih knjižnic: Knjižna paberkovanja 33 
22. november 2012 ob 11. uri Dan slovenskih splošnih knjižnic: »Korošci pa bukve 

beremo« 
60 

3. december 2012 Ta veseli dan kulture: Bukvarna se predstavi(ŠK,P,M,Č,K)  
13. december 2012 ob 18. uri Predstavitev knjige Prevalje po starih sledeh Dragomira 

in Davorina Benka 
49 

20. december 2012 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 30 
20. december 2012 ob 16. uri Predavanja: Slovar slovenskih frazemov in njegova 

uporabnost 
35 

V Koroški osrednji knjižnici je bilo 38 različnih prireditev z 1.758 obiskovalci. 
 
n) Literarni večeri in druge prireditve – enote in izposojevališča 
 

Datum Prireditev Št. 
udeležencev 

17. januar 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 8 

2. februar 2012 ob 18. uri 
 

Dr. Marjan Pačnik: Barica Smole v enoti Prevalje 20 

14. februar 2012 ob 18. uri 
 

Potopisno predavanje Dušana Tinta: Kreta in Santorini v 
enoti Prevalje 

32 

21. februar 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 5 

20. marec 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 8 

17. april 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 8 

8. maj 2012 ob 18. uri 
 

V enoti Mežica potopisno predavanje: Dušan Tinta: 
Indonezija 

28 

15. maja 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 7 

16. oktober 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 5 

20. november 2012 ob 10. uri Dan slovenski splošnih knjižnic:Knjižna paberkovanja v 
enoti Prevalje 

8 

3. december 2012 
 

Bukvarna se predstavi v enotah: Prevalje, Mežica,Črna in 
Kotlje 

 

4. december 2012 ob 18. uri 
 

V enoti Mežica potopisno predavanje Marinke Dretnik: 
Iran 

12 

5. december 2012 ob 18. uri 
 

V enoti Črna potopisno predavanje Marinke Dretnik: 
Mongolija 

15 

8. december 2012 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja v enoti Prevalje 8 
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V enotah je bilo v letu 2012 14 prireditev z 163 obiskovalci (brez pravljičnih ur in delavnic za 
otroke). 
V primerjavi z obiskom 2011 je bilo v letu 2012 na prireditvah 16 % več obiskovalcev. 

4.5 Literarni večeri in druge predstavitve – bukvarna Ajta 
 

Datum Prireditev Št. 
udeležencev 

23. februar 2012 ob 18. uri 
 

Predstavitev knjige »Ponovno povezani« 20 

 
V bukvarni Ajta je bila 1 prireditev z 20 obiskovalci. 
 

4.6 Razstave 
 

Datum Prireditev Št. 
udeležencev 

6. januar do 31. januar 
 

Razstava didaktika-metodika(Valentin Kubale) 183 

1. februar do 1. marec 
 

Mojca Kovač:«Slovenija odkod lepote tvoje« 309 

21. marec do 18. april 
 

Ted Kramolc:«Zgodbe iz platnenega kovčka« 226 

28. marca do 15. aprila 
 

Razstava  s fotografskim prikazom življenja rodbine 
grofa Thurna na gradu Streiteben 

310 

20. april do 5. maj 
 

Razstava društva koroških likovnikov 215 

25 april 
 

Razstava umetniških knjig »Libri« Pina Poggija 520 

8. maj do 22. maj 
 

Teden vseživljenjskega učenja, SMERI, likovna razstava 118 

15 maj do 30. maj 
 

Razstava otroških likovnih del natečaja ZIPI 240 

24. maj do 5. junij 
 

Razstava CUDV 295 

18. junij do 29. junij 
 

Fotografska razstava rokodelske ustvarjalnosti 
čezmejnega območja 

108 

3. julij do 31. avgust 
 

Iztok Geister 149 

19. oktober do 16. november Razstava likovne sekcije Društva upokojencev Ravne 154 
6. december do 31. 
december (razstava do 
6.2.2013) 
 

»Na planoti Ravne« 165 

 
V letu 2012 je bilo v razstavišču in med gradivom 13 razstav in  2.992 obiskovalcev, kar je v 
primerjavi z letom poprej za 25 % manjši obisk, čeprav je bila samo ena razstava manj kot 
leta 2011. 
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4.7 Razstavni kotički med gradivom 
V letu 2012 je bilo med gradivom 32 priložnostnih razstav, ki si jih je ogledalo 5.300 
obiskovalcev. 
 (Obiskovalce prireditev smo upoštevali  samo enkrat.) 

4.8 Koroško kulturno poletje 
V okviru Koroškega kulturnega poletja je bilo na grajskem vrtu ali v grajskem razstavišču 9 
prireditev. 

4.9 Oddajanje prostorov 
Tudi v letu 2012 smo za prireditve ŠC, drugih neprofitnih organizacij ali združenj 9 krat 
»posodili« naše prostore. Te prireditve je obiskalo 936 obiskovalcev. 
 

Pripravila: Meta Boštjan, vodja oddelka izposoje
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VI Bukvarna Ajta 
 
Obiskovalci so na policah Bukvarne Ajta lahko izbirali med več kot 4.000 knjigami 
(leposlovje in strokovna literatura) za odrasle in otroke. Knjižnični fond se je mesečno 
menjaval in dopolnjeval.  
Trudili smo se upoštevati želje obiskovalcev in poiskali knjige, ki so jih iskali. 
 

1 Dogodki v letu 2012 
 
Mesec Opis dogodka 
Januar Za zgodovinsko razstavo v Mariboru, povezano s polpreteklo zgodovino, Jugoslavijo, 

neuvrščenimi, Titom,… smo darovali knjige na to tematiko. 
Februar Potekala je predstavitev knjige »Ponovno povezani, zdravi druge, zdravi sebe« avtorja dr. 

Erica Pearla, ki jo je predstavila Branka Kraup. 
Osnovni šoli Juričevega Drejčka smo za potrebe pouka podarili 46 knjig (otroške 
enciklopedije). 
 

Marec Celoten kolektiv knjižnice je bil vabljen na ogled Bukvarne Fajči v Dravogradu, v zahvalo za 
dobro sodelovanje. 

Junij Sodelovali smo na 1. otroškem festivalu na Ravnah na Koroškem. 
Julij Kriznemu centru za otroke in mladostnike v Slovenj Gradcu smo darovali 107 knjig z 

mladinsko vsebino. 
September Sodelovali smo na sejmu v okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah. 

Po predavanju na Prevaljah smo članom Koronarnega kluba Mežiške doline podarili knjige 
z zdravstveno tematiko. 
Sodelovali smo na osrednji prireditvi ob svetovnem dnevu srca, kjer smo prav tako 
vsakemu udeležencu podarili knjigo. 

December V okviru dneva kulture je bukvarna poslovala v Študijski knjižnici in po enotah (Prevalje, 
Mežica, Črna, Kotlje).  
Sodelovali smo na Božičnem sejmu v Kotljah. 

 
V letu 2012 smo v dar prejeli več kot 2.900 knjig od 95 različnih darovalcev. 
 
 
 

Pripravila: Špela Plesec 
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VII Osrednja območna knjižnica 
 

1  Posebne naloge Osrednje območne knjižnice 
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: 
 

1.1 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij  
Koroška osrednja knjižnica je v letu 2012 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 70 enot 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).  
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 
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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 (4. knjigo).  
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 3.134 izvodov 
knjižničnega gradiva. 
 
Gradivo je bibliografsko obdelano v sistemu COBISS. 
 
a) Članstvo in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije  
V letu 2011 je knjižnica imela 1.108 ali 14 % članov s širšega območja, ki so si izposodili 
46.790 enot gradiva ali 10,8 % od vsega izposojenega gradiva. 
 
Koroška osrednja knjižnica je osrednjim knjižnicam na območju brezplačno po 
medknjižnični izposoji posredovala 69 enot gradiva in 105 kopij strani 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 2011. 
Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v letu 2012 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 pa je za osrednje knjižnice območja organizirala oz. 
pripravila 6 srečanj (sestanki, izobraževanje, strokovno srečanje, svetovanje) in sicer: 
§ Seznanitev osrednjih knjižnic z odobrenim programom za izvajanje območnih 

nalog na območnem in nacionalnem nivoju v letu 2012, zagotavljanju dostopa do e-
virov ter določitev teme strokovnih srečanj knjižnic na območju; 

§ organizirali smo izobraževanje v regiji za uporabo elektronskih virov (NUK:  Katja 
Rapuš), 14 udeležencev iz vseh OK-jev na območju; 

§ 3 strokovna srečanja, na katerem smo z osrednjimi knjižnicami na območju 
poenotili kriterije za medknjižnično izposojo na območju ter poskušali poenotiti 
cenik storitev za leto 2013; 

§ Strokovno srečanje, na katerem smo skupaj oblikovali predloge za program nalog 
v letu 2013;   

§ knjižnici Radlje smo svetovali pri vzpostavitvi storitev Libroam in Eduroam v njihovi 
knjižnici; 

§ knjižnice smo redno obveščali o novostih ter jim posredovali razne informacije. 
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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.  
 
Na področju razvojnih potreb glede informacijske tehnologije na območju je sistemska 
administratorka Koroške osrednje knjižnice osrednjim knjižnicam območja redno 
svetovala pri nabavi strojne in programske opreme, tudi pri uporabi. Knjižnici Radlje ob 
Dravi pa je svetovala pri vzpostavitvi Libroama in Eduroama v njihovi knjižnici. 
Dokončala je analizo IKT za naše območje. 
 
Vse koroške splošne knjižnice izvajajo dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 
bodisi v prostorih knjižnice ali v institucijah kot so domovih za ostarele, enote varstveno 
delovnih centrov, šole s prilagojenim programom in različna društva, ki vključujejo 
uporabnike s posebnimi potrebami itd.: za mlade, starejše, slepe in slabovidne, dislektike. 
Knjižnica na obisku pa je storitev Koroške osrednje knjižnice (novo v letu 2012) in Knjižnice 
Dravograd in ponuja brezplačno dostavo knjig na dom bolnim, ostarelim in invalidom.  
 
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.  
 
Sicer pa je Koroška osrednja knjižnica sodelovala s šolskimi in drugimi knjižnicami, 
vzgojno-varstvenimi zavodi, osnovnimi šolami, srednješolskimi centri ter visokošolskimi 
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. 

1.3 Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Koroška osrednja knjižnica je tudi v letu 2012 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. 
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a) Koroški biografski leksikon 
v elektronski obliki (1999-  ): 
V letu 2012 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke bio-bibliografskih podatkov o 
osebnostih, ki so prispevale tehten delež k razvoju Koroške s celotnega območja. 
V letu 2012 je bilo dodanih 6 novih gesel: Gradišnik Janez, Malgaj Franjo, Pilat Gašper, Pilat 
Jakob, Rebernik Ivan, Strojnik Vojko. 
Skupaj zajema Koroški bibliografski leksikon 130 gesel (www.rav.sik.si). 
 
b) Projekti 
Sodelovali smo pri projektu Enumerate, ki si je za svoj triletni cilj postavil izoblikovanje 
metodologije za merjenje stanja in napredka digitalizacije kulturne dediščine v institucijah 
njenega varstva po Evropi. Konzorcij partnerjev projekta načrtuje serijo treh statističnih 
meritev v teku treh let. Prve in zadnje meritve so t.i. osnovne meritve, v katerih se zbirajo 
podatki, ki bodo dali okvirno sliko stanja digitalizacije. Zadnje meritve bodo potekale sredi 
leta 2013. Druge meritve pa so potekale konec leta 2012, za razliko od osnovnih bodo 
skušale podati podrobnejši vpogled v stanje in trende digitalizacije. 
 
Dokončali smo projekt popisa stanja domoznanskih knjižničnih depojev v Osrednjih 
območnih knjižnicah. Na podlagi izsledkov popisov je nastala zajetna publikacija z 
naslovom Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji.  
 
Simona Šuler Pandev, koordinatorica za domoznanstvo je v oktobru 2012 sodelovala na 
Zablatnikovem dnevu (Inštitut Urban Jarnik iz Celovca) v Kulturnem domu v Ločah, kjer je 
potekal simpozij o Loški cerkveni pesmarici. Na razstavo in ogled smo postavili nekaj naših 
cerkvenih pesmaric iz rokopisnega oddelka in pripravili prispevek o stanju našega 
rokopisnega gradiva in pogojih hranjena dragocenega gradiva v naših depojih. 
 
c) DOMFEST 2012 
Publikacijo smo predstavili na Domfestu, ki smo ga organizirali v Koroški osrednji knjižnici 
na Ravnah z naslovom DOMFEST, 2. festival domoznanstva, Domoznanski knjižnični 
depoji v Sloveniji. Celodnevnega posveta se je udeležilo okoli petdeset knjižničarjev in 
bibliotekarjev iz celotne Slovenije. 
Ocena stanja domoznanskih depojev je pokazala, kako v bodoče skrbeti za gradivo in 
depoje v knjižnici, kaj je urejeno dobro in kaj bi bilo v prihodnje  lahko storjeno za še boljše 
pogoje in ustreznejše hranjenje gradiva za poznejše rodove. Knjižnice lahko to raziskavo s 
pridom uporabijo tudi pri financerjih za strokovno utemeljevanje stanja v posamezni 
knjižnici. 
Simona Šuler Pandev, koordinatorka za domoznanstvo v ravenski knjižnici, je predstavila 
stanje depojev v Koroški osrednji knjižnici na Ravnah. Teoretični del je bil podkrepljen z 
ogledom domoznanskih depojev in celotne knjižnice. 
Strokovni program so popestrili s kulturnim nastopom »bukovnika« Jožeta Boštjana, 
ljudsko pevko Cvetko Kramberger ter folklorno skupino Anzej Panzej iz Osnovne šole 
Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, pod vodstvom profesorice Tanje Mavrel. 
Predstavili so fenomen bukovništva na Koroškem, otroci pa so s svojim prisrčnim in 
spontanim nastopom udeležencem približali življenje in folkloro na Koroškem. 
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V poznem popoldanskem času so se udeleženci z avtobusom popeljali v Podpeco nad 
Črno na Koroškem, profesor zgodovine in geografije Štefan Keber pa je pripravil 
nepozabno strokovno vodenje s predstavitvijo zgodovine in sedanjosti Mežiške doline.  
Organizatorji dogodka so bili Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in  Center za razvoj knjižnic pri NUK-u. 
 
d) Razstave 
V marcu 2012 je Simona Vončina, koordinatorica za Kamro, v sodelovanju s Koroško 
galerijo likovnih umetnosti Slovenj Gradec v razstavišču pripravila likovno razstavo 
Zgodbe iz platnenega kovčka (Božidar Ted Kramolc). Razstavili smo že digitalizirano 
likovno zapuščino Teda Kramolca in javnosti predstavili zgodbo platnenega kovčka, ki se 
je po srečnem spletu okoliščin končala prav v naši knjižnici. 
 
Prav tako smo konec marca ob predstavitvi pesniške zbirke duhovnika Sebastijana 
Valentana v knjižnici navezali stik z  dr. Eleonoro Thun, vnukinjo nekdanjega lastnika gradu 
Douglasa Thurna. Ob tej priložnosti smo pridobili kar nekaj zanimivih informacij o 
dragocenem grajskem pohištvu, ki ga hranimo, o razporeditvi prostorov, življenju in 
dogodkih v času njenega otroštva in mladosti. Bibliotekarki iz Domoznanskega oddelka 
sva pripravili tudi pregledno razstavo s fotografskim prikazom življenja rodbine Thurn na 
gradu Streiteben.  
 
V  decembru 2012 smo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika odprli zanimivo in 
odmevno domoznansko razstavo z naslovom Na planoti Ravne. 
Avtorici (Simona Vončina in Simona Šuler Pandev) sta že pred nekaj leti pričeli razmišljati 
o tovrstni razstavi. Kulturno-izobraževalno in športno središče kraja, ki se je kot nekakšna 
protiutež železarstvu, razvilo na planotasti ravnici nad mestom, je nudilo dovolj dopadljive 
vsebine in širine.  
Ko sta pričeli brskati in zbirati fotografsko gradivo, sta ugotovili, da je zgodba tega 
prostora vsebinsko tako bogata, da se je načrtovano število panojev kar hitro podvojilo. V 
namen te razstave sta združili bogate fonde fototek Koroške osrednje knjižnice in 
Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne. Svoje fotografije je prijazno dala na 
vpogled tudi Zveza športnih društev Ravne. V naslednjem letu (2013) načrtujemo to 
razstavo spraviti v tiskano knjižno obliko, v kateri bomo fotografsko in drugo slikovno 
gradivo tudi temeljito dokumentirali ter k sodelovanju s svojimi prispevki povabili še 
druge strokovnjake.   
 
e) Delo v rokopisih  
V letu 2012 smo nadaljevali s popisi naših posebnih zbirk (rokopisi, fototeka, razglednice) 
in predvsem gradiva, ki smo ga digitalizirali za potrebe dLib-a, Kamre in naših zbirk. 
Nadaljevali smo s popisom bogate Felaherjeve zapuščine ter v celoti popisali dve 
pridobljeni zapuščini (Avgust Kuhar, Drago Druškovič – Rok Arih). Popisi so v vezani, v 
tiskani obliki dosegljivi v Domoznanskem oddelku. 
 
f) Dragoceno gradivo (zaščita …)  
Nadaljevali smo z zaščito gradiva, in sicer na dva načina: z digitalizacijo in večjo 
dostopnostjo gradiva javnosti, ter z restavriranjem oz. vezavami dragocenega gradiva iz 
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različnih posebnih zbirk. Pri drugem delu sodelujemo predvsem s strokovnjakom 
rokodelsko umetnostne obrti Libra Autentica Igorjem Kužnikom, ki poškodovano gradivo 
strokovno  popravi in zaščiti.  
 

            
 
Primer poškodovanega gradiva (na levi) in na novo popravljeno gradivo (na desni) 

 
g) Digitalizacija 
Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do starejšega domoznanskega gradiva in 
rokopisov, smo nadaljevali z dolgoročno načrtovano digitalizacijo knjižnične dediščine, 
oziroma pripravili e-vsebine za skupni regijski portal Kamra in D-Lib in za spletno stran 
knjižnice. 
Za digitalizacijo smo se tokrat skupaj s knjižnicami na območju odločili in digitalizirali 5 
rokopisov in okoli 530 enot slikovnega gradiva: 
 
Rokopisi: 
1. Arzniske bukue u katereh se najdejo resnizhne arznije za sakega zhloueka.  
2. Bezjak Janez: Pesmi, rokopisni zbornik vezan v usnje, 1894. 
3.  Pesmi stare ino nove, rokopisna pesmarica.   
4. Ahacljeve pesmi iz leta 1833.  
5. Mapa z rokopisi Jurija Thomasisha , organista v Skomarju, večinoma prepisi  
    Vodovnikovih pesmi. 
 
Slikovno gradivo (sklopi): 
Grad Ravne – knjižnica: zunanjščina, Grad Ravne – knjižnica: notranjščina, Gimnazija – 
gradnja, Gimnazija, dijaki, Dr. Franc Sušnik – portreti, Dr. Franc Sušnik – družinske 
fotografije / dar Janko Sušnik, Dr. Franc Sušnik – družinske fotografije / dar Tone Sušnik, 
Zaposleni v KOK, Thurni – rodbina, Dom telesne kulture, Štafeta mladosti, GEZA HERZOG 
– exlibrisi. 
Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 
 
h) Spletni portal KAMRA (www.kamra.si) 
Portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja 
domoznanstva, ki jih drugače na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne 
knjižnice in druge lokalne kulturne organizacije. Vključuje vsebine, ki so za določeno 
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področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti. Osnovni gradniki KAMRE so 
multimedijski elementi (dokumenti, slike, avdio-video zapisi), opisani z metapodatki. 
Prikaz vsebin na portalu temelji na pripovedovanju zgodb – digitalnih zbirk, v katerih 
izbrano temo opišemo z besedilom in jo ilustriramo z multimedijskimi elementi. 
 
Tudi v letu 2012 se je Koroška osrednja knjižnica vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim 
portalom in sodelovala na sestankih regijskih urednikov. 
 
Naša koordinatorka se je udeležila akcije 'Dnevi zbiranja spominov', ki je pod okriljem 
Europeane, evropskega portala za kulturno dediščino, aprila 2012 potekala v Vojaškem 
muzeju v Mariboru. Akcija je potekala na treh različnih lokacija po Sloveniji, namen pa je 
bil zbrati čim več osebnih družinskih zgodb, fotografij in spominkov iz časa prve svetovne 
vojne. Prisotni so bili strokovnjaki in zgodovinarji, ki so prispevke pregledali in komentirali 
njihovo pomembnost, digitalizatorji in katalogizatorji pa so jih naložili na spletni portal 
Europeana (http://www.europeana1914-1918.eu/sl). Ker se približuje stoletnica, je namen 
projekta ohraniti te dragocene dokumente za prihodnje generacije. Z digitalizacijo 
preprečimo, da bi se ti izgubili ali zavrgli, na varnem pa se hranijo tudi za uporabo šol, 
rodoslovcev in kulturnih organizacij. 
 
Koroška osrednja knjižnica je v letu 2012 na portal prispevala dve novi digitalni zbirki, ki 
skupno vključujeta 33 podzbirk (poglavij): 
- Na planoti Ravne, zgodba in zgodovina prostora 
Na portalu lahko preberete celotno zgodbo domoznanske razstave 'Na planoti Ravne', 
vključno s fotografskim gradivom.  
- Prelomni dogodki na Koroškem po razpadu Avstro-Ogrske monarhije 
V digitalni zbirki je združen izbor digitaliziranega fotografskega gradiva iz zapuščine dr. 
Julija Felaherja (boji za severno mejo, razglednice koroških krajev) ter slikovno gradivo iz 
zbirke propagandnega gradiva za 'Koroški plebiscit'. Večino spremnega besedila je 
prispeval Koroški pokrajinski muzej (dr. Karla Oder, Marjan Kos).  
 
Vnesli smo 191 multimedijskih elementov in 4 novice.  
 
V letu 2012 beležimo 4.538 ogledov naših digitalnih zbirk ali 45 % več kot leto poprej, 4.636 
ogledov MM elementov in 1.328 ogledov novic.  
 

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 odpis knjižničnega 
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 1 seznam izločenega in odpisanega gradiva (Knjižnica Dravograd). 
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1.5 Nacionalna koordinacija NUK in sodelovanje z drugimi OOK 
Strokovni delavci Koroške osrednje knjižnice sodelujemo v delovnih skupinah: 

- delovna skupina za domoznanstvo  
- delovna skupina sistemskih administratorjev  
- koordinatorji OOK 
- direktorji OOK 
- delovna skupina urednikov regijskega portala Kamra  

 
Redno smo sodelovali s koordinacijsko službo NUK in se udeleževali sestankov, srečanj in 
izobraževanj, ki jih je organizirala in pripravila NUK. Izobraževanj so se udeležile tudi 
strokovne delavke splošnih knjižnic na območju: 
a)      -    26. januar 2012:  Vpliv medijev na mladostnike (NUK), 3 udeleženke; 

- 31. januar 2012: Starec in morje – druge zgodbe... (NUK), 3 udeleženke; 
- 25. oktober 2012:  E-knjige in bralniki (Osrednja knjižnica Kranj),  
      3 udeleženke; 
- 14. november 2012:  Prepoznavanje kakovostne mladinske literature (Osrednja 

knjižnica Kranj), 3 udeleženke; 
- 11. december 2012: Možnost izkoriščanja e-virov za slepe, slabovidne in druge 

uporabnike s posebnimi potrebami (NUK), 4 udeleženke. 
b)     Direktorica je sodelovala v delovni skupini za pripravo smernic za opravljanje nalog   
        svetovanja. 
c)     Vse splošne knjižnice so sodelovale v raziskavi o izvajanju posebnih nalog osrednjih   
        območnih knjižnic. 
 
Ocenjujemo, da smo v letu 2012 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 2012 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). 

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

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 
 
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. 

Stroški občin ustanoviteljic v odstotkih

57,70 %
18,42 %

12,45 %
11,43 %

Občina Ravne na Koroškem Občina Prevalje 
Občina Mežica Občina Črna na Koroškem 
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1 Realizacija vseh prihodkov in odhodkov na dan 31.12.2012 
 

  REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS 
 OPIS 2011 2012 2012   
   3 2 3 3/2 
I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 746.354,60 782.759 723.929,39 92,48 
      
1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 604.229,35 662.001 590.723,62 89,23 
1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 462.399,76 495.075 451.583,28 91,22 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 266.804,64 285.659 260.595,43 91,23 
1.1.2. Občina Prevalje 85.174,02 91.193 83.250,89 91,29 
1.1.3. Občina Mežica 57.568,82 61.637 56.212,80 91,20 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 52.852,28 56.587 51.524,16 91,05 
1.2. Sredstva za mat.stroške (so)ustanoviteljic  135.551,00 155.915 132.799,01 85,17 
1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 79.426,00 88.728 75.455,01 85,04 
1.2.2. Občina Prevalje 21.060,00 30.562 21.763,00 71,21 
1.2.3. Občina Mežica 18.300,00 19.114 18.816,00 98,44 
1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.765,00 17.511 16.765,00 95,74 
1.3. Program krajevnih  knjižnic 6.278,59 11.011 6.341,33 57,59 
1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.188,59 7.784 3.351,33 43,05 
1.3.3. Občina Mežica 1.610,00 1.682 1.610,00 95,72 
1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.480,00 1.545 1.380,00 89,32 
2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 54.273,70 60.039 45.574,36 75,91 
2.1. MIZKŠ - program OOK 3.923,00 5.933 6.518,72 109,87 
2.2. MIZKŠ  - plače OOK 46.885,10 50.921 35.399,35 69,52 
2.3. MIZKŠ  - digitalizacija OOK 3.465,60 3.185 3.656,29 114,80 
3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 44.677,34 40.336 41.155,75 102,03 
3.1. Članarine in vpisnine 20.218,43 21.223 19.885,41 93,70 
3.2. Opomini 19.939,58 13.797 17.111,00 124,02 
3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 825,30 1.066 895,18 83,98 
3.4. Medknjižnična izposoja 603,03 849 634,17 74,70 
3.5. Fotokopiranje 347,34 637 410,09 64,38 
3.6. Izpisi 820,13 1.061 578,90 54,56 
3.7. Komercialni najem prostorov 206,00 324 250,00 77,16 
3.8. Ostale storitve knjižnice 68,53 157 5,00 3,18 
3.9. Bukvarna 1.649,00 1.222 1.386,00 113,42 
4. Drugi prihodki  43.174,21 20.383 46.475,66 228,01 
4.1. Obresti 112,98 480 48,47 10,10 
4.2. Odškodnine zavarovalnica 700,27 530 1.633,10 308,13 
4.3. Prihodki donacije 90,15 0 1.696,07   
4.4. Drugi prihodki 312,66 0 4.871,77   
4.5. Prihodki za povračila stroškov  2.975,72 2.123 1.493,81 70,36 
4.6. Refundacija ESS CVŽU 6.685,49 4.650 2.427,90 52,21 
4.6.1. Refundacija ESS CVŽU - PLAČE 4.090,78 4.150 2.167,38 52,23 
4.6.2. Refundacija ESS CVŽU - OSTAL 2.594,71 500 260,52   
4.7. Refundacija ZZZS - plače 14.826,83   21.089,01   
4.8. Refundacija ZZS - plače javno delo 17.470,11 12.600 13.215,53 104,89 
5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic         
6. Investicijsko vzdrževanje občina Ravne na Koroškem 0,00   0,00   
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I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 754.622,47 782.759 722.844,79 92,35 
      
1.  PLAČE IN DRUGI OP 541.753,59 545.997 519.132,79 95,08 
1.1. BOD  411.523,14 417.278 406.106,02 97,32 
1.2. Prispevki delodajalca 66.255,13 67.183 65.383,13 97,32 
1.3. Stimulacija   0     
1.4. Drugi osebni prejemki 63.975,32 61.536 47.643,64 77,42 
1.4.1. Regres 15.224,00 15.458 9.208,45 59,57 
1.4.2. Prehrana med delom 17.660,20 18.592 17.629,34 94,82 
1.4.3. Prevoz na delo  11.509,96 11.677 9.841,21 84,28 
1.4.4. Jubilenje nagrade, solidarnostne pomoči itd. 10.807,03 6.800 1.443,37 21,23 
1.4.5. Dodatno pokoj.zavarov. ZVPSJU 8.774,13 9.009 9.521,27 105,69 

      
2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 212.868,88 236.762 203.712,00 86,04 
2.1. Stroški blaga in materiala 77.772,40 82.715 81.613,57 98,67 
2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 6.554,70 7.321 6.587,10 89,98 
2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva   3.185   0,00 
2.1.3. Električna energija 12.720,43 14.114 13.573,51 96,17 
2.1.4. Ogrevanje 36.058,87 37.297 40.155,23 107,66 
2.1.5. Drobni inventar 1.738,24 1.061 848,02 79,93 
2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 15.095,36 14.968 16.070,20 107,36 
2.1.7. Material za razstave in prireditve 5.060,27 4.246 3.877,93 91,33 
2.1.8. Drugi materialni stroški 544,53 522 501,58 96,09 
2.2. Stroški storitev 117.102,74 120.697 103.593,62 85,83 
2.2.1. Telefonske in poštne storitve 11.199,23 11.500 10.343,05 89,94 
2.2.2. Vzdrževanje in popravila  3.867,70 5.222 9.614,90 184,12 
2.2.3. Računalniške storitve 7.471,66 9.113 4.654,08 51,07 
2.3.4. Internetna gostovanja in domene 13.503,28 6.999 7.571,44 108,18 
2.2.5. Varovanje objekta 4.293,49 4.877 4.305,02 88,27 
2.2.6. Stroški čiščenja 3.052,85 3.562 2.569,24 72,13 
2.2.7. Reklame in objave 4.600,71 6.500 2.214,00 34,06 
2.2.8. Stroški zavarovanje 8.342,02 8.878 9.549,35 107,56 
2.2.9. Stroški plačilnega prometa 1.033,49 1.300 954,12 73,39 
2.2.10. Stoški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 2.994,46 2.653 5.520,00 208,07 
2.2.11. Stroški izobraževanja 2.353,20 3.133 703,00 22,44 
2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 5.066,77 4.877 4.802,37 98,47 
2.2.13. Stroški službenih potovanj 2.969,75 4.773 1.096,53 22,97 
2.2.14. Stroški študentskega servisa 13.182,64 13.056 13.581,41 104,02 
2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 1.998,44 5.000 583,10 11,66 
2.2.16. Sejnine 1.623,69 1.316 2.125,24 161,49 
2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 1.439,12 1.500 721,81 48,12 
2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 894,74 1.000 1.804,72 180,47 
2.2.19. Stroški razstav in prireditev 4.824,14 5.554 5.164,80 92,99 
2.2.20. Stroški drugih storitev 4.630,49 1.656 1.483,61 89,59 
2.2.21. Stroški območnosti OOK 6.659,33 5.933 6.518,72 109,87 
2.2.22. Stroški digitalizacije OOK 3.465,60 3.185 3.056,64 95,97 
2.2.23. Mladinska dejavnost 3.227,94 3.238 3.009,95 92,96 
2.2.24. Projekt ESS CVŽU 2.759,00 4.650 260,52 5,60 
2.2.25. Bukvarna Ajta 1.649,00 1.222 1.386,00 113,42 
2.3. Amortizacija 10.198,93 12.325 9.953,38 80,76 
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2.4. Drugi odhodki 5.514,29 17.319 6.419,17 37,06 
2.4.1. Takse in pristojbine   115   0,00 
2.4.2. Stavbno zemljišče 4.078,89 4.283 4.078,89 95,23 
2.4.3. Stroški javno delo    12.600   0,00 
2.4.3. Obresti 103,07 107 127,91 119,54 
2.4.4. Drugi finančni odhodki 42,57 214 27,49 12,85 

2.4.5. 
Stroški po projektih "bralna značka za odrasle", 
domfest 1.289,76 0 2.184,88   

2.5. Investicijsko vzdrževanje   3.706     
2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.280,52   2.132,26   
         
I.C. Presežek prihodkov nad odhodki za dejavnost  -8.267,87 0,00 1.084,60   
      
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 140.265 142.560 133.940 93,95 
      
1. Sredstva za knjižnično gradivo 135.265 142.560 125.180 87,81 
1.1. Knjižnično gradivo - občine 58.440,00 61.040 60.686,00 99,42 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 28.050,00 29.297 29.297,00 100,00 
1.1.2. Občina Prevalje 14.020,00 14.644 14.644,00 100,00 
1.1.3. Občina Mežica 8.420,00 8.795 8.795,00 100,00 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.950,00 8.304 7.950,00 95,74 
1.2. MIZKŠ  - knjižnično gradivo  58.270,00 61.989 44.465,00 71,73 
1.3. MIZKŠ  - knjižnično gradivo OOK 18.554,90 19.531 20.028,64 102,55 
2. MIZKŠ - računalniška oprema 0,00   0,00   
3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem     8.760,00   
4. Sofinanciranje po projektih 5.000,00       
5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev         
      
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 142.789 142.560 133.953 93,96 
      
1. Nakup knjižničnega gradiva 135.062,32 142.560 125.192,81 87,82 
1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 58.242,17 61.040 60.707,57 99,46 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.941,46 29.297 29.328,40 100,11 
1.1.2. Občina Prevalje 13.960,53 14.644 14.645,59 100,01 
1.1.3. Občina Mežica 8.404,02 8.795 8.788,11 99,92 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.936,16 8.304 7.945,47 95,68 
1.2. MIZKŠ - knjižnično gradivo 58.268,39 61.989 44.460,39 71,72 
1.3. MIZKŠ - knjižnično gradivo OOK 18.551,76 19.531 20.024,85 102,53 
2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 0,00 0 0,00   
3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem   0 8.760,00   
4. Nakup opreme  po razpisih na projektih 5.000,00 0     
5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij   0     
6. Nakup opreme - lastna sredstva 2.726,20 0     
       
II.C. Presežek odhodkov nad prihodki za investicije -2.523,62 0 -13,17   
      
      
III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  -10.791,49 0 1.071,43   
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2 Pojasnila računovodskih izkazov za leto 2012 

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, Mežica in Črna na Koroškem, MIZKŠ, iz lastnih prihodkov ter s prijavami 
na projekte in javne razpise. 
 
Občine (so)ustanoviteljice Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem so 
sredstva za knjižnično gradivo za leto 2012 sofinancirale v višini 100 % po proračunih občin 
ustanoviteljic in so od  finančnega načrta KOK manjša za 22 %. MIZKŠ sofinancira nakup 
knjižničnega gradiva na osnovi projektnega razpisa. Prijavili smo se tudi na  razpisane 
projekte in programe, in sicer za OOK in ESS CVŽU.   
 

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

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 723.929,39 
   
1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 590.723,62 
1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 451.583,28 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 260.595,43 
1.1.2. Občina Prevalje 83.250,89 
1.1.3. Občina Mežica 56.212,80 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 51.524,16 
1.2. Sredstva za mat.stroške (so)ustanoviteljic  132.799,01 
1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 75.455,01 
1.2.2. Občina Prevalje 21.763,00 
1.2.3. Občina Mežica 18.816,00 
1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.765,00 
1.3. Program krajevnih  knjižnic 6.341,33 
1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.351,33 
1.3.3. Občina Mežica 1.610,00 
1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.380,00 
2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 45.574,36 
2.1. MIZKŠ  - program OOK 6.518,72 
2.2. MIZKŠ  - plače OOK 35.399,35 
2.3. MIZKŠ  - digitalizacija OOK 3.656,29 
3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 41.155,75 
3.1. Članarine in vpisnine 19.885,41 
3.2. Opomini 17.111,00 
3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 895,18 
3.4. Medknjižnična izposoja 634,17 
3.5. Fotokopiranje 410,09 
3.6. Izpisi 578,90 
3.7. Komercialni najem prostorov 250,00 
3.8. Ostale storitve knjižnice 5,00 
3.9. Bukvarna 1.386,00 
4. Drugi prihodki  46.475,66 
4.1. Obresti 48,47 
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4.2. Odškodnine zavarovalnica 1.633,10 
4.3. Prihodki donacije 1.696,07 
4.4. Drugi prihodki 4.871,77 
4.5. Prihodki za povračila stroškov  1.493,81 
4.6. Refundacija ESS CVŽU 2.427,90 
4.6.1. Refundacija ESS CVŽU - PLAČE 2.167,38 
4.6.2. Refundacija ESS CVŽU - OSTAL 260,52 
4.7. Refundacija ZZZS - plače 21.089,01 
4.8. Refundacija ZZS - plače javno delo 13.215,53 
5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic   
6. Investicijsko vzdrževanje občina Ravne na Koroškem 0,00 

 
Plače so občine financirale po dejanskih zahtevkih v okviru sprejetega proračuna.  
Za blago in storitve in nakup knjižničnega  gradiva so nam občine nakazovale mesečno, 
skladno s potrjenimi proračuni. Na postavki materialni stroški pri občini Prevalje še vedno 
beležimo odstopanje od dogovorjenih razmerij med občinami ustanoviteljicami (Sporazum 
1999). Občini Mežica in Črna na Koroškem sta prihodke za krajevni program nakazovali 
mesečno, skladno s proračuni. Občina Ravne na Koroškem je sredstva, namenjena za 
krajevne knjižnice, nakazovala po dejanskih stroških.   
 
Po pogodbi smo od MIZKŠ prejeli sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 44.465 €, kar 
je za 24 % manj kot leto poprej. Nakazila smo prejeli  v mesecu aprilu za prve štiri mesece, 
nato po mesečnih obrokih v višini 3.350 € do meseca oktobra 2012.  
Po projektu MIZKŠ smo za izvajanje programa osrednjih območnih knjižnic pridobili 65.603 €, 
(10 % manj kot leto poprej), in sicer: za pokrivanje materialnih stroškov v višini 7.110 €, nakup 
knjižničnega gradiva v višini 20.029 €, pokrivanje osebnih dohodkov za dve delavki v višini 
35.400 € in digitalizacijo v višini 3.064 €. 
 
Povečali so se drugi prihodki, predvsem za refundacijo delavk v bolniški odsotnosti - 42 %. To 
odsotnost delavk v daljši bolniški odsotnosti smo nadomestili z začasno zaposlitvijo 0,5 
delavke, delno pa tudi s študentskim delom. 
 

b) I.B. odhodki za izvajanje javne službe 
Pregled odhodkov po namenih: 

2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 203.712,00 
2.1. Stroški blaga in materiala 81.613,57 
2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 6.587,10 
2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva   
2.1.3. Električna energija 13.573,51 
2.1.4. Ogrevanje 40.155,23 
2.1.5. Drobni inventar 848,02 
2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 16.070,20 
2.1.7. Material za razstave in prireditve 3.877,93 
2.1.8. Drugi materialni stroški 501,58 
2.2. Stroški storitev 103.593,62 
2.2.1. Telefonske in poštne storitve 10.343,05 
2.2.2. Vzdrževanje in popravila  9.614,90 
2.2.3. Računalniške storitve 4.654,08 
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2.3.4. Internetna gostovanja in domene 7.571,44 
2.2.5. Varovanje objekta 4.305,02 
2.2.6. Stroški čiščenja 2.569,24 
2.2.7. Reklame in objave 2.214,00 
2.2.8. Stroški zavarovanje 9.549,35 
2.2.9. Stroški plačilnega prometa 954,12 
2.2.10. Stoški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 5.520,00 
2.2.11. Stroški izobraževanja 703,00 
2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 4.802,37 
2.2.13. Stroški službenih potovanj 1.096,53 
2.2.14. Stroški študentskega servisa 13.581,41 
2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 583,10 
2.2.16. Sejnine 2.125,24 
2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 721,81 
2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 1.804,72 
2.2.19. Stroški razstav in prireditev 5.164,80 
2.2.20. Stroški drugih storitev 1.483,61 
2.2.21. Stroški območnosti OOK 6.518,72 
2.2.22. Stroški digitalizacije OOK 3.056,64 
2.2.23. Mladinska dejavnost 3.009,95 
2.2.24. Projekt ESS CVŽU 260,52 
2.2.25. Bukvarna Ajta 1.386,00 
2.3. Amortizacija 9.953,38 
2.4. Drugi odhodki 6.419,17 
2.4.1. Takse in pristojbine   
2.4.2. Stavbno zemljišče 4.078,89 
2.4.3. Stroški javno delo    
2.4.3. Obresti 127,91 
2.4.4. Drugi finančni odhodki 27,49 
2.4.5. Stroški po projektih "bralna značka za odrasle", domfest 2.184,88 
2.5. Investicijsko vzdrževanje   
2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.132,26 

 
Zaradi ZUJF smo stroške materiala in storitev znižali na minimum. Za 88 % smo znižali 
stroške avtorskih honorarjev in za izplačane AH dobili pismeno soglasje vseh občin 
ustanoviteljic.  

Strošek študentskega dela je ostal  enak lanskemu, kljub povišanju koncesijskih dajatev iz 
14 % na 25 %. Za izplačila študentskega dela smo prav tako pridobili pismena soglasja občin 
ustanoviteljic. 

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

V primerjavi z lanskim letom so se nekoliko povečali stroški ogrevanja, opreme 
knjižničnega gradiva, internetnih gostovanj in domen. Strošek zavarovanja se je povečal 
zaradi sklenitve zavarovanja za odgovornost. Glede na pretekle izkušnje in internih potreb 
smo se tudi odločili in sklenili pogodbo z odvetniško pisarno, kar predstavlja povečanje 
stroška za 100 %. 
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Članarina, ki jo plačujemo Združenju splošnih knjižnic, se je v letu 2012 iz 500 € povečala na 
1.500 €. 

Strošek sejnin je posledica števila sejnin v tekočem letu. Pod stroške drugih storitev 
imamo knjižene zdravniške preglede, varstvo pri delu, ki jih moramo po zakonu opraviti in 
storitev IZUM-a za izvedbo inventure.  
Nabavili smo drobni inventar v vrednosti 848 € in ga 100 % odpisali.  
Glede na dogovor z revizijsko hišo Loris d.o.o. smo tudi letos pri obračunu amortizacije 
upoštevali enak procent amortizacije (6 %) in ga knjižili pod strošek. Primanjkljaj, ki je 
nastal predvsem zaradi neupravičenega vračanja denarja občinam za leto 2006, nam je v 
letu 2012 uspelo dokončno pokriti, tako da imamo sedaj dolgoročna sredstva usklajena z 
dolgoročnimi obveznostmi. To pomeni, da smo pokrili nabavo osnovnih sredstev, ki so 
bila pred leti nabavljena brez vira.  

 
c) Obračunane plače 
1.  PLAČE IN DRUGI OP 519.132,79 
1.1. BOD  406.106,02 
1.2. Prispevki delodajalca 65.383,13 
1.3. Stimulacija   
1.4. Drugi osebni prejemki 47.643,64 
1.4.1. Regres 9.208,45 
1.4.2. Prehrana med delom 17.629,34 
1.4.3. Prevoz na delo  9.841,21 
1.4.4. Jubilenje nagrade, solidarnostne pomoči itd. 1.443,37 
1.4.5. Dodatno pokoj.zavarov. ZVPSJU 9.521,27 

 
Plače so obračunane za devetnajst zaposlenih delavcev, na programu območnosti za eno 
delavko za obdobje enega leta, ene delavke za obdobje desetih mesecev in 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 po ZUJFU glede na plačni razred posameznega 
zaposlenega. Izplačane so bile tudi tri jubilejne nagrade v skupni vrednosti 1.443 €.  
 
d) Presežek prihodkov nad odhodki 2012 
Kljub zmanjševanju sredstev smo z varčevanjem poslovali uspešno. V letu 2012 imamo 
presežek prihodkov nad odhodki 1.071 €.   

2.2 Pojasnila k bilanci stanja za leto 2012 
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 133.940 
   
1. Sredstva za knjižnično gradivo 125.180 
1.1. Knjižnično gradivo - občine 60.686,00 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 29.297,00 
1.1.2. Občina Prevalje 14.644,00 
1.1.3. Občina Mežica 8.795,00 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.950,00 
1.2. MIZKŠ - knjižnično gradivo  44.465,00 
1.3. MIZKŠ - knjižnično gradivo OOK 20.028,64 
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2. MIZKŠ - računalniška oprema 0,00 
3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem 8.760,00 
4. Sofinanciranje po projektih   
5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev   

 
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 133.953 
   
1. Nakup knjižničnega gradiva 125.192,81 
1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 60.707,57 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 29.328,40 
1.1.2. Občina Prevalje 14.645,59 
1.1.3. Občina Mežica 8.788,11 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 7.945,47 
1.2. MIZKŠ - knjižnično gradivo 44.460,39 
1.3. MIZKŠ - knjižnično gradivo OOK 20.024,85 
2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 0,00 
3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem 8.760,00 
4. Nakup opreme  po razpisih na projektih   
5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij   
6. Nakup opreme - lastna sredstva   
   
II.C. Presežek odhodkov nad prihodki za investicije -13,17 
   
   
III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  1.071,43 

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

V letu 2012 so bila na novo nabavljena opredmetena osnovna sredstva in drobni inventar  
v  skupni višini 8.760 €, ki jih  je v celoti financirala občina Ravne na Koroškem. 
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 24.513 €. 

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali snovna sredstva, ki niso več v uporabi in 
so imela še neodpisano vrednost v višini 6 €.   
 
III. B  Kratkoročna sredstva v upravljanju 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2012 
Terjatve na dan 31.12.2012 91.030 
Denarna sredstva v blagajni 393 
Denar na poti 385 
Denarna sredstva na računih 38.243 
Terjatve do kupcev 1.298 
Terjatve do občina za plače 41.071 
Terjatve do ESS,  ZZZS in ZZS 3.832 
Druge terjatve 5.032 
Časovne razmejitve 776 
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Že zapadlih terjatev do kupcev  je 1.392 €, terjatve do občin znašajo 41.071 €, terjatve do 
ZZZS, CVŽU in ZZS znašajo 3.832 €. Glede na sklep sodišča imamo izkazano terjatev  do 
nekdanje zaposlene v vrednosti 5.023 €. Na kontu 19 časovne razmejitve imamo 
kratkoročno odložene odhodke, kot so telefon, naročnine in podobno v višini 776 € in 
kontu terjatev za obresti 7 €. 
 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2012 

Obveznosti na dan 31.12.2012 85.369 
Obveznosti za plače 41.738 
Obveznosti do dobaviteljev 42.564 
Obveznost do drugih pog. razmerjih 1.066 

 
Že zapadlih obveznosti do dobaviteljev je v vrednosti 274 €. Največji dobavitelji so 
Mladinska knjiga trgovina d.d., Petrol Energetika 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 41.738 €, stale obveznosti (sejnine, stavbno 
zemljišče) pa znašajo 1.066 € 
 
 

Pripravila: Majda Podojstršek 
 


