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I Uvod 
 
 
Pred vami je dokument, ki govori o poslovanju KOK v letu 2014. Delovanje knjižnice v letu, 
ko so gospodarske razmere še vedno zelo negotove, ocenjujem kot dobro. Prilagajanje 
razmeram in hkrati skrb za ohranjanje nivoja storitev za obiskovalce od nas zahteva veliko 
energije, truda in ustvarjalnosti. V knjižnici smo tudi letos izhajali iz stališča, da je čas 
gospodarske krize za knjižnico priložnost, da nagovorimo in pridobimo tudi tiste 
uporabnike, ki do sedaj niso prihajali k nam. Če kdaj, potem v tem času krajani potrebujejo 
in zaslužijo zaupanja vredno ustanovo, kjer bodo pridobili želene in kvalitetne informacije, 
prostor, kjer bodo lahko uresničili svoje potrebe po vseživljenjskem izobraževanju. 
Knjižnica naj bo tudi prostor srečevanja, druženja in širjenja socialnih stikov. S svojo 
bogato kulturno ponudbo dogodkov želimo pomembno sooblikovati koroški kulturni 
prostor. 
 
Finančno poslovanje KOK, ki je osnova vsega programskega dogajanja v preteklem letu, je 
bilo uspešno in pozitivno. Občina Črna na Koroškem je znižala sredstva za knjižnično 
gradivo in zato smo za knjižnici v Črni in Žerjavu nabavili tudi ustrezno manjše število 
knjižničnega gradiva. V letu 2014 je knjižnična zbirka bogatejša za 7.099 enot gradiva in 
prirast gradiva je bil v primerjavi z letom poprej za 11 % nižji. Zbirka Koroške osrednje 
knjižnice konec leta šteje 264.155 enot gradiva.  
Tudi dotacije MK za knjižnično gradivo so bile v primerjavi z letom poprej nižje, in sicer za 
10 %.  
 
Preteklo leto je knjižnico zaznamoval nepredvideni dogodek – junija so meteorne vode 
poplavile kletne prostore: depo, sistemski prostor, sanitarije in ostale prostore za 
shranjevanje delovnih sredstev in drugega materiala. Naša takojšnja angažiranost je 
preprečila še večjo materialno škodo. Večina delavk se je zelo angažirala in ker je bila 
pomoč gasilcev zaradi neprimerne opreme omejene, smo lahko samo same naredile 
največ. Iz naslova zavarovanja smo uspeli pridobiti povrnjen velik del škode in zaradi 
kompleksnosti vzrokov poplave bo celotna škoda sanirana šele v letu 2015. 
 
Tudi v letu 2014 beležimo 1 % znižanje števila članov knjižnice. Ocenjujemo, da je za ta 
padec še vedno razlog ukinitev družinskih izkaznic.  Uspelo pa nam je pridobiti za 7 %  več 
članov upokojencev. Skupaj je bilo v letu 2014 aktivnih 7641 članov, torej tistih, ki so nas v 
tem letu obiskali vsaj enkrat.  Zaradi spremenjenih navad uporabnikom beležimo povečan 
obisk naše spletne strani, prav tako elektronskih virov. 
Skupaj smo jim izposodili 420.679 enot gradiva oziroma vsak član si je v povprečju 
izposodil 55 enot gradiva. 
Za obiskovalce smo pripravili 559 prireditev, ki si jih je ogledalo 31.000 obiskovalcev, od 
tega smo za otroke in mladino pripravili 351 prireditev, ki si jih je ogledalo 20 % več mladih 
glede na leto 2013. Še naprej bodo naša skrb kvalitetne prireditve in storitve. S 
podrobnejšo predstavitvijo se lahko seznanite v vsebinskem delu poročila.  
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Če pa hočemo slediti tudi razvoju tehnologije, moramo posodabljati IKT opremo. Naši 
uporabniki ravno to zahtevajo od nas in ob stalnem izpopolnjevanju knjižnične zbirke je 
enakovredna tudi skrb za večjo in hitrejšo dostopnost do e-virov. 
 
Portala Kamra in dLib sta s svojo bogato vsebino po našem mnenju še vedno premalo 
poznana, zato bomo s promocijo in predstavitvijo še nadaljevali. Letos je naša urednica 
portala Kamra nanj dodala štiri nove digitalne zbirke, ki skupno vključujejo 24 podzbirk, in 
2 novici ter 405 multimedijskih elementov. Nove vsebine so povezane v zgodbo in 
zajemajo domoznansko vsebino. 
 
Kot osrednja območna knjižnica opravljamo vse z zakonom določene posebne naloge. V 
sodelovanju z ostalimi knjižnicami občin Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi 
nadaljujemo s promocijo branja s Korošci pa bukve beremo, ki smo tudi letos razširili s 
programom Lahko branje, prilagojeno za osebe s posebnimi potrebami. Nasploh so 
uporabniki s posebnimi potrebami naša posebna skrb, tudi z dejavnostjo Knjižnica na 
obisku, s katero naša knjižničarka obišče bolne, ostarele in gibalno ovirane uporabnike in 
jim knjige dostavi na dom. Predšolska bralna značka Petra Nosa je uspešna stalnica med 
najmlajšimi, ki aktivira tudi vzgojiteljice in starše in veseli in hvaležni smo za to 
sodelovanje. 
 
Tudi letos nam je uspelo digitalizirati nekaj dragocenega domoznanskega gradiva, in sicer 
rokopis, last knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, in okoli 489 enot slikovnega gradiva 
iz naše posebne zbirke Fototeka.  
 
Posebna zbirka Stripoteka letos beleži zelo lep obisk in izposojo tovrstnega gradiva in 
dokazuje upravičenost njene postavitve. 
Tudi delovanje bukvarne Ajta v kulturnem centru na Ravnah je vedno prepoznavnejše. 
 
Tudi s pomočjo rubrike Pišite nam na naši spletni strani smo obravnavali in uresničili nekaj 
predlogov in želja uporabnikov in se tudi tako še bolj približali njihovim potrebam.  
 
Pregled vsebinskega poročila bo lahko najbolje predstavil vso bogato in raznovrstno 
dejavnost, ki nam jo je v preteklem letu uspelo realizirati s 23. zaposlenimi, od tega sta 
Občini Ravne na Koroškem in Mežica financirali po enega zaposlenega preko javnih del, 
MK pa financira dve delavki za posebne območne naloge. 
 
Ocenjujemo, da je naše delovanje tudi transparentno do občin ustanoviteljic, Ministrstva 
za kulturo ter druge zainteresirane javnosti, saj smo jim skozi vse leto poročali o našem 
delu. Z rednim financiranjem so občine ustanoviteljice in Ministrstvo za kulturo omogočali 
vso našo dejavnost  in za to sodelovanje in podporo se jim zahvaljujemo. 
 
Svet zavoda nam je bil pri uresničevanju našega programa zelo naklonjen, a hkrati 
pomemben in odgovoren nadzornik. 
 
Našega delovanja v takšnem obsegu ne bi bilo brez pomembnega in dragocenega 
sodelovanja sorodnih ustanov, kot so vrtci, šole, muzej, galerija in društva. Za vsemi temi 
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ste posamezniki, ki se vam zahvaljujemo za to dobro sodelovanje in skupno zavedanje, da 
si naši občani zaslužijo najboljše. 
 
Raznovrstni mediji so tudi letos pomembno promovirali našo pestro dejavnost.  
 
Vsemu kolektivu se zahvaljujem za dobro sodelovanje. Prepričana sem, da je urejeno in 
kreativno okolje omogočilo vso to bogato vsebino. 
 
Zavedam se, da je vedno mogoče bolje in drugače in temu motu bomo sledili tudi v 
prihodnje in tudi zaradi tega (p)ostali nepogrešljiva destinacija in »tretji« prostor naših 
občanov ter pomembno sooblikovali kulturno podobo in ponudbo na Koroškem. 
 

 
Foto: Lea Vaukan, Opoldne z Adijem Smolarjem 

 
 

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) 

 
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 
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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 letu 2014 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal petkrat.  
Ustanovljen je bil strokovni svet KOK, ki bo svojo prvo sejo imel po imenovanju vseh 
predstavnikov. 
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III Poslovanje KOK 
 

 

1 Delovni čas knjižnice in izposojevališč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

julij, avgust 

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

 

 

KOK 

Žerjav 

Žerjav 21 
2393 Črna na Koroškem 

Tel: 02 823-96-74 
02 823-96-75 

Redni delovni čas: 
torek: 16.00 - 18.00 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust)  

torek: 16.00 - 17.00 Kotlje 

Kotlje 3 a 
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 

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 

Podpeca 

Podpeca 21 
2393 Črna na Koroškem 

Redni delovni čas: 
petek: 16.00 - 17.00 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

zaprto 

Črna na Koroškem 

Center 153 
2393 Črna na Koroškem 

Tel: 02 823-85-41 

Redni delovni čas: 
torek, četrtek: 
 15.00 - 19.00  

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

torek: 15.00 - 19.00 

Leše 

Leše 68 a 
2391 Prevalje 

Redni delovni čas: 
petek: 15.00 - 16.00 

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

zaprto 

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 

Strojnska Reka 

Stražišče 15 
2390 Ravne na Koroškem  

Redni delovni čas: 
sreda: 16.00 - 17.00  

Poletni delovni čas 
(julij in avgust) 

zaprto 
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Pred prazniki: 30. aprila in 24. decembra: 8.00 – 14.00, 31. december zaprto. 

V poletnem času (julij in avgust): ob sobotah in prazniku (15. avgust) zaprto. 
Pravljične ure v PKLS: ob sredah ob 17.00 uri. 
 

1.1 Delovni čas bukvarne Ajte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Izvajanje dejavnosti javne knjižnične službe  
 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je v letu 2013: 

* 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 

 

Julij, avgust 

torek, četrtek, petek: 8.oo - 15.oo 
  ponedeljek, sreda: 10.oo - 18.oo 
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3 Kadri 
 
31. 12. 2014 je bilo v knjižnici za nedoločen čas zaposlenih 19 delavcev. Do 31. 12. 2014 so bili 
zaposleni še delavci za določen čas: ena na programu posebnih območnih nalog in dva 
delavca na programu javnih del, en delavec na nadomeščanju porodniške odsotnosti in 
ena reelekcija. 
 

Stopnja izobrazbe Tehnični delavci Strokovni delavci 

I. 1  

IV. 1  

V. 2 4, 2 *** 

VI. 1,1* 3 

VII. 1 5, 1** 

VIII. 1** 1 

SKUPAJ 8 16 
*nadomeščanje 
** zaposlitev za določen čas 
***zaposlitev javno delo 

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

 
Pripravila: 

Janja Petek, informatičarka 
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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 naj bi knjižnica namenila 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 http://www.rav.sik.si/informacije/kijz/programski_dokumenti/. 
 
Z letnim nakupom 2014 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 skrbi za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva 
za vse prebivalce na svojem območju. Pri tem upoštevamo delež prebivalcev in 
uporabnikov knjižnice, značilne potrebe določenega okolja, kvaliteto zbirke v posamezni 
enoti, prostorske pogoje posamezne knjižnice v lokalni mreži in obseg finančnih sredstev. 
 
Da bi se čim bolj približali standardnim določilom zbirke glede na analizo zbirk v 
posameznih enotah knjižnice, težimo k izboljšanju ponudbe strokovnega knjižničnega 
gradiva ter neknjižnega gradiva, hkrati pa upoštevamo potrebe in želje uporabnikov oz. 
značilnosti posameznega okolja. 
 
Obvezni izvod je, kot 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 264.155 gradiva, koliko je od tega knjig, serijskih publikacij in 
enot neknjižnega gradiva, je razvidno iz spodnjega grafa. 

http://www.rav.sik.si/informacije/kijz/programski_dokumenti/
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Knjižnična zaloga 2014

221.108

24.153
18.894

knjige serijske publikacije neknjižno gradivo
 

 

1.1 Dopolnjevanje knjižnične zbirke v letu 2014 in vsebinska obrazložitev 
in utemeljitev nakupa ter doseženi cilji 

 
Tudi v letu 2014 je knjižnica ob obveznem izvodu publikacij, darovih, nakupom za območje 
in lastnimi sredstvi obnavljala in dopolnjevala knjižnično zbirko predvsem z nakupom, in 
sicer s sredstvi občin ustanoviteljic (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na 
Koroškem), Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju MK).  
 
V letu 2014 je knjižnica pridobila 7.099 enot gradiva in realizirala 87 % letnega načrta. 
Načrtovano realizacijo smo glede na nove kriterije dodeljevanja sredstev knjižnicam za 
nakup gradiva s strani MK (kriterij števila prebivalcev) in Občine Črna na Koroškem morali 
prilagoditi. Temu primerno se je v realizaciji nakupa zmanjšalo načrtovano razmerje 
naslovov in izvodov knjižnega gradiva za odrasle in mladino ter število naslovov in 
izvodov neknjižnega gradiva. Predvsem smo morali manjšati število izvodov istega 
naslova.  
Razen občine Črna na Koroškem so občine ustanoviteljice zagotovile vsa načrtovana 
sredstva za nakup gradiva.  
Zaradi zmanjšanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2014 s strani MK in za 1/3 
zmanjšanih sredstev Občine Črna na Koroškem za nakup knjižničnega gradiva je bil nakup 
knjižničnega gradiva v Koroški osrednji knjižnici za leto 2014 prilagojen razmeram in v 
delu, kjer sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavlja MK, zmanjšan za 10 % in za 
33,33 % pri Občini Črna na Koroškem. 
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2 Vsebinska obrazložitev, utemeljitev nakupa 2014 in doseženi cilji 
 
Koroška osrednja knjižnica se je kot javna in izobraževalna ustanova v letu 2014 svojim 
uporabnikom trudila nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki ustreza njihovim potrebam 
po informacijah, izobraževanju, raziskovanju, zadovoljevanju kulturnih potreb in 
kvalitetnem preživljanju prostega časa. Zato je bil nakup gradiva tudi v tem letu namenjen 
posameznikom, skupinam, organizacijam v okolju in je v največji možni meri namenjen 
zadovoljevanju njihovih vsakdanjih potreb in dvigu kakovosti življenja v lokalnih 
skupnostih okolja.  
 
Nakup je bil namenjen za: 

* spodbujanje in razvijanje branja, bralne kulture in informacijske pismenosti in 
projekte promocije branja (KOK uspešno izvaja projekta Predšolska bralna značka 
Petra Nosa in bralna značka za odrasle Korošci pa bukve beremo); 

* kvalitetno ponudbo leposlovja slovenskih avtorjev, zahtevnejših prevodov in 
humanistike, tudi leposlovja v tujih jezikih (angleški, nemški, francoski, ruski, 
italijanski, španski); 

* dopolnjevanje posebnih zbirk; 

* dopolnjevanje zbirke glede na zahteve uporabnikov in povečano povpraševanje po 
posameznih področjih in naslovih (rezervirano gradivo); 

* zadovoljevanje potreb po izobraževanju z gradivom različnih strok, poljudnih in 
zahtevnejših na različnih medijih (učenje jezikov, permanentno izobraževanje, 
spoznavanje zgodovine, umetnosti); 

* dostop do elektronskih virov informacij;  

* načrtno dopolnjevanje domoznanske zbirke;  

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

* kvalitetno ponudbo periodike v slovenskem jeziku in del v tujih jezikih; 

* ponudbo gradiva, namenjenega kvalitetnemu preživljanju prostega časa (hobiji, 
interesne dejavnosti, osebnostna rast, umetnost ...); 

    * dopolnjevanje posebne zbirke Stripoteka. 
 
Z letnim nakupom 2014 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). 
 
Z nakupom 2014 je knjižnica pridobila 3.122 enot gradiva (realizacija 88 %) in dosegla 123 
enot gradiva na 1000 prebivalcev in 488 enot za Slovensko študijsko knjižnico Celovec. 
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2.1   Nakup - analiza prirasta 2014 
 

2.1.1 Razmerja naslovov 
V KOK smo v letu 2014 dosegli: 

* strokovno in leposlovno gradivo: 57 % : 43 % v korist strokovnega gradiva,  

* razmerje med naslovi za odrasle in mladino: 69 % : 31 % v korist gradiva za odrasle, 

* neknjižno gradivo: 4 %. 

 

Razmerje naslovov 2013

71%

29%

naslovi za odrasle naslovi za mladino

 
 

Odstopanje od načrtovanega razmerja 60 : 40 (strokovno : leposlovje) in 30 % za mladino 
je prišlo zaradi zmanjšanih sredstev občine Črna na Koroškem in MK. Na razmerje je 
vplival tudi nakup e-knjig Biblos (članarina oz. uporabnina in stroški DRM zaščite). 
 

2.1.2 Nakup po vrsti gradiva 
a) Knjižno gradivo 

Nakup knjižnega gradiva je bil 2.769 enot gradiva, to je 59,54 % od načrtovanega.  
Na zmanjšan nakup je vplival nakup Biblosa, zmanjšanih sredstev občine Črna na 
Koroškem in MK. 

 
b) Neknjižno gradivo 

Knjižnica je kupila 142 enot neknjižnega gradiva to je 4 % od celotnega nakupa, kar 
pomeni, da zbirke neknjižnega gradiva nismo ustrezno povečali. Manjši nakup tovrstnega 
gradiva je posledica zmanjšanih sredstev občine Črna na Koroškem, predvsem pa MK. 
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c) Serijske publikacije (periodika) 
Za matično ustanovo je bilo kupljenih in obdelanih 166 naslovov serijskih publikacij, v 
mreži pa 45 naslovov, to je skupno 211 naslovov serijskih publikacij, ki smo jih zaradi 
povpraševanja in potreb uporabnikov nekoliko povečali. 
 

d) Elektronski viri 
Koroška osrednja knjižnica kot osrednja območna knjižnica omogoča tudi dostop do 
različnih e-virov. Do nekaterih lahko uporabniki dostopajo tudi preko oddaljenega 
dostopa, torej od doma, ali s katerega koli drugega računalnika.  
 
V letu 2014 je knjižnica omogočala dostop do 8 e-virov: 

Elektronski vir Opis 

1. EBSCOHOST 

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

2. 

EBOOK PUBLIC 
LIBRARY 

SUBSCRIPTION 
COLLECTION 

Skoraj 27 000 skrbno izbranih e-knjig je namenjenih predvsem 
potrebam uporabnikov javnih knjižnic. 
 

3. BIBLOS 

Spletni distribucijski portal za elektronske knjige je knjižnica najela, 
kljub temu da tega v letnem načrtu ni načrtovala. Ocenili smo, da je to 
novost, ki smo jo knjižnice že dolgo želele in pričakovale, in zato tako 
kot vse območne knjižnice zakupili dostop do tega portala. To je 
nekoliko vplivalo tudi porabo sredstev, na število kupljenega gradiva v 
klasični obliki in na razmerje kupljenega gradiva. 

4. ARHIV VEČERA Arhiv člankov Večera. 

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

6. GVIN.com 
Servis služi za iskanje in prebiranje besedil člankov iz slovenskih 
časnikov in revij ter za iskanje poslovnih informacij in novic iz 
domačega in tujega gospodarstva. 

7. DELO Arhiv člankov Dela. 

8. 
KNJIŽNIČARSKE 

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

 
e) Nakup za zamejce 

Knjižnica je v okviru pogodbe izvedla nakup knjižničnega gradiva tudi za potrebe 
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu za Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu: 477 enot 
knjižnega gradiva in 11 naslovov periodike, skupaj 488 enot gradiva. 
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Po analizi nakupa knjižničnega gradiva v letu 2014 ugotavljamo, da smo zbirko kljub 
zmanjšanim sredstvom dopolnili z malo manj širokim, a kvalitetnim izborom novih 
naslovov. 
Posebnost nakupa 2014 je, da se je razmerje nakupa glede na financerje bistveno 
spremenilo (23,40 % MK in 76,60 % občine) in smo s sredstvi občin lahko kupili bistveno 
več gradiva kot s sredstvi MK. 
Za aktualnost in fizično ohranjevanje zbirke smo poskrbeli z nadomeščanjem 
obrabljenega ali poškodovanega gradiva ter z novimi izdajami in naslovi strokovnega 
gradiva. 
 
Dosežena povprečna cena na enoto pri nakupu gradiva je 21,87 EUR ali 110 % od 
načrtovane (19,73 EUR) oz. 113 % od priporočene (19,29 EUR.) 
 
Pri nakupu smo sledili standardom in potrebam okolja ter uporabnikov. Z nakupom v letu 
2014 smo zbirko sicer dopolnili s kvalitetnim izborom knjižničnega gradiva, ki ustreza 
informacijskim, izobraževalnim in kulturnim potrebam uporabnikov, potrebam po 
razvedrilu in kvalitetni izrabi prostega časa ter dvigu bralne kulture, a zaradi zmanjšanih 
sredstev ne v tolikšni meri kot bi si želeli oz. je bilo načrtovano. Izbor gradiva je bil 
namenjen najširšemu krogu uporabnikov in ciljnim skupinam v okolju ter dvigu kakovosti 
življenja v posamezni lokalni skupnosti. 
 
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.   
 

2.2 Uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva 
 
Koroška osrednja knjižnica je osrednja knjižnica za 4 občine (Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem), v katerih deluje 9 organizacijskih enot (osrednja 
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knjižnica, 5 krajevnih knjižnic: Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Kotlje, Žerjav ter 3 
izposojevališča: Leše, Strojnska Reka in Podpeca). 
Knjižnica skrbi za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce 
na svojem območju. Pri tem upoštevamo delež prebivalcev in uporabnikov knjižnice, 
značilne potrebe določenega okolja, kvaliteto zbirke v posamezni enoti, prostorske 
pogoje posamezne knjižnice v lokalni mreži in obseg finančnih sredstev. 
 
Zavedamo se, da bi se morali čim bolj približali standardnim določilom zbirke glede na 
analizo zbirk v posameznih enotah knjižnice, vendar je doseganje standardov prirasta 
knjižnične zbirke zaradi krčenja finančnih sredstev čedalje težje. 
Kljub temu izboljšujemo ponudbo 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 enot ter za premično 
zbirko, s katero oskrbujemo 3 izposojevališča, ter za nakup po posebnih kriterijih za 
zamejce (Slovenska študijska knjižnica Celovec). Dosegli smo skupaj nakup 3.122 enot 
knjižničnega gradiva in 488 enot za Slovensko študijsko knjižnico Celovec. Gradivo je v 
celoti obdelano v COBISS-u in locirano v osrednji knjižnici, enotah oz. krajevnih knjižnicah, 
izposojevališčih ter v Slovenski študijski knjižnici v Celovcu. 
 
Razporeditev gradiva, kupljenega v letu 2014 v mreži knjižnice prikazuje spodnji graf. 
 

Osrednja 
knjižnica 

Enota 
Prevalje 

Enota 
Mežica 

Enota 
Črna 

Enota 
Kotlje 

Enota 
Žerjav 

Premična 
zbirka 

Zamejci SKUPAJ 

811 536 385 196 56 9 129* 488 2.610 

 Skupaj enote: 1.182    

 
2.2.1 Gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami 

Leposlovno gradivo za slepe in slabovidne smo dopolnili z novimi naslovi (gradivo, 
postavljeno na posebej označenih policah). Tiskana gradiva redno označujemo z oznako 
za večji tisk. Za slabovidne so na voljo tudi zvočne knjige, elektronski bralnik in lupe za 
lažje branje. 
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2.3 Prirast gradiva v celoti 
 

2.3.1 Prirast gradiva po načinu nabave  

Način dobave 
Osrednja 
knjižnica 

Enote Skupaj 

MK 646 64 710 

MK - OOK 13 0 13 

Občine 960 1.411 2.371 

Lastna sredstva 28 0 28 

SKUPAJ NAKUP: 1.647 1.475 3.122 

Obvezni izvodi 2.603 0 2.603 

Darovi 957 127 1.084 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 289 1 290 

SKUPAJ 5.496 1.603 7.099 

 
2.3.2 Prirast gradiva po vrsti gradiva in načinu nabave 

Gradivo MK 
MK - 
OOK 

Občine 
Lastna 

sredstva 

Obvez
ni 

izvodi 
Dar 

Zamen
a 

Stari 
fond 

Skupaj 

Knjige 475 10 2.256 28 1.754 363 0 2 4.888 

Serijske 163 3 45 0 629 358 0 6 1.204 

Neknjižno 72 0 70 0 220 363 0 282 1.007 

SKUPAJ 710 13 2.371 28 2.603 1.084 0 290 7.099 

  
2.3.3  Prirast knjižnega gradiva  

Način dobave 
Osrednja 
knjižnica 

Enote Skupaj 

MK 431 44 475 

MK – OOK 10 0 10 

Občine 922 1.334 2.256 

Lastna sredstva 28 0 28 

SKUPAJ: 1.391 1.378 2.769 

Obvezni izvodi 1.754 0 1.754 

Darovi 256 107 363 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 1 1 2 

SKUPAJ: 3.402 1.486 4.888 
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2.3.4  Prirast serijskih publikacij (periodika)                                                                                          

Način nabave 
Osrednja 
knjižnica 

Enote Skupaj 

MK 163 0 163 

MK - OOK 3 0 3 

Občine 0 45 45 

Lastna sredstva 0 0 0 

SKUPAJ: 166 45 211 

Obvezni izvodi 629 0 629 

Darovi 344 14 358 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 6 0 6 

SKUPAJ: 1.145 59 1.204 

 
2.3.5  Prirast neknjižnega gradiva  

Način nabave 
Osrednja 
knjižnica 

Enote Skupaj 

MK 52 20 72 

MK - OOK 0 0 0 

Občine 38 32 70 

Lastna sredstva 0 0 0 

SKUPAJ: 90 52 142 

Obvezni izvodi 220 0 220 

Darovi 357 6 363 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 282 0 282 

SKUPAJ 949 58 1.007 
     

2.3.6   E-viri 

Način nabave 
Osrednja 
knjižnica 

MK 4* 

MK - OOK 4** 

SKUPAJ: 8 
  *Biblos, Ebscohost, Delo, Knjižničarske novice 
** eBook Public Library Subscription Collection (EBSCO),  
      GVIN.com, Arhiv Večera, Tax-fin-lex 
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2.3.7 Prirast gradiva 2010-2014 

Prirast po načinu dobave 2010 2011 2012 2013 2014 

MK 1.953 1.993 1.438 1.347 710 

MK - OOK 129 31 76 184 13 

Občine 3.230 3.450 3.518 2.874 2.371 

Lastna sredstva 0 0 0 20 28 

SKUPAJ NAKUP: 5.312 5.474 5.032 4.425 3.122 

Obvezni izvodi 2.962 3.041 3.058 2.360 2.603 

Darovi 713 601 773 770 1.084 

Zamena 0 0 0 0 0 

Stari fond 112 448 185 370 290 

SKUPAJ 9.099 9.564 9.048 7.925 7.099 

 
Glede na prejšnja leta (obdobje 2010-2013) je nakup knjižničnega gradiva s strani MK že 
dve leti v upadanju. V letu 2014 pa je MK prešlo na nove kriterije dodeljevanja sredstev 
(število prebivalcev) in s tem še do večjega zmanjšanja sredstev. Medtem pa so občine 
ustanoviteljice tudi v teh letih zagotavljale vsa sredstva za knjižnično gradivo, ki je sledilo 
standardom in normativom. Le občina Črna na Koroškem je že v proračunu 2014 
zagotovila 33.33 % manj sredstev.  
Obvezni izvod se je v letu 2014 nekoliko povečal (za  10 %) , na prirast obveznega izvoda pa 
knjižnica ne more vplivati.  
Darovi vsako leto predstavljajo 8-10 % letnega prirasta, v letu 2014 pa so bili večji za 28 %. 
Potekal je namreč popis domoznanskih serijskih publikacij za bibliografijo in v ta namen 
smo pozvali vse izdajatelje, da nam darujejo tiste, ki jih knjižnica še nima. 
Obdelava starega fonda je rezultat obdelave doslej zgolj evidentiranega gradiva za 
digitalizacijo.   
 

2.4 Nabava in obdelava domoznanskega gradiva  
 

2.4.1 Prirast gradiva 
V domoznanskem oddelku smo v letu 2014 pridobili, strokovno obdelali v sistemu Cobiss 
in dokumentirali 747 enot gradiva: 
 

* 168 izvodov knjig z domoznansko vsebino, 

* 112 letnikov časopisov, časnikov, glasil iz vse Koroške krajine in iz zamejske Koroške, 

* 13 raziskovalnih nalog, 

* 15 diplomskih del, 

* 1 doktorsko disertacijo, 

* 386 fotografij, 

* 52 razglednic. 

 
Pridobili smo tudi 580 enot gradiva, ki smo ga zgolj evidentirali:  

* 5 Rokopisov  
(169 str.) 

* 575 drobnih tiskov 
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Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza COBISS od leta 1994 dalje) vsebuje 41.022 
zapisov: 

BIBLIOGRAFIJA KOROŠKE 2014 Število člankov 

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

721 

OBMOČNOST 
 (Koroška krajina, slovenska Koroška v Avstriji) 

978 

SKUPAJ 1.699 

 
V letu 2014 je bilo evidentiranih 3.333 časnikov, časopisov in revij, kreiranih je bilo 1.699 
zapisov za članke. 
 
Ker je koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva tudi ena od 
posebnih nalog Koroške osrednje knjižnice kot osrednje območne knjižnice, o 
domoznanski dejavnosti podrobneje poročamo v poglavju Osrednja območna knjižnica. 
 

2.5 Retrospektivni vnos gradiva /elektronski katalog 
Nadaljeval se je retrospektivni vnos gradiva v katalog, in sicer vnos zbirke v skladišču: 
SKUPAJ: 1.147 enot gradiva ali 229 % od načrtovanega.   
 

2.6 Preusmerjanje gradiva  
Kvalitetna izgradnja in upravljanje zbirke pomeni tudi redno izločanje in preusmerjanje 
starejšega gradiva v skladišče.  
Zato smo v letu 2014 iz prostega pristopa v Oddelku za odrasle v skladišče preusmerili 892 
enot gradiva ali 89 % načrtovanega. 
 

2.7 Izločanje knjižničnega gradiva in odpisi 2014 
V letu 2014 smo nadaljevali z načrtovanim odpisom knjižničnega gradiva. Pri tem smo se 
ravnali po Pravilniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK, upoštevali Pravilnik o 
odpisu knjižničnega gradiva Koroške osrednje knjižnice in Normative in standarde za 
splošnoizobraževalne knjižnice.  
Načrtovali smo odpis 3.000 enot gradiva, izločili in odpisali pa smo 6.446 enot uničenega, 
izgubljenega in zastarelega gradiva ali 214 % načrtovanega.   
Razlogi za večji odpis je v izločanju zastarelega in odvečnega gradiva iz skladišča z interno 
oznako M, ki smo ga pripravljali za inventuro in ukinitvi SH oddelka v skladišču. 
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a) Odpisano gradivo 
 

b) Razlogi za odpis 
 
 

 
 
 

 
Sezname izločenega gradiva smo po Pravilniku za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 
najprej ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici, nato pa smo z njim samostojno 
razpolagali.  
Z izločenimi in odpisanimi knjigami smo večinoma oskrbovali bukvarno Ajta, kjer smo jih 
ponudili po simbolni ceni 1, 2 ali 4 EUR in bukvarni Ciproš. 
 

c) Gradivo smo podarili 
*      Bukvarni Fajči iz Dravograda 

*      Mladinskemu hostlu Punkl 

*      Bukvarni Ciproš v Mariboru 

 
d) S ponudbo odpisanega gradiva smo sodelovali na: 

* odprtju obnovljene mestne tržnice na Ravnah 

* otroškem festivalu Povodnega moža na Ravnah na Koroškem 

* na Festivalu Solzice 

* ob svetovnem dnevu turizma 

 
LOKALNI KATALOG COBISS je tako na dan 31.12. 2014 štel 181.176 zapisov oz. 283.246 enot 
ali 89,54 % knjižničnega gradiva. 
 
 
 
 
 
 

 Knjige 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske publ. SKUPAJ 

Odd. za odrasle 4.610 295 658 5.563 
Odd. za mladino 510 83 18 611 
Enota Prevalje                51 60 14 125 
Enota Mežica 34 10 8 52 

Enota Črna 29 11 11 51 
Enota Kotlje 13 16 13 42 
Enota Žerjav 0 0 0 0 

Izposojev. Leše 0 0 0 0 
Izposojevališče Str. Reka 0 0 0 0 
Izposojevališče Podpeca 0 0 0 0 

Potujoči odd. 2 0 0 2 
SKUPAJ 5.249 475 722 6.446 

Zastarelo Izgubljeno Poškodovano Odveč 
Ne shranjujemo 

(OI) 
SKUPAJ 

2.452 54 1.220 2.309 409 6.444 

38,01 % 0,84 % 19 % 35,8 % 6,35 % 100 % 
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2.8 Zaščita in varovanje gradiva 
 

Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo (ovijemo) z zaščitno folijo. 
V letu 2014 smo zaščitili 2.496 enot knjižnega gradiva: 

ŠK PKLS Prevalje Mežica Črna Kotlje Žerjav 
Potujoči 

odd. 
SKUPAJ 

Od tega 
OBVEZNI IZVOD 

1.258 398 286 262 159 33 7 92 2.495 218 

  Skupaj: 839   

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

ZBIRKA – Stanje 31. 12. 2014 

Oddelek Inventar. Neinvent. Skupaj 

PROSTI PRISTOP 127.704  127.704 

ODD. ZA ODRASLE 59.642  59.642 

Stroka 37.154  37.154 

Leposlovje 12.046  12.046 

Referenčna 1.312  1.312 

Neknjižno 5.721  5.721 

DZ dvojnice 2.854  2.854 

Stripoteka 555  555 

MLAD. ODD. 22.540  22.540 

Skladišče 2.857  2.875 

Prosti pristop 19.683  19.683 

ENOTE / izposojeval. 45.522  45.522 

SKLADIŠČE 95.524  95.524 

Knjižno grad. 69.082  69.082 

Periodika 16.682  16.682 

Potujoči odd. 6.181  6.181 

PKLS-odrasli 925  925 

OI 2.654  2.654 

ŠTUDIJSKI ODD. 20.504 20.423 40.927 

Prežihova soba 193  193 

Suhodolčanova soba 132  132 

Kotnikova soba 2.648  2.648 

Raritete, bibliof. izd., 
miniaturke 

1.082  1.082 

Starine 105 301 406 

Artoteka 692 404 1.096 

Rokopisi  2.859 2.859 

Fototeka 4.753 5.396 10.149 

Zapuščina Janko Kotnik 78  78 

Zapuščina Janko Messner 63  63 

Domozn. zbirka 10.758  10.758 

Drobni tiski  11.463 11.463 

SKUPAJ 243.732 20.423 264.155 
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ZBIRKA po enotah – stanje 31. 12. 2014  

 

 ENOTA Št. gradiva 

 Prevalje 14.877 

 Mežica 12.635 

 Črna 8.581 

 Kotlje 5.888 

 Žerjav 2.271 

IZPOSOJEVALIŠČE* 

Strojnska Reka 176 

Leše 793 

Podpeca 301 

 SKUPAJ 45.522 
* Ni všteto gradivo iz potujočega oddelka 

 
 

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

 

1 Izposoja 
 
V letu 2014 je knjižnica 7.641 članom izposodila 420.679 enot gradiva, kar je v primerjavi z 
letom 2013 za 1 % manj. 
Vsak član si je v povprečju izposodil 55 enot gradiva. 
 
469 uporabnikov si je preko knjigomata v 2014 izposodilo 1.312 enot gradiva, 188 
uporabnikov pa vrnilo 702 enoti gradiva. 
 

Knjižnica 
Leto 2013 

DOM 
Leto 2013 

ČIT 
Leto 2013 
SKUPAJ 

Leto 2014 
DOM 

Leto 2014 
ČIT 

Leto 2014 
SKUPAJ 

Enota Prevalje 20.992 4.641 25.633 21.234 5.089 26.323 

Enota Mežica 26.855 9.756 36.611 23.585 9.425 33.010 

Enota Črna na 
Koroškem 

16.165 3.946 20.111 13.940 4.942 18.882 

Enota Kotlje 4.867 4.138 9.005 6.936 3.166 10.102 

Enota Žerjav 1.347 1.231 2.578 1.587 902 2.489 

Izposojevališče 
Leše 

941  941 717  717 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

878  878 864  864 

Izposojevališče 
Podpeca 

131  131 82  82 

SKUPAJ MREŽA 72.176 23.712 95.888 68.945 23.524 92.469 

Oddelek za 
otroke in 
mladino 

46.708 4.848 51.556 42.417 4.725 47.142 

Oddelek za 
odrasle 

201.000 76.724 277.724 199.421 81.336 280.757 

OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

247.708 81.572 329.280 241.838 86.061 327.899 

SKUPAJ: 319.884 105.284 425.168 310.783 109.585 420.368 

ELEKTRONSKE 
KNJIGE 

   311  311 

SKUPAJ      420.679 

 

1.1 Domoznanska dejavnost - izposoja 
 
V letu 2014 smo izposodili (izposoja na dom, čitalnico in podaljšanja) 10.022 enot   
domoznanskega gradiva v osrednji knjižnici in enotah. 
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V osrednji knjižnici smo iz domoznanskega oddelka in iz domoznanskega oddelka -
dvojnice izposodili na dom 2.369 enot gradiva in v čitalnico 826 enot  gradiva, skupaj 3.195 
enot gradiva. 
  
 

2 Članstvo 
 

V letu 2014 se nam je še nekoliko zmanjšalo število članov, predvsem zaradi ukinitve 
družinskih izkaznic. 
Za okrog 7 % se je povečalo članstvo upokojencev. Število šolskih otrok se je še nekoliko 
zmanjšalo, tudi zaradi manjšega števila otrok, vpisanih v OŠ. 
 

Enota Leto 2013 Leto 2014 

Enota Prevalje 708 664 

Enota Mežica 487 493 

Enota Črna na 
Koroškem 

406 343 

Enota Kotlje 252 222 

Enota Žerjav 58 72 

Izposojevališče Leše 65 69 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

24 31 

Izposojevališče 
Podpeca 

18 18 

SKUPAJ MREŽA: 2.018 1.912 

Oddelek za otroke in 
mladino 

1.541 1.571 

Oddelek za odrasle 4.242 4.158 

OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

5.783 5.729 

SKUPAJ: 7.801 7.641 

 
V številu 7.641 članov Koroške osrednje knjižnice je zajeto: 

* 3.238 občanov Občine Ravne na Koroškem 

* 1.574 občanov Občine Prevalje 

* 794 občanov Občine Mežica 

* 658 občanov Občine Črna na Koroškem 

* 400 občanov Občine Dravograd 

* 60 občanov Občine Radlje ob Dravi 

* 448 občanov Občine Slovenj Gradec 

* 31 občanov Občine Mislinje 

* 69 občanov Občine Muta 

* 2 občanov Občine Podvelka 

* 48 občanov Občine Vuzenica 

* 4 občani Občine Ribnica na Pohorju 

* 297 občanov drugih slovenskih občin 
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   ODRASLI 

  DIJAKI ŠTUDENTI ZAPOSLENI NEZAPOSL. UPOKOJENCI DRUGO SKUPAJ 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

PKLS 
 
113 124 108 86 344 370 70 67 79 95 3 5 717 747 

PREVALJE 63 70 71 51 184 158 33 47 106 97 2 2 459 425 

MEŽICA 43 44 24 22 130 130 33 33 46 55 3 2 279 286 

ČRNA 30 24 21 22 106 85 32 21 30 26 1 2 220 180 

ŽERJAV 5 3 2 4 22 19 2 1 2 7 1 3 34 37 

KOTLJE 19 12 23 16 79 76 13 4 27 28 1 4 162 140 

LEŠE 1 5 2 1 9 8 0 2 13 15 1 1 26 32 

STROJNSKA REKA 2 2 1 4 5 8 0 0 8 7 0 0 16 21 

PODPECA 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 0 0 9 9 

ŠK 719 638 795 743 1.322 1.313 362 380 463 498 6 12 3.667 3.584 

SKUPAJ 995 922 1.047 949 2.203 2.169 547 557 779 833 18 31 5.589 5.461 

 
 

MLADINA 

PREDŠOL ŠOLSKI SKUPAJ 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

261 271 563 553 824 824 

60 53 189 186 249 239 

59 68 149 139 208 207 

39 38 147 125 186 163 

5 7 19 28 24 35 

28 22 62 60 90 82 

2 4 37 33 39 37 

2 1 6 9 8 10 

1 1 8 8 9 9 

63 63 512 511 575 574 

520 528 1.692 1.652 2.212 2.180 

 
Za statistiko uporabljamo samo aktivne člane, torej tiste, ki so v letu 2014 v KOK opravili 
vsaj eno transakcijo. Neaktivni člani se brišejo. 
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3 Odprtost 
 

Tedensko število ur odprtosti ostaja enako, do razlik prihaja zaradi praznikov. 
          

 Ure Ure 

Osrednja knjižnica 2.816 2.800 

Enota Prevalje 930 
899 

 

Enota Mežica 719 685 

Enota Črna 380 372 

Enota Kotlje 244,5 242 

Enota Žerjav 106 106 

Izposojevališče Leše 45 42 

Izposojevališče Strojnska Reka 44 42 

Izposojevališče Podpeca 43 38 

Mreža skupaj 2.511,5 2.426 

SKUPAJ: 5.327,5 5.226 
 

3.1 Obisk  
 

Vsak obiskovalec je v povprečju KOK v letu 2014 obiskal  30 krat (enako kot v letu 2013). 
 

 Leto 2013 Leto 2014 

Mreža skupaj 42.547 39.595 

Osrednja knjižnica 165.758 157.132 

 208.305 196.727 

Prireditve 26.268 
 

33.911 

Bukvarna Ajta 463 336 

SKUPAJ: 235.036 230.974 

 
Spletno mesto naše knjižnice je v letu 2014 obiskalo 103.838 obiskovalcev, ki niso 
upoštevani  v statistiki. 
 

3.2    Rezervacije in naročila 
 

V letu 2014 smo zabeležili in pripravili 30.142 rezervacij in naročil. 
 

 
Leto 

2013 2014 

Rezervacije in naročila prostega izvoda 4.060 4.866 

Rezervacije in naročila  prostega izvoda 
preko COBBIS/OPAC-a 

10.260 9.879 

Rezervacije in naročila 8.776 9.656 

Rezervacije preko COBISS/OPAC-a 5.944 5.680 

Preklicane rezervacije, dodeljene 
naslednjemu članu 

64 
 

61 

SKUPAJ: 29.104 30.142 
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V letu 2014 je bilo za 3,5% več rezerviranega oziroma naročenega gradiva. 
 

3.3 Informacije 
 

Uporabnikom dajemo tudi veliko informacij ustno ali pisno. 
V letu 2014 smo v Domoznanskem oddelku dali 290 analitičnih in splošnih informacij, kar je 
za 9 % več kot v letu 2013. 
Uporabnikom smo dali tudi 858 pisnih informacij preko interneta, kar je skoraj 11 % več kot 
v letu 2013. 
Pripravili smo tudi gradivo za 187 pisnih zahtevkov. 
Dobili smo tudi 739 zahtevnih informacij in jih rešili (pripravili gradivo, članke, svetovali). 
Splošnih informacij je bilo v oddelku za odrasle 8.556, 865 v oddelku za otroke in mladino 
in 1.726 v enotah. 
Skupaj smo dali in razrešili 13.221 informacij. 
 

3.4 Podaljšanje 
 

Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, pisno, po telefonu, po 
bibliofonu, po internetu in preko knjigomata. 
 
V letu 2014 smo zabeležili 152.677 podaljšanj gradiva.  
 
Od vseh podaljšanih je bilo: 
* Preko bibliofona 2.829 enot gradiva.  
* Preko COBISS/OPAC-a 39.719 enot gradiva. 
* Preko knjigomata 72 enot gradiva. 
* 110.057 enot gradiva je bilo podaljšanih v knjižnici ali osebno po telefonu. 
 

3.5 Medknjižnična izposoja   
 

V letu 2014 smo realizirali 269 naročil za medknjižnično izposojo, kar je 38 % več kot v letu 
2013. 
Iz drugih knjižnic smo prejeli 163 zahtevkov za gradivo, realizirali smo jih 157. 27 krat smo 
dobili zahtevek za kopije člankov in jih 27 krat realizirali (167 kopij). 
Drugim knjižnicam smo poslali 98 zahtevkov za gradivo iz Slovenije, realiziranih je bilo 80 
zahtevkov iz Slovenije, 5 krat smo poslali zahtevke za kopije člankov in jih 5 krat realizirali 
(18 kopij). 
123 enot gradiva je bilo iz medknjižnične izposoje tudi podaljšanih.  
 
Skupaj smo imeli 293 naročil. Realizirali smo jih 237 za gradivo in 32 za fotokopije člankov 
(185 kopij). Poleg tega smo opravili 123 podaljšanj, kar skupaj znaša: 382 obravnav 
zahtevkov za medknjižnično izposojo.  
V letu 2014 je bilo za  38 % več naročil za medknjižnično izposojo. 
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3.6 Uporaba čitalnic in svetovnega spleta  
 

Ker so bili računalniki dotrajani in zastareli, smo jih v letu 2014 kar nekaj odpisali. Nabavili 
smo nekaj novih in tako smo imeli konec leta 2014  v Oddelku za odrasle le 6 računalnikov 
za uporabnike.  
E-knjižnico je v letu 2014 uporabljalo 1.725 uporabnikov v osrednji knjižnici in 334 v enotah. 
Tudi v enotah so računalniki za uporabnike že zastareli. 
Število obiskov na računalnikih, tako v matični knjižnici, kot tudi v enotah se je bistveno 
zmanjšalo (do 25 %), predvsem zaradi zastarelih in počasnih računalnikov. Svoj delež pa je 
prispeval tudi oddaljen dostop. 
 
Časopisno čitalnico je obiskalo 9.059 obiskovalcev, referenčno čitalnico 3.345 in študijsko 
čitalnico 2.843 obiskovalcev. 125 obiskovalcev je obiskalo CIPS, 8.042 pa je uporabljalo 
čitalniške mize med gradivom. V Stripoteki se je zadrževalo 1.133 obiskovalcev. 
 V letu 2014 se je obisk v čitalnicah zmanjšal za 4 %. 
 

3.7 Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in informacij   
 

V letu 2014 smo z informacijskem opismenjevanjem pomagali 4.638 uporabnikom 
(izobraževali smo jih za iskanje po COBISS-u, OPAC-u in po elektronskih virih). 
Informatorji so dali 10.630 informacij v oddelku za odrasle, 865 informacij v oddelku za 
otroke in mladino in 1.726 v enotah. Skupaj so informatorji dali 13.221 informacij oz. 
svetovali in pomagali uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij v knjižnici in preko 
elektronske pošte. 
Uporabnikom smo naredili tudi 2.261 fotokopij iz revij in gradiva, ki ga ne izposojamo na 
dom. 
 

3.8 Spletna knjižnica e-knjig biblos-lib 
 

BIBLOS je spletni distribucijski portal elektronske knjige, razdeljen na dva dela: spletno 
knjigarno z e-knjigami BIBLOS in spletno knjižnico e-knjig BIBLOS-LIB. 
Koroška osrednja knjižnica je nudila uporabnikom 227 naslovov, predvsem slovenskih 
avtorjev. V letu 2014 je bilo v naši knjižnici na daljavo izposojenih 153 knjig. 
 

3.9 Spletna knjižnica eBook Public Library Collection (EBSCOhost) 
 

eBook Public Library Collection je ameriški spletni portal elektronskih knjig ponudnika 
EBCSOhost. 
Na portalu je bilo v letu 2014 na voljo 30.900 knjig. V letu 2014 je bilo v naši knjižnici na 
daljavo izposojenih 158 knjig. 
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4 Dostop do elektronskih virov v letu 2014 
 
Naše spletno mesto knjižnice je v letu 2014 obiskalo 103.838 obiskovalcev (91.371 + 12.467 
angleška verzija), kar je za 17 % več kot v letu 2013. Od tega je bilo ogledov izven prostorov 
knjižnice (virtualni obisk), torej od doma, 61.113 obiskovalcev, kar je v primerjavi z letom 
2013 za 5 % več. 
 

4.1 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: 4.344  
* vpogledov: 6.244 

b) Uporaba virov, objavljenih na portalu dLib.si: 
* število skupnih vpogledov: 12.685 

c) Uporaba virov, objavljenih na portalu Kamra: 
* število skupnih vpogledov: 16.788  

 
Število vpogledov na portalu dLib.si se je glede na leto 2013 povečalo za 36,7 odstotkov, 
torej iz 4.655 na 12.685 vpogledov v slike in pdf datoteke na tem portalu. 
 
Na portalu Kamra v letu 2014 beležimo 9.574 ogledov naših digitalnih zbirk, 6.694 ogledov 
MM elementov in 451 ogledov novic ter 69 ogledov organizacije. Skupaj je to 16.788 
ogledov. Obisk portala Kamra merimo z Google analitics in potrebno je dodati, da se za 
eno sejo šteje obisk portala, ki traja več kot 30 minut. 
 

 
 

4.2 Uporaba podatkovnih zbirk 
 

Knjižnica je v letu 2014 svojim uporabnikom omogočila dostop do izbranih podatkovnih 
zbirk, ki so bile dostopne iz knjižnice kot tudi od doma z ustrezno prijavo (uporabniško 
ime in geslo). 
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Na voljo so bile podatkovne zbirke: Ebscohost, Tax-Fin-Lex, Gvin.com, Večer, Delo. 
Ponudniki na različne načine vodijo statistične podatke, zato v knjižnici zajamemo samo 
tiste, ki so primerljivi med seboj.  
 
Število dostopov (Ebscohost in Tax-Fin-Lex):  2.684 
Število vpogledov (Ebscohost in Tax-Fin-Lex): 988 
 
Dostop do portala Gvin.com je ovrednoten s točkami in je bil v primerjavi z letom 2013 
večji za 6,5 odstotkov (uporabniki so dosegli št. točk: leta 2014 34.492, leta 2013 32.240). 
 

a) Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo – od doma  
Preko oddaljenega dostopa (https://login.eviri.ook.sik.si/login), sta bili na voljo podatkovni 
zbirki, in sicer: Ebscohost in Tax-Fin-Lex.  
 
Število skupnih dostopov:  111    
Število uporabnikov:  38 
 
Uporaba podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo je glede na leto 2013 padla, saj smo  
uporabnikom nudili oddaljen dostop do dveh podatkovnih zbirk (v letu 2013 do pet 
podatkovnih zbirk). 
Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 
 

 
Pripravila:  

Janja Petek, informatičarka 

 

5 Facebook 
 
V letu 2014 smo redno objavljali naše dogodke in prireditve na socialnem omrežju 
Facebook. V tem času nam je 'članstvo' iz 1.008 (1. 1. 2014) naraslo na 1.280 privržencev 
(31. 12. 2014), ki sledijo našim objavam. 
V letu 2014 smo ustvarili 130 objav najrazličnejših dogodkov, splošnih informacij in  
zanimivosti iz naše knjižnice. 
Namen naših objav je bila promocija dejavnosti, ki jih pri nas izvajamo. Z njimi smo skušali 
informirati tiste skupine uporabnikov, ki jih t.i. klasični načini obveščanja v medijih večkrat 
ne dosežejo. 
 

6 Delo z bralci v letu 2014 
 

6.1 Organizirani predstavitveni ogledi knjižnice 
 

V osrednji knjižnici je bilo v letu 2014 160 organiziranih predstavitvenih ogledov knjižnice in 
2.906 obiskovalcev. 
V skupnem številu je tudi 9 organiziranih predstavitvenih ogledov za posebne skupine in 
projekte, 120 obiskovalcev (CUDV Črna, VDC, Dom starejših-večkrat Prevalje, Hospic, 
Sožitje). 

https://login.eviri.ook.sik.si/login
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Prireditev št. ogledov št. obiskovalcev 

Ogled knjižnice za odrasle 66 613* 

Ogled za vrtce Koroške + pravljica 18 442 

Predstavitveni ogledi za OŠ Koroške 29 672 

Ogledov za OŠ Koroške - projekt Rastem s knjigo 8 163 

Ogledi za OŠ od drugod 7 252 

Ogledi za SŠ Koroška + uvajanje 7 186 

Ogledi za SŠ Koroška - projekt Rastem s knjigo 16 405 

Ogledi za SŠ od drugod 6 102 

Ogled in uvajanje za VSŠ Slovenj Gradec 1 35 

Ogled študentov Univerze od drugod 2 36 

SKUPAJ 160 2.906 
*33 skupin iz Koroške, 315 obiskovalcev in 33 skupin od drugod, 298 obiskovalcev 

 
V letu 2014 je knjižnico obiskalo 43 % več skupin s 34 % več obiskovalcev. 
Večkrat smo vodili tudi v nemškem ali angleškem jeziku. Vodili smo tudi izven delovnega 
časa(ob praznikih in nedeljah). 
Ogledi enot se vodijo pri “Delu z mladimi bralci”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6.2 Obiskovalci prireditev skupaj 

 

V letu 2014 smo pripravili  559 prireditev, ki jih je obiskalo 31.005 obiskovalcev. 
 

 Leto 2014 

 Število prireditev Obisk 

Prireditve za 
mlade 

351 14.674 

 
 

Prireditve za 
odrasle 

208 16.331 

SKUPAJ 559 31.005 

 
 

6.3 Delo z odraslimi bralci v letu 2014 
 

6.3.1 Teden vseživljenjskega učenja 
Teden vseživljenjskega učenja je potekal v maju 2014. 
* 12. maja otvoritev TVU in razstave Univerze za tretje življenjsko obdobje: «Atelje 
Marflakove šole slikanja« (do 23. maja). 
 

6.3.2 Slovenski kulturni praznik 
* Razstava akademskega slikarja Benjamina Kumpreja 
* Feri Lainšček in Ditka 
* Ustvarjalnica 
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6.3.3  Noč knjige 

Prireditve ob 23. aprilu, svetovnemu dnevu knjige. 
 

6.3.4 »Poletna branja pod magnolijo« 
V poletnih mesecih smo pripravili poletno čitalnico na grajskem vrtu.  
 

6.3.5 Dan slovenskih splošnih knjižnic 
* Obraz kulture: Miroslav Osojnik 
* Knjižna paberkovanja 
* Začetek branja za bralno značko »Korošci pa bukve beremo« z Bojano Verdinek (5. 
sezona). 
 

6.3.6 Kuharjevi dnevi 
V enoti Kotlje predstavitev zbornika referatov: Beseda o Prežihu. 
 

6.3.7 Ta veseli dan kulture 
* Dan odprtih vrat 
* Lutkovna predstava 
* Praznična delavnica OŠ Prevalje 
 

6.3.8 Za firbčne (brezplačni tečaji in delavnice ) 
* Brezplačni tečaj računalništva 
* Pilates 
 

6.3.9 Seznam najbolj branih knjig 
Mesečno smo pripravili sezname najbolj branih knjig in jih tudi objavljali: za Večer, 
Dnevnik, za koroški radio iz za založbo Rokus. 
 

6.3.10 Recikliranje za nasmeh 
Brezplačno zbiramo kartuše za dobrodelni namen. 
V zbiralno škatlo v avli knjižnice lahko odložite izrabljene laserske kartuše, kartuše za fax 
in kartuše za brizgalne tiskalnike. 
Vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč trpečim in bolnim RDEČI 
NOSKI, hkrati pa prispevek k ohranjanju čistega okolja. 
 

6.3.11 Stripoteka 
Umestitev stripov kot posebne zbirke za celotno območje v Koroški osrednji knjižnici v 
simboličnem smislu pomeni povezovanje generacij, otrok, mladine ter odraslih. V 
posebnem prostoru je uporabnikom na voljo več kot 500 enot stripovske literature, v tem 
prostoru so tudi razstave in različne prireditve, med njimi tudi stripovska menjalnica. 
 

6.3.12 Bralna značka za odrasle »Korošci pa bukve beremo« 
Uspešno smo zaključili 4. sezono branja za odrasle. Bralno značko je zaključilo 135 bralcev, 
od tega je 34 bralcev bralo za lahko branje. V okviru bralne značke smo trikrat obiskali 
Dom starejših na Prevaljah. 
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6.3.13 Koroški kotiček 
TIC-i nam pošiljajo »propagandni material« za naše obiskovalce. Gradivo imamo na vidnem 
mestu. 
 

6.3.14 Svet mehatronike 
V knjižnici imamo »Točko revije«, kjer lahko obiskovalci dobijo brezplačni izvod revije. 
 

6.3.15 Dobre knjige 
To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Sodelujemo knjižnice. 
 

6.3.16 Knjižnica na obisku 
Brezplačno storitev izvajamo že od leta 2012. V letu 2014 smo enkrat mesečno dostavljali 
knjige na dom desetim bralkam. 
 

6.3.17 Knjižni vrtiljak  
V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec smo tedensko pripravili predstavitve 
knjig za oddajo »Knjižni vrtiljak«. V letu 2014 smo v 43 oddajah predstavili 86 knjig. 
 

6.3.18 Literarni večeri in drugi dogodki 
V Koroški osrednji knjižnici je bilo v letu 2014 45 različnih prireditev z  1.609 obiskovalci. 
 
Zap. 
št. 

Datum Dogodki 
Št. 

udeležencev 

1. 9. januar 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige »Ajurvedska medicina za 

fizično, mentalno in duhovno zdravje« 
37 

2. 16. januar 2014 ob 10. uri 
 

Knjižna paberkovanja 
 

Srečanja so namenjena odraslim. 
Predstavljamo nove knjige za otroke in 

odrasle. 
Predstavitve in pogovori o novih knjigah 

potekajo vsak 3. četrtek v mesecu ob 10. uri v 
Koroški osrednji knjižnici. 

37 

3. 20. februar 2014 ob 10. uri 35 

4. 20. marec 2014 ob 10. uri 22 

5. 17. april 2014 ob 10. uri 31 

6. 15. maj 2014 ob 10. uri 26 

7. 16. oktober 2014 ob 10. uri 23 

8. 
20. november 2014 ob 10. uri 

(dan slovenskih splošnih knjižnic) 
32 

9. 18. december 2014 ob 10. uri 30 

10. 
23. januar 2014 ob 18. uri 

 
Predavanje »Navade – temelj zdravja ali 
bolezni« 

43 

11. 
7. februar 2014 ob 18. uri 

(za slovenski kulturni praznik) 
Ne bodi kot drugi: Feri Lainšček in Ditka 150 

12. 21. februar 2014 ob 18. uri Literarni pogovor z Lucijo Mirkac 45 

13. 28. februar 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Simone Lečnik: 

Slovenština in jaz 
62 

14. 10. do 21. marec 2014 
Za firbčne: brezplačni računalniški tečaj za 

odrasle 2 krat 10 ur 
13 

15. 10. marec 2014 ob 18. uri Predstavitev knjige «Jezik in identiteta« 9 

16. 13. marec 2014 ob 18. uri Potopisno predavanje: Japonska ODPADLO 

17. 26. marec 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige patra Karla Gržana »Le kaj 

počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko 
trpečih?« 

47 

18. 10. april 2014ob 19. uri Predstavitev knjige Trenutki odločitev  73 

19. 16. april 2014 ob 18. uri Za firbčne: pilates – prebudimo pomlad v sebi 0 

20. 17. april 2014 ob 19. uri Predstavitev knjige Marka Vrečiča: Moj 28 
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poudarek 

21. 
24. april 2014 ob 18. uri 
(slovenski dnevi knjige) 

Zaključek Korošci pa bukve beremo: 
monodrama »Moje življenje z Almo Karlin« 

60 

22. 
23. april 2014 

(svetovni dan knjige) 

NOČ KNJIGE: 
- posebno vodenje 
- vodenje 2x 
- razstava stripov 
- srečanje s striparjem Izarjem Lunačkom 
- ogled filma 5x 
- izposoja in vračanje od 18. do 22. ure 

 

142 

23. 15. maj 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige »Slovenski pozdrav s 

Koroške« 
15 

24 5. junij 2014 ob 18. uri LITERATURA V ŽIVO(Torkar, Bivšek, Mačus) 20 

25. 11. junij 2014 ob 18. uri Literarni večer z Majo Haderlap 55 

26. 12. junij 2014 ob 20. uri Pevsko-literarni večer s KD Pevski zbor Urška 120 

27. 18. junij 2014 ob 18. uri 
100. obletnica 1. svetovne vojne (izid knjige 

Doberdob) 
40 

28. 14. julij 2014 Enajsta šola-šala 33 

29. 18. september 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Milene Miklavčič: Ogenj, rit 

in kače niso za igrače 
32 

30. 25 september 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Zamolčana skrivnost aloje 

arborescens  
8 

31. 2. oktober 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Vodnik po zdravilnih 

energijah Slovenije 
ODPADLO 

32. 9. oktober 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Boruta Koruna: Odisej 

sem, Itaka dom je moj sončni 
4 

33. 16. oktober 2014 ob 18. uri Potopisno predavanje Japonska 15 

34. 18. oktober 2014 Stripovska menjalnica 21 

35. 23. oktober 2014 ob 18. uri Literarni večer HAFIS – zapleši z menoj 19 

36. 6. november 2014 ob 17. uri 
Predavanje »kdo so moji predniki in kaj izraža 

moja pisava« 
25 

37. 13. november 2014 ob 18. uri 
Predstavitev knjige »Koroška deklica Bajberli« 

Ivane Čreslovnik 
60 

38. 4. november 2014 ob 18. uri Predstavitev knjige Dar za dar 30 

39. 
20. november 2014 ob 11. uri 

(dan slovenskih splošnih knjižnic) 
pričetek »Korošci pa bukve beremo« z Bojano 

Verdinek 
60 

40. 
20. november 2014 ob 18. uri 

(dan slovenskih splošnih knjižnic) 
Obraz kulture. Miroslav Osojnik 30 

41. 27. november 2014 ob 18. uri 
Literarno-glasbeni recital »Z umetniško 

besedo proti vojni« 
6 

42. 28. november 2014 ob 17. uri Slavistično društvo Koroške 13 

43. 2. december 2014 ob 18. uri Predavanje: »Kaj moramo vedeti o zeliščih« 20 

44. 3. december 2014 Ta veseli dan kulture: dan odprti vrat v KOK 3 

45. 
9. december  ob 18. uri 2014 

 
Humanistični večer Lada Jakšeta: »Nevidnost 

gre v vidnost« 
35 

    

Skupaj: 1.609 
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Foto: Simona Vončina; Noč knjige: stripoteka 
 

6.3.19 Prireditve po knjižnicah območja  
Koroška osrednja knjižnica je imela 2 prireditvi, 45obiskovalcev.     
 
Zap. 
št. 

Datum Prireditev 
Št. 

udeležencev 

1. 23. januar 2014 ob 18. uri 
Predstavitev digitalne zbirke KOK v Knjižnici 

Radlje ob Dravi 
25 

2. 3. december 2014 ob 18. uri 
Predstavitev digitalne zbirke KOK v Knjižnici 

Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
20 

Skupaj: 45 

 
6.3.20 Literarni večeri in druge prireditve – enote in izposojevališča 

V enotah je bilo v letu 2014 18 prireditev s 329 obiskovalci (brez pravljičnih ur in delavnic 
za otroke). 
 
Zap. 
št. 

Datum Prireditev 
Št. 

udeležencev 

1. 14. januar 2014 ob 10. uri Knjižna paberkovanja 
 

Srečanja so namenjena odraslim. 
Predstavljamo nove knjige za otroke in 

odrasle. 
Predstavitve in pogovori o novih knjigah 

potekajo vsak tretji torek v mesecu ob 10. uri v 
enoti Prevalje. 

 

9 

2. 18. februar 2014 ob 10. uri 8 

3. 18. marec 2014 ob 10. uri 5 

4. 15. april 2014 ob 10. uri 5 

5. 13. maja 2014 ob 10. uri 9 

6. 14. oktober 2014 ob 10. uri 7 

 18. november 2014 ob 10. uri 10 

7. 16. december 2014 ob 10. uri 10 

8. 14. januar ob 18. uri V enoti Prevalje: Večer z Aleksandro Kocmut 35 

9. 18. marec 2014 ob 18. uri 
V enoti Prevalje: Literarni večer koroških 

literatov(ob 600-letnici ustoličenja 
karantanskih knezov) 

34 

10. 15. julij 2014  V enoti Prevalje: Enajsta šola-šala 33 

11. 16. julij 2014 V enoti Mežica: Enajsta šola-šala 28 

12. 17. julij 2014 V enoti Črna na Koroškem: Enajsta šola-šala 11 

13. 15 september 2014 ob 19. uri V enoti Prevalje: Pogovor z Vinkom Ošlakom 30 

14. 24. november 2014 ob 18. uri 
V enoti Mežica: potopisno predavanje Marinke 

Dretnik: Kirgizija 
12 
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15. 25. november 2014 ob 18. uri 
V enoti Prevalje: potopisno predavanje 

Marinke Dretnik: Kirgizija 
6 

16. 27. november 2014 ob 18. uri 
V enoti Črna na Koroškem: potopisno 

predavanje Camino 
13 

17. 3. december 2014 
Ta veseli dan kulture: Praznična delavnica OŠ 

Prevalje 
60 

18. 
13. december 2014 
 

V enoti Prevalje predstavitev knjige Janka 
Zerzerja: Po koroških poteh 

4 

Skupaj: 329 

 
 

6.3.21 Literarni večeri in druge prireditve – bukvarna Ajta 
V bukvarni Ajta so bile 3 prireditve, 110 obiskovalcev. 
 
Zap. 
št. 

Datum Prireditev 
Št. 

udeležencev 

1. 10. april 2014 ob 18. uri 
Potopisno predavanje Venezuela 

Marinke Dretnik 
23 

2. 19. avgust 2014 ob 20. uri 
Potopisno predavanje Camino Urške in 

Braneta Vezonika 
55 

3. 26 november 2014 ob 18. uri 
Potopisno predavanje Kirgizija Marinke 

Dretnik 
32 

    

Skupaj: 110 

 
6.3.22 Literarni večeri in druge prireditve – drugod 

V Družbenem domu na Prevaljah:  
1. Razstava »Poslednje ustoličenje na Poljani, 100 obiskovalcev 
2. Razstava o Lojzetu Lebiču za posvet o Lojzetu Lebiču, 25 obiskovalcev 
 

6.3.23 Razstave 
V letu 2014 je bilo v razstavišču in med gradivom 22 razstav in 5.582 obiskovalcev. 
 
Zap. 
št. 

Datum Prireditev 
Št. 

udeležencev 

1. do . januarja 2014 Razstava »Čehi Mariboru z ljubeznijo« 40 

2. 3. februar do 28. februar 2014 
Razstava akademskega slikarja Benjamina 

Kumpreja (Slov.kult.praz) 
212 

3. 5. marec do 15. marca 2014 
Razstava »Rokopisni spomeniki v čeških 

knjižnicah« 
125 

4. 18. marec 2014 do 28. marec  2014 
»Maksi Ravne 2014« meddruštvena 

razstava razglednic in maksimum kart 
223 

5. 1. april do 18. april 2014 
Razstava del z likovnega simpozija 

koroških likovnikov 
148 

6. 23. april do 5. maj 2014 Razstava stripov »Zastripljeni« 359 

7. 12. maj do 23. maj 2014 
Razstava  »Atelje Marflakove šole 

slikanja«, TVU 
282 

8. 19. maj do 14. junij 2014 Razstava «Prežihove Solzice v stripu« 348 

9. 18. maj do 13. junij 2014 Razstava CUDV »Ljubezen« 233 

10. 6. junij do 4. julij 2014 Razstava »Štirje letni časi« 232 

11. 19. junij do 18. julij 2014 Razstava stripov »Meksikanarji« 208 

12. 20. junij do 16. julij 2014 Razstava »Ko se združita glina in cvet…« 113 

13. 22. julij do 9. september 2014 Na planoti Ravne (ponovitev) 52 
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14. 23. julij do 29. avgust 2014 60 let ansambla Štirje kovači 300 

15. 12. september do 3. oktober 2014 
Pregledna razstava Društva koroških 

likovnikov 
185 

16. 10. oktober do 24. oktober 2014 Razstava DU Ravne, likovna sekcija 419 

17. 18. oktober do 29. november 2014 Razstava stripov iz zbirke Urha Boštjana 321 

18. 7. november do 28. november 2014 Likovna razstava Makuc & Leskovar 197 

19. 22. november 2014 »Rajski božič«, razstava Andrej Rus 500 

20. 1. december do 31. december 2014 
Razstava »Igra v steklu« Matijaža 

Gostečnika 
500 

21. 1. december do 31. december 2014 
Razstava »Poezija, ujeta v pisane 

miniature« Lucije Veber 
500 

22. 19. december do 31. december 2014 
»Ekslibrisi in knjižna oprema med secesijo 

in slovensko moderno«, DZ razstava 
85 

Skupaj: 5.582 

 
6.3.24 Razstavni kotički med gradivom 

V letu 2014 je bilo med gradivom 34 priložnostnih razstav, ki si jih je ogledalo 5.500 
obiskovalcev. 
 

* Josip Vandot- 130 let rojstva * Razstava posvečena Vladimirju Kavčiču 

* Prešeren v podobah * Veronikina nagrada 

* Valentinovo * Razstava o alzheimerjevi bolezni 

* Sochi 2014 * Provansa 

* Miki Muster-srebrni red za zasluge * S knjigo proti korupciji 

* Pust * Svetovni dan vegetarijanstva 

* Kulinarično pustno rajanje * Na Oktoberfestu 

* Pomladni izleti * Nominacije Draga Jančarja 

* Venezuela * Nobelova nagrada za književnost – 
Patrick Modiano 

* Miloš Mikeln * Nagrada Modri planet – Tomo Križnar 

* Mesec April posvečen knjigi * Preprečevanje zasvojenosti 

* Pomladni izleti * Zasvojenost v leposlovju 

* Razstava posvečena Sue Townsend * Kdo so moji predniki 

* Razstava posvečena Gabrielu Garcii 
Marquezu 

* Razstava posvečena Kajetanu Koviču 

* Izbor 10. romanov za Kresnika * Božična razstava 

* Razstava posvečena Bogdanu Borčiču * Ljubimca z Vošnjakove ulice – knjiga leta 

* Svetovno prvenstvo v nogometu 
Brazilija 2014 

* Vabimo na bralno potovanje 

 
6.3.25 Ostale prireditve 

V KOK na Ravnah so bile tudi prireditve v okviru Koroškega kulturnega poletja in 
Ravenskih dnevov. Prav tako smo v letu 2014 nekajkrat oddali naše prostore za prireditve 
Gimnaziji Ravne, ZŠD Ravne, občini Ravne, Društvu invalidov, tabornikom, predstavitvi 
fakultet, muzeju, OŠ Juričevega Drejčka - delavnica na prostem, zaključek vrtca, društvu 
HOSPIC. Z razstavama smo sodelovali  v okviru »Tedna boja proti korupciji« in mesecu 
preprečevanja zasvojenosti (Društvo Projekt Človek). 
Sodelovali smo na festivalu Solzice in na festivalu Povodnega moža. Udeležili smo se 
sejma v okviru svetovnega dneva turizma in božično-novoletnega sejma. 
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Z domom starostnikov Slovenj Gradec smo sodelovali pri projektu medgeneracijsko 
sodelovanje »berimo dela Toneta Partljiča«, od 11. 11. 2013 do 22. 6. 2014 smo jim izposodili 
čez 30 knjig za branje. 
 
Teh 25 prireditev je obiskalo 2.715 obiskovalcev. 
 

6.3.26 Delavnice 
* 3. april 2014: Delavnica OOK- Slepi in slabovidni, 19 udeležencev 
* 23. maj 2014: Delavnica Nastje Mulej, ZBDS, 10 udeležencev 
* 30. september 2014: Delavnica OOK- Slepi in slabovidni, 19 udeležencev 
* 10 delavnic Zavoda za zaposlovanje,  80 udeležencev 
* 15. oktober delavnica TAX FIN LEX, 20 udeležencev 

 
Skupaj: 14 delavnic, 148 udeležencev 
 

Pripravila: 
Meta Boštjan, vodja izposoje 

 

6.4 Delo z mladimi bralci v letu 2014 
 

6.4.1 Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami 
V letu 2014 smo v Oddelku za otroke in mladino izvedli 28 pravljičnih ur z ustvarjalnimi 
delavnicami v popoldanskem času, ki jih je skupno obiskalo 489 otrok. V naši zunanji enoti 
Žerjav smo izvedli 13 pravljičnih ur v popoldanskem času, ki jih je skupno obiskalo 107 
otrok. 
 
V dopoldanskem času smo izvedli 44 pravljičnih ur (skupno 1141 otrok), od tega 20 
pravljičnih ur (skupno 515 otrok) v vrtcih, šolah, CUDV ali v naših zunanjih enotah, 24 ur 
pravljic pa v Oddelku za otroke in mladino (626 otrok). 
 
V letu 2014 smo pripravili 85 pravljičnih ur z ustvarjalnimi delavnicami, ki jih je obiskalo 
1737 otrok. 

 PKLS enote PKLS enote 
skupaj 

 (popoldan) (dopoldan) 

leto ure obisk ure obisk ure obisk ure obisk ure / obisk 

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

2013 32 490 28 259 10 222 24 519 94 / 1490 

2012 35 625 19 161 23 433 22 683 99 / 1902 

Število obiskovalcev pravljičnih ur se je v primerjavi z lanskim letom precej povečalo, še 
posebno glede na število teh ur, kar kaže na to, da smo pravilno zaznali trende v 
obiskanosti in tako povečali povprečno obiskanost ure pravljic (z lanskih skoraj 16 na 
dobrih 20 obiskovalcev). 
  

6.4.2 Otroške lutkovne in dramske predstave  
Marca smo otrokom pripravili ogled predstave OŠ Prežihovega Voranca Mačka ali miš, le 
da se veliko smejiš (120 obiskovalcev), aprila pa animacijo Pikapolončja šola (65 
obiskovalcev). 
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Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa smo organizirali 6 lutkovnih predstav 
Janko in Metka sta packona (skupno 647 obiskovalcev): 2 v Kulturnem domu Ravne na 
Koroškem (123 in 137 obiskovalcev; skupno 260 obiskovalcev), 1 v Vrtcu Črna na Koroškem 
(25 obiskovalcev), 1 v Osnovni šoli Mežica (152 obiskovalcev), 1 v Vrtcu Krojaček Hlaček 
Prevalje (160 obiskovalcev) in 1 v Kulturnem domu Kotlje (50 obiskovalcev). 
 
Oktobra smo ob svetovnem dnevu otroka pripravili lutkovno predstavo Leteči kovček (66 
obiskovalcev).  
 
Decembra si je Pravljico o Božičkovi deželi ogledalo 120 otrok.  
 
Zadnja predstava v letu 2014 – Mojca Pokrajculja – v izvedbi CUDV Črna na Koroškem pa je 
pritegnila 128 obiskovalcev. 
 
V letu 2014 smo organizirali 11 predstav za otroke, ki jih je skupno obiskalo 1146 
obiskovalcev.   

leto št. predstav obiskovalci 

2014 11 1146 

2013 10 966 

2012 7 828 

 
6.4.3 Srečanja s pisatelji in pesniki 

Aprila smo za osnovnošolce, izžrebance pri projektih Moja naj knjiga in Mega kviz, 
pripravili srečanje s pisateljem in kantavtorjem Adijem Smolarjem. 
Srečanja se je udeležilo 80 obiskovalcev. 

 
leto srečanja s pisatelji obiskovalci 

2014 1 80 

2013 1 87 

2012 1 86 

 
6.4.4 Bibliopedagoške ure in vodeni ogledi  

Po dogovoru s šolami in vrtci smo preko celega leta izvajali vodene oglede z 
bibliopedagoškimi urami (uvajanje v knjižnično-informacijska znanja).  
 
V Oddelku za otroke in mladino je bilo 51 organiziranih predstavitvenih ogledov, skupaj 
1353 obiskovalcev. 
V enotah: 

* Leše: 1 skupina, 10 obiskovalcev; 
* Črna na Koroškem: 1 skupina, 11 obiskovalcev; 
* Žerjav: 2 skupini, 17 obiskovalcev; 
* Kotlje: 2 skupini, 44 obiskovalcev; 
* Mežica:  3 skupine, 77 obiskovalcev; 
* Prevalje: 4 skupine, 114 obiskovalcev; 
* Bukvarna Ajta: 8 skupin, 161 obiskovalcev. 

 



Letno poročilo 2014            V Oddelek izposoje 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika   45/74 

Skupno v enotah: 21 ogledov, 434 obiskovalcev. 
 
Knjižnico in njene enote si je v letu 2014 ogledalo 72 skupin otrok in mladih, skupaj 1787 
obiskovalcev. 

 PKLS enote skupaj 

leto skupine obisk skupine obisk skupine obisk 

2014 51 1353 21 434 72 1787 

2013 52 1289 15 320 67 1609 

2012 64 1550 15 257 79 1807 

 
6.4.5 Predšolska bralna značka Petra Nosa 

Od septembra do junija pripravljamo v sodelovanju z vrtci projekt Predšolska bralna 
značka Petra Nosa. V letu 2014 je pri projektu sodelovalo 747 otrok. 
 

6.4.6 Razstave  
Februarja smo ob kulturnem prazniku pripravili razstavo raziskovalne delavnice Zvezdica 
Zaspanka (244 obiskovalcev). 
 
Marca smo ob gregorjevem pripravili razstavo o pomladi (178 obiskovalcev). 
 
Ob svetovnem dnevu otroških knjig, 2. aprila, smo pripravili razstavo Pismo otrokom 
vsega sveta (205 obiskovalcev).  
 
Meseca maja smo ob zaključku Mega kviza pripravili pregledno razstavo Rimljani na naših 
tleh (372 obiskovalcev). 
 
Od junija do avgusta je bila v sodelovanju z vrtcem Krojaček Hlaček Prevalje na ogled 
razstava z naslovom Predšolska bralna značka Petra Nosa (385 obiskovalcev). 
 
Septembra smo se z razstavo spomnili obletnice rojstva Tove Jansson, avtorice Muminov 
(168 obiskovalcev). 
 
Oktobra smo razstavili izdelke z raziskovalne delavnice Zbirka zakladov (274 
obiskovalcev). 
 
Razstava o nagradi Kristine Brenkove: Ferdinand Avguštin Hallerstein avtorice Huiqin 
Wang (120 obiskovalcev). 
 
Ob zaključku leta smo pripravili novoletno razstavo Trije dobri možje (264 obiskovalcev). 
 
Čez celo leto je bila na ogled razstava Pravica ni pravljica ob 25. obletnici Konvencije o 
otrokovih pravicah (612 obiskovalcev). 
 
V letu 2014 smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 10 tematskih razstav, ki si jih je 
skupno ogledalo 2822 obiskovalcev.  
 
 



Letno poročilo 2014            V Oddelek izposoje 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika   46/74 

leto razstave obisk 

2014 10 2822 

2013 8 2519 

2012 8 1959 
 

Razstave so imele večji obisk kot lani, saj smo pripravili dve razstavi več, nekatere med 
njimi skupaj z obiskovalci delavnic, ti pa so pritegnili k ogledu tudi svoje razrede in 
sorodnike. Med najbolj obiskanimi je bila razstava Pravica ni pravljica, ker je bila na ogled 
čez celo leto. 
 

6.4.7 Razstavni kotički 
Preko celega leta smo pripravili več razstavnih kotičkov: ob valentinovem (252 
obiskovalcev), ob veliki noči (296 obiskovalcev), poletno branje (332 obiskovalcev), ob 
začetku novega šolskega leta (234 obiskovalcev), noči čarovnici (275 obiskovalcev), 
nagradi večernica (281 obiskovalcev) in zlata hruška (232). Od oktobra do aprila smo za 
projekt Mega kviz in akcijo Moja naj knjiga pripravili po 6 razstavnih kotičkov (412 +  455 
obiskovalcev). Skupno smo v Oddelku za otroke in mladino pripravili 19 razstavnih 
kotičkov, ki si jih je ogledalo 2769 obiskovalcev. 
 
V enoti Prevalje je bilo po 6 razstavnih kotičkov Moja naj knjiga (54 obiskovalcev) in Mega 
kviz (45 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, nagrade Kristine Brenkove, večernica in zlata 
hruška ter veseli december (169 obiskovalcev). Skupno smo v enoti Prevalje pripravili 19 
razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 268 obiskovalcev. 
 
V enoti Mežica je bilo po 6 razstavnih kotičkov Moja naj knjiga (62 obiskovalcev) in Mega 
kviz (54 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, nagrade Kristine Brenkove, večernica in zlata 
hruška ter veseli december (280 obiskovalcev). Skupno smo v enoti Mežica pripravili 19 
razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 396 obiskovalcev. 
 
V enoti Črna na Koroškem je bilo po 6 razstavnih kotičkov Moja naj knjiga (46 
obiskovalcev) in Mega kviz (43 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob mednarodnem 
dnevu otroških knjig, Predšolska bralna značka, poletno branje, nagrade Kristine 
Brenkove, večernica in zlata hruška ter veseli december (136 obiskovalcev). Skupno smo v 
enoti Črna na Koroškem pripravili 19 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 225 
obiskovalcev. 
 
V enoti Kotlje je bilo po 6 razstavnih kotičkov Moja naj knjiga (34 obiskovalcev) in Mega 
kviz (32 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, nagrade Kristine Brenkove, večernica in zlata 
hruška ter veseli december (163 obiskovalcev). Skupno smo v enoti Kotlje pripravili 19 
razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 229 obiskovalcev. 
 
V enoti Žerjav je bilo po 6 razstavnih kotičkov Moja naj knjiga (40 obiskovalcev) in Mega 
kviz (23 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, nagrade Kristine Brenkove, večernica in zlata 
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hruška ter veseli december (162 obiskovalcev). Skupno smo v enoti Žerjav pripravili 19 
razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 225 obiskovalcev. 
 
V letu 2014 smo v Oddelku za otroke in mladino in enotah Koroške osrednje knjižnice dr. 
Franca Sušnika pripravili 114 razstavnih kotičkov, skupno si jih je ogledalo 4112 
obiskovalcev.  

leto razstavni kotički obisk 

2014 114 4112 

2013 96 3525 

2012 80 2746 

 
Pripravili smo več razstavnih kotičkov v enotah in v Oddelku za otroke in mladino, zato se 
je tudi obisk glede na lansko leto precej povečal. V enotah Mežica, Žerjav in Kotlje se je 
obisk povečal tudi zaradi organiziranih obiskov otrok iz vrtcev in osnovnih šol, ki jih 
dopolnimo tudi s pravljično uro, potekajo pa po predhodnem dogovoru z vrtci in šolami. 
 

6.4.8 Knjižna uganka 
Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo v letu 2014 pripravili 10 knjižnih ugank in 
izžrebance iz vsake enote nagradili s knjigo (skupaj 60 knjižnih nagrad).  
 
Vseh reševalcev v letu 2014 je bilo 1206. 
 

leto uganke/nagrade reševalci 

2014 10/60 1206 

2013 10/60 1121 

2012 10/60 1386 

 
6.4.9 „Rastem s knjigo“ 

V letu 2014 so v Koroški osrednji knjižnici potekali obiski generacije sedmošolcev OŠ 
Mežiške doline in prvih letnikov Gimnazije in Šolskega centra Ravne na Koroškem. 
Knjižnica jim v okviru obiskov ponuja predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko 
opismenjevanje ter motivacijo za branje leposlovja ter jim podari na javnem razpisu 
izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo. Projekt je del sistematične podpore razvoju 
bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Obiski potekajo po dogovoru.  
 
V letu 2014 nas je obiskalo 27 razredov, skupno 647 sedmošolcev in dijakov. Obisk je 
odvisen od števila vpisanih sedmošolcev in dijakov prvih letnikov, variira pa tudi zaradi 
razlike med šolskim in koledarskim letom. 
 

 Rastem s knjigo 

 osnovna šola srednja šola skupaj 

leto št. skupin obisk št. skupin obisk št. skupin obisk 

2014 11 242 16 405 27 647 

2013 11 244 7 174 18 418 

2012     22 557 
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6.4.10 Ustvarjalne delavnice za mlade 
Februarja smo pripravili ustvarjalnico na temo kulturnega praznika pod naslovom 
Zvezdica Zaspanka, ki se je je udeležilo 17 obiskovalcev. 
 
Ustvarjalnico smo pripravili tudi julija pri projektu 11. šola – šala (v sodelovanju s CSD), in 
sicer v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana, na Prevaljah, v Mežici in Črni na 
Koroškem – skupaj 105 obiskovalcev. 
 
V 7 decembrskih ustvarjalnih delavnicah za mlade z naslovom Okrasimo praznično drevo 
je sodelovalo 169 obiskovalcev.   
Decembra smo delavnico Ta veseli dan kulture pripravili tudi v dogovoru z OŠ Prevalje – 8 
obiskovalcev. 
 
Skupno je na 10 ustvarjalnicah sodelovalo 299 otrok in mladih. 
 

leto ustvarjalne delavnice obisk 

2014 10 299 

2013 6 139 

2012 2 16 

 
6.4.11 Raziskovalne delavnice za mlade 

V septembru smo po dogovoru z Gimnazijo Vič pripravili dve raziskovalni delavnici: 
Raziskujemo koroško narečje (8 udeležencev) in Raziskujemo koroške pisatelje (13 
udeležencev). 
 
Ob krajevnem prazniku smo pripravili raziskovalno delavnico Zbirka zakladov (21 
udeležencev).   
 
V  3 raziskovalnih delavnicah za mlade je sodelovalo 42 obiskovalcev. 
 

leto raziskovalne delavnice obisk 

2014 3 42 

2013 4 83 

2012 2 28 

 
6.4.12 Najstniška čvekalnica 

Leta 2014 smo v okviru Najstniške čvekalnice, interaktivnega panoja, pripravili sedem 
panojev z različno najstniško tematiko. Mladi so v njej zastavili 6 vprašanj, na katera smo 
jim podali odgovore. Bilo je tudi  43 drugih odzivov mladih (predlogi, pripombe, 
komentarji, pohvale, priporočila za branje … ). Podelili smo nagrado za najboljši 
komentar. 

leto Najstniška čvekalnica obisk 

2014 7 49 

2013 5 47 

2012 5 38 
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Skupno smo v letu 2014 pripravili 351 prireditev oziroma dejavnosti za mlade bralce, ki jih 
je obiskalo 14674 otrok in mladih. 
 

leto dejavnosti obisk 

2014 351 14674 

2013 319 12004 

2012 316 11643 

 
 

 Pripravili:  
Lea Vaukan  in mag. Jelka Kos  
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VI Bukvarna Ajta 
 

 

 

Obiskovalci bukvarne Ajta so na knjižnih policah lahko našli preko 4.000 knjig iz različnih 
področij (leposlovje, strokovna literatura, najmlajši, cicibani, pionirji, mladina,…). V 
bukvarni vedno prisluhnemo tudi željam naših gostov in se po najboljših močeh trudimo, 
da bi tem željam tudi ugodili.  
 
Elektronski naslov bukvarna.ajta@rav.sik.si nam je v veliko pomoč pri neposrednem stiku 
z obiskovalci bukvarne. 
 

1 Statistika za leto 2014 
 

MESEC 
ŠT. 

OBISKOVALCEV 
ŠT. PRODANIH 

KNJIG 

Januar 39  65  

Februar 38  63  

Marec 25  38  

April 19  30  

Maj 28  54  

Junij 23  68  

Julij 61  20  

Avgust 12  11  

September 21  43  

Oktober 25  38  

November 36  63  

December 10  14  

Skupaj 337 507  

 
 

2 Dar 
 

V dar smo prejeli:  
* 5.538 knjig,  
* 132 izvodov različnih revij,  
* 29 zgoščenk,  
* 15 DVD-jev,  
* S strani 132-tih darovalcev.  

 

 

3 Dogodki 
 

Dogodki, ki so bili organizirani v bukvarni Ajta, ali smo se jih z bukvarno udeležili, prikazuje 
spodnja tabela. 

mailto:bukvarna.ajta@rav.sik.si
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Mesec   Opis dogodka 

Januar 
Bukvarni Fajči smo podarili 130 knjig z različno tematiko (enciklopedije, druga 
svetovna vojna, komunizem in socializem, marksizem, knjige o Titu,…). 

Februar 

V okviru dneva kulture sta dne 7. 2. 2014 bukvarno Ajta obiskali dve skupini 
otrok iz vrtca Solzice in enote Ajda (40 otrok). 

18. 2. smo gostili 20 otrok z vzgojiteljicama iz vrtca Solzice. Namen obiska je 
bila pravljična uro v okviru bralne značke Petra Nosa. 

 

Marec 
V bukvarni smo zopet gostili otroke z vrtca Solzice. 11. 3. nas je obiskalo 22 
otrok. 

Maj 
Sodelovanje na festivalu Solzice s stojnico. Podarili smo 57 knjig s področja 
leposlovja. 

Junij 

 Festival Povodnega moža 7. 6. 2014. Prisotni smo bili s stojnico s knjigami za 
cicibane, pionirje in mladino (cca. 200 knjig). Odraslim obiskovalcem festivala 
pa smo podarili knjige s področja leposlovja (25 knjig). 

Avgust 

 V prostorih bukvarne smo 19. 8. v okviru Ravenških dnevov priredili potopis z 
naslovom North Camino na dveh kolesih. Potopisa se je udeležilo 57 
obiskovalcev.  

September 

Dne 23. 9. 2014 smo mladinskemu hostlu Punkl podarili 57 knjig z različnih 
področij (leposlovje, cicibani, pionirji, mladina in slikanice).  

27. 9. 2014 smo se s stojnico z 90 knjigami udeležili sejma v okviru 
Svetovnega dneva turizma. Aktivnost je potekala na mestni tržnici.  

 

November 
 Potopis Kirgizija je potekal v prostorih bukvarne 26. 11. 2014. Potopisa se je 
udeležilo 32 obiskovalcev. 

December 

V času prireditev v božičnem času smo prostore bukvarne odstopili KUD-u 
Kunkuvo. 

Božično-novoletni sejem Kotlje 20. 12. 2014. Na tradicionalnem sejmu smo 
podarili 55 knjig. 

Podarimo učbenike, ki je lepo zaživela v prostorih Koroške osrednje 
knjižnice. Uporabnikom knjižnice smo podarili več kot 60 učbenikov s 
področja matematike, slovenščine, fizike, kemije, računovodstva, 
angleščine in nemščine.  

 

 
Vse informacije za uporabnike redno objavljamo tudi na spletni strani bukvarne. 
 

 Pripravil:  
Matej Pečovnik 
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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 jih nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju osrednjih območnih knjižnic. 
 

1.1 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega 
gradiva in informacij  

 
Območna zbirka je namenjena uporabnikom širšega območja z osebno izposojo, 
brezplačno medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom do informacij za vse splošne 
knjižnice na območju. 

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2014 za potrebe izvajanja posebne naloge 
zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
izvedla: 
 

1.1.1 Nakup za območno zbirko 
Nakup za območno zbirko je bil realiziran v višini 13 enot klasičnega knjižnega gradiva. Po 
navodilih MK v letu 2014 sicer nismo načrtovali nakupa klasičnega knjižnega gradiva za 
območno zbirko. 
Načrtovali pa smo nakup 4 podatkovnih baz za vse splošne knjižnice na območju in ga 
tudi realizirali. 
Nakup podatkovne baze Tax-Fin-Lex je bil izveden preko konzorcija COSEC, 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 splošnih knjižnicah in njihovih enotah na območju, za 1 podatkovno 
bazo pa tudi izven lokacije knjižnice (oddaljen dostop).  
Izvedli smo tudi nakup eBook Public Library Subscription Collection, naročniško zbirko 
elektronskih knjig, namenjenih uporabnikom javnih knjižnic ponudnika EBSCOHost. 
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1.1.2 Obvezni izvod 
Z obveznim izvodom je knjižnica pridobila 2.603 izvode knjižničnega gradiva: 
       * 1.754 enot knjižnega gradiva; 
       *    220 enot neknjižnega gradiva; 
       *       629 enot serijskih publikacij. 
 

1.1.3 Seznanjanje z gradivom 
Knjižnice na območju smo sproti seznanjali s kupljenim gradivom (pošiljanje seznamov), 
seznam gradiva pa je objavljen tudi na naši spletni strani:  
http://www.rav.sik.si/informacije/gradivo%20iz%20sredstev%20MK/. 
Pri nabavi smo upoštevali tudi predloge knjižnic na območju, ki so jih sproti posredovale 
nabavni službi Koroške osrednje knjižnice.  
Ob upoštevanju kriterijev kvalitete in zahtevnosti gradiva ter Zakona o obveznem izvodu 
publikacij je knjižnica uporabnikom s širšega območja zagotovila dostop do dela 
slovenske knjižne produkcije, ki jih splošne knjižnice na območju sicer ne nabavljajo, ter 
povečanega obsega tuje literature in periodike. 
Skupaj (nakup in obvezni izvod, klasično gradivo in e-viri) smo za potrebe območja 
zagotovili 2.622 izvodov knjižničnega gradiva. 
Gradivo je bibliografsko obdelano v sistemu COBISS. 
 

1.1.4 Posebna zbirka »Stripoteka« 
S projektom »Stripoteka« oz. vzpostavitvijo posebne zbirke stripov smo že v letu 2013 
pridobili nov prostor za druženje in občasne neformalne prireditve, pogovore, okrogle 
mize na teme, ki zanimajo to ciljno generacijo ter pridobili dodaten razstavni prostor, v 
katerem z razstavami in prireditvami prezentiramo tovrstno gradivo. 

 

 
 

Foto: Jelka Kos; Stripoteka 

http://www.rav.sik.si/informacije/gradivo%20iz%20sredstev%20MK/
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Umestitev stripov kot posebno zbirko za celotno območje v zbirko knjižnice se je izkazala 
za idealno v simboličnem smislu povezovanja generacij: otrok in mladino ter odraslih. 
 
Obstoječo zbirko smo dopolnili 58 novimi stripi. V zbirko je vključen tudi revijalni 
stripovski tisk.  
 

1.1.5 Članstvo in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije  
V letu 2014 je knjižnica imela 1.062 ali 13,9 % članov s širšega območja, ki so si izposodili 
45.078 enot gradiva ali 10,7 % od vsega izposojenega gradiva. 
 
Koroška osrednja knjižnica je osrednjim knjižnicam na območju brezplačno po 
medknjižnični izposoji posredovala 131 enot gradiva in 162 kopij strani dokumentov. 
 

1.2 Strokovna pomoč knjižnicam na območju (svetovalno delo) 
 
Sodelovanje s knjižničarji splošnih knjižnic regije je temeljilo na izmenjavi izkušenj ter 
znanja in je potekalo v obliki srečanj, izobraževanj, individualnih pogovorih, po e-pošti in 
telefonsko, pošiljali so 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 2013. 
Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v letu 2014 so sodelovale vse knjižnice na 
območju.  
 
Strokovna pomoč knjižnicam je zajemala tudi različno individualno svetovanje in 
sodelovanje v zvezi z strokovnimi vprašanji in dilemami, s katerimi se srečujemo pri 
izvajanju knjižnične dejavnosti (knjižničarska zakonodaja, predpisi s področja 
knjižničarstva, delovna razmerja, delo z uporabniki s posebnimi potrebami, IKT oprema in 
zagotavljanje nemotenega delovanja dostopa na daljavo do podatkovnih zbirk, 
bibliografska obdelava knjižničnega gradiva, …). 
Koroška osrednja knjižnica kot OOK je za osrednje knjižnice območja organizirala oz. 
pripravila naslednje sestanke, izobraževanja, strokovna srečanja in svetovanja. 
 

1.2.1 Sestanek direktoric OK-jev, OOK in koordinatorice za območne naloge 
Seznanitev osrednjih knjižnic z odobrenim programom za izvajanje območnih nalog na 
območnem in nacionalnem nivoju v letu 2014, zagotavljanju dostopa do e-virov ter 
določitev teme strokovnih srečanj knjižnic na območju. 
 

1.2.2 Strokovna pomoč 
Z osrednjimi knjižnicami na območju smo sodelovali pri: 

* načrtovanju in organizaciji pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na 
območju; 

* informiranju zavezancev za obvezni izvod; 
* seznanjanju uporabnikov z domoznanskimi zbirkami na območju (predstavitev 

regijskih zbirk); 
* bibliografski obdelavi gradiva; 
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* objavljanju dokumentov na portalu Kamra in pridobivanju potencialnih partnerjev; 
* izdelavi bibliografije serijskih publikacij od 1991 dalje za območje; 
* brezplačni medknjižnični izposoji na območju; 
* uresničevanju otrokovih pravic (ob 25-letnici Konvencije o otrokovih pravicah); 
* dejavnostih za uporabnike s posebnimi potrebami; 
* izvajanju mentorstva za študente bibliotekarstva (2). 

 

1.2.3 Oblikovanje predloga programa nalog v letu 2015 
Udeležile so se direktorice knjižnic in koordinatorka OOK. 
 

1.2.4 Skupni projekti s splošnimi knjižnicami na območju 
Ponovno so bili zelo uspešni naši skupni projekti s področja razvijanja bralne kulture, saj 
smo za uporabnike širšega območja uspešno nadaljevali s Predšolsko bralno značko Petra 
Nosa in bralno značko za odrasle »Korošci pa bukve beremo«, ki smo jo dopolnili z 
»lahkim branjem«. Menimo, da sta obe obliki storitev nadgradnja dejavnosti vsake 
splošne knjižnice, saj organizirano in za vse uporabnike širšega območja enakovredno 
zagotavlja tovrstno storitev. 
Dostop do e-virov je na podlagi pogodbe s Konzorcijem COSEC preko IP naslovov 
zagotovljen za vse splošne knjižnice in njihove enote na območju, za 1 podatkovno zbirko 
pa tudi za člane knjižnic širšega območja izven lokacije knjižnice (oddaljen dostop). 
 
Tudi v letu 2014 smo uporabnikom zagotavljali brezplačno medknjižnično izposojo med 
koroškimi splošnimi knjižnicami. 
 

1.2.5 Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju 
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. Knjižnica na obisku je storitev Koroške osrednje 
knjižnice in Knjižnice Dravograd in ponuja brezplačno dostavo knjig na dom bolnim, 
ostarelim in invalidom. 
  
Vse koroške splošne knjižnice so tudi fizično dostopne invalidom (klančine, dvigala), 
slepim in slabovidnim  so na voljo pripomočki za branje (lupe, povečevalniki, bralna 
očala…), knjige z večjim tiskom so posebej izpostavljene in označene, na voljo so zvočne 
knjige na različnih nosilcih (zvočne kasete, CD…), knjige v brajici…., za uporabnike s 
težavami pri branju pa izvajamo poseben projekt »Lahko branje«. 
V vseh knjižnicah knjižničarji nudijo strokovno pomoč (svetovanje, pomoč pri iskanju 
gradiva, spremljavo ob obisku in na prireditvah). 
Dostop do knjižnic je uporabnikom s posebnimi potrebami omogočen tudi z zunanjo 
ureditvijo (parkirna mesta za invalide, klančine). 
Vse splošne knjižnice na območju imajo v svojih zbirkah leposlovne knjige z večjim tiskom 
ter zvočne knjige ki so posebej in vidno označene.  
Po dogovoru knjižnice organiziramo tečaje za uporabo računalnika, prilagojenega za 
slepe in slabovidne. 
Za pomoč uporabnikom z motnjo branja so v vseh knjižnicah na voljo knjige za lahko 
branje. Knjige so v zbirkah posebej izpostavljene in označene. 
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V projekt bralne značke za odrasle pa v Koroški osrednji knjižnici vključujemo tudi 
uporabnike s posebnimi potrebami iz CUDV Črna na Koroškem.  
 
V sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana, Zvezo društev slepih in 
slabovidnih Slovenije ter Ministrstva za kulturo smo v okviru operacije EU Vzpostavitev 
infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in 
slabovidnim ter osebam z motnjami branja izvedli 2 delavnici za slepe in slabovidne: 
 
1. Kako berejo ter uporabljajo splet slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja? 
              3. april 2014, 14 udeležencev s celotnega območja 
 
2. Kako se učijo ter berejo slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja? 
             30. september 2014, 16 udeležencev s celotnega območja 
 

1.2.6 Področje razvojnih potreb glede informacijske tehnologije na območju 

a) Svetovanje 
Sistemska administratorka Koroške osrednje knjižnice je osrednjim knjižnicam 
območja redno svetovala pri nabavi, vzdrževanju in uporabi strojne in programske 
opreme ter dostopa na daljavo.  Redno je nudila svetovanje pri različnih težavah v 
zvezi z dostopi do elektronskih virov ter pri njihovih spremembah in nudila pomoč pri 
različnih težavah.  

  
b) Obveščanje 

       Knjižnice smo redno obveščali o novostih ter jim posredovali potrebne informacije. 
 

c)   Brezžično omrežje 
Uporabnikom smo omogočili kvalitetnejši dostop do informacij svetovnega spleta 
preko brezžičnega omrežja LIBROAM. Zaradi zastarelosti računalniške opreme 
drugače dostop ne bi bil mogoč. LIBROAM imajo še vedno vzpostavljen v  knjižnici 
Radlje ob Dravi, knjižnica Dravograd nudi uporabnikom lastno brezžično povezavo, 
knjižnica Slovenj Gradec pa te storitve zaenkrat še nima omogočene. 

 
č)   E-knjige 
Tudi v letu 2014 smo našim uporabnikom nudili izposojo elektronskih knjig preko    

       ponudnika EBSCOhost (eBook Public Library Subscription Collection) ter preko   
       spletne eKnjižnice Biblos.  Pri tem je informatičarka uporabnikom in knjižničarjem  
       nudila vso potrebno pomoč in svetovanje. 
 

d) Promocija e-virov: 
Uporabnike celotnega območja smo o možnosti uporabe elektronskih virov obveščali 
z letaki,  na spletnih straneh knjižnic, v medijih (prispevek v Ravenskih razgledih) ter 
ob dnevu odprtih vrat na »Ta veseli dan kulture« (3. december 2014). 
 
e) Izobraževanje za uporabo e-virov 

       Udeležili smo se praktične delavnice na temo elektronske knjige, dosegljive preko     
       EBSCOHOST platforme. 
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Za knjižničarje smo pripravili izobraževanje za uporabo e-vira Tax-Fin-Lex, 
uporabnikom pa skozi vse leto nudili individualno izobraževanje za uporabo 
posameznih e-virov in sodobnih aplikacij za njihovo uporabo. 

 
1.2.7 Promocija območnosti 

Digitalizirano gradivo smo na prireditvah po osrednjih koroških knjižnicah predstavili 
javnosti in tudi tako promovirali naše skupno sodelovanje in s tem območnost. 
 
Program delovanja in sodelovanja knjižnic na območju nastaja skupaj z območnimi 
knjižnicami in je odraz potreb naših uporabnikov in strokovnih delavcev knjižnic območja. 
Sodelovanje s knjižničarji splošnih knjižnic regije je temeljilo na načelih etičnega kodeksa 
knjižničarjev in uveljavljenimi izhodišči knjižničarske stroke.  
 
Razvijanje skupnih projektov s knjižnicami območja je zastavljeno dolgoročno. 
Ocenjujemo, da je sodelovanje dobro 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, z 
Inštitutom Urbana Jarnika, s 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 2014 koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje 
vseh vrst domoznanskega gradiva, posebej serijskih publikacij in sive literature. 
Koordinirali smo bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in normativno kontrolo. 
Zbirali smo informacije o zavezancih za obvezni izvod. Uporabnikom z vsega območja 
smo posredovali zahtevnejše domoznanske informacije. Članici delovnih skupin za 
domoznanstvo in Kamro sta se redno udeleževali sestankov na nivoju koordinacije NUK-a. 
             

1.3.1 Koroški biografski leksikon (v elektronski obliki od 1999 dalje) 
V letu 2014 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke bio-bibliografskih podatkov o 
osebnostih, ki so prispevale tehten delež k razvoju Koroške s celotnega območja. 
V letu 2014 je bilo dodanih 6 novih gesel: Klančnik Gregor (gospodarstvenik in športnik), 
Bavče Mirko (športnik), Fanedl Dekleva Krista (športnica), Mačič Fricka (športnica), Robač 
Štefan (športnik), Urnaut Adi (športnik).  
Skupaj zajema Koroški bibliografski leksikon 142 gesel www.rav.sik.si. 
 

http://www.rav.sik.si/
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1.3.2 Koroška lokalna bibliografija in osebne bibliografije 
Dopolnjevali smo lokalno bibliografijo Koroške z novimi bibliografskimi zapisi. Gre za 
prispevke in članke iz revij, časopisov, zbornikov …, ki se nanašajo na Koroško, zamejsko 
Koroško in koroške avtorje. To nam je v veliko pomoč pri posredovanju informacij našim 
uporabnikom. 
V zadnjem času gre trend razvoja v smeri izdelave osebnih bibliografij za različne avtorje. 
V letu 2014 smo  o na željo številnih avtorjev opravljali tudi to nalogo,. 
Osebne bibliografije omogočajo pripravo različnih izpisov bibliografij za katerega koli 
avtorja, za katerega so podatki vneseni v normativno bazo podatkov CONOR.SI in 
bibliografske enote v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. 
Prav tako smo sodelovali s Planinskim društvom Prevalje (ob 95-letnici) in Čebelarskim 
društvom Ravne (ob 100-letnici) in izdelali bibliografije za njihove izdane publikacije.  
 

1.3.3 Projekti 
a) Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic  
       od 1991  do  2013 

Zaključili smo projekt bibliografije serijskih publikacij v osrednjih območnih knjižnicah. Na 
podlagi izsledkov popisov je nastala publikacija Bibliografija serijskih publikacij po 
območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013, ki je bila predstavljena na 
Domfestu – 3. festivalu domoznanstva v Novi Gorici, 26. septembra 2014. Simona Šuler 
Pandev, koordinatorica za domoznanstvo je sodelovala tudi v ožji delovni skupini, ki je 
pripravljala metodologijo popisa in je zadolžena za končni izdelek. Namen popisa in 
koordinacije obdelave člankov je bil učinkovitejše, racionalnejše in sistematično delo 
bibliotekarjev, odgovornih za kakovost strokovnega knjižničarskega dela na področju 
domoznanstva in večja kakovost informacij lokalnega značaja za uporabnike knjižnic. 
Projekt priprave bibliografije serijskih publikacij je s povečano intenziteto obveščanja in 
akcijo zbiranja tovrstnega gradiva pokazal na povečanje partnerstva med knjižnicami in 
drugimi deležniki na lokalni ravni, predvsem pa je prispeval k povečanju količin 
pridobljenega domoznanskega gradiva tudi v naši knjižnici. 
 
           b) REG-KULT 
V letu 2014 je Koroška osrednja knjižnica sodelovala pri projektu REG-KULT, ki  se izvaja na 
podlagi Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ki ga podpira tudi Evropska 
komisija. 
KOK dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem je izvajala (projekt še poteka) čezmejni 
projekt z nazivom Žive vezi / Vitaler kulturkontakt skupaj s partnerji na avstrijski strani 
(Krščanska kulturna zveza, Sodalitas-Katoliški dom prosvete, društvo Kulturni dom 
Pliberk, Mohorjeva družba iz Celovca) in partnerji na slovenski strani (Koroški pokrajinski 
muzeje in Občina Prevalje, slednja je tudi vodilni partner projekta). Skupaj smo pripravili 
gradivo za  monografijo o Blažu Mavrelu, knjižnica pa bo sodeloval tudi pri izvedbi še dveh 
nalog v prihodnjem letu in sicer Biografskem leksikonu in Rastoči knjigi. S tem 
sodelovanjem bomo prispevali v naš Koroški biografski leksikon (KBL) v elektronski 
obliki  nova gesla. 
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1.3.4 Razstave  

b) Poslednje ustoličenje na Poljani 
V letu 2014 smo sodelovali s Kulturnim društvom Mohorjan Prevalje pri projektu ob 600-
letnici poslednjega ustoličenja karantanskih vojvod v slovenskem jeziku. Pokrovitelj 
prireditve je bil predsednik države Borut Pahor, slavnostni govornik pa dr. Janko Zerzer, 
častni predsednik KKZ v Celovcu. Koroška osrednja knjižnica je pripravila razstavo ob 
obletnici Velikega ljudskega zborovanje in igre Ustoličenja koroških vojvod na Poljani, 1. 
septembra 1935.  
 

c) Ekslibrisi in knjižna oprema med secesijo in slovensko moderno iz zbirk Koroške 
osrednje knjižnice 

V letu 2014 sta avtorici Simona Vončina in Simona Šuler Pandev pripravili razstavo, s 
katero predstavili gradivo iz naših posebnih zbirk in na poseben način nagovorili 
obiskovalce. Poleg izvirnih knjižnih izdaj iz tega obdobja smo razstavili izbor signiranih 
umetniških ekslibrisov neznane provinience, ki jih hrani knjižnica in se glasijo na ime Geza 
Hérzog. Izbrani ekslibrisi  s svojo motivno senzualnostjo in dekorjem čudovito prikazujejo 
duh časa preloma stoletja. Razstavo so si z vodenimi ogledi v veliki meri ogledali 
profesorji in dijaki ravenske gimnazije. 
 

c) Lojze Lebič 
Razstava na strokovnem posvetu ob 80-letnici skladatelja in akademika na Prevaljah. 
 

1.3.5 Delo v rokopisih  
V letu 2014 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 in z obdelavo fotografskega 
gradiva. 
 

1.3.6 Dragoceno gradivo (zaščita …)  
Z restavriranjem oz. vezavami dragocenega gradiva iz različnih posebnih zbirk vsako leto 
najbolj ogroženo in poškodovano gradivo v okviru finančnih zmožnosti strokovno 
popravimo in zaščitimo s pomočjo strokovnjaka Igorja Kužnika.  
 

1.3.7 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 za naslednje 
vsebine in digitalizirali 1 rokopis (last Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec) in okoli 
489 enot slikovnega gradiva iz naše posebne zbirke Fototeka. 
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Rokopisi Slikovno gradivo (sklopi) 

1. 

Proslava šestdesetletnice pisatelja 
Ksaverja Meška v 5. razredu mest. 
žen. Real. Gimnazije v Ljubljani dne 
30. novembra 1934. V Ljubljani. 5. 
razred mestne ženske realne 
gimnazije. 1934 
 

1. 

Meško Franc Ksaver (osebni portreti, 
prijatelji, dela, kraji, poti, skupinski 
portreti …) 
 

2. 

Špicar Jakob  (razstave, gledališče, 
družina, prijatelji, koroški Slovenci, 
sokolstvo, osebne fotografije ..) 
 

 
Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 
 
 

1.3.8 Spletni portal Kamra (www.kamra.si) 
Portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja 
domoznanstva, ki jih drugače na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne 
knjižnice in druge lokalne kulturne organizacije. Vključuje vsebine, ki so za določeno 
področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti. Osnovni gradniki KAMRE so 
multimedijski elementi (dokumenti, slike, avdio-video zapisi), opisani z metapodatki. 
Prikaz vsebin na portalu temelji na pripovedovanju zgodb – digitalnih zbirk, v katerih 
izbrano temo opišemo z besedilom in jo ilustriramo multimedijskimi elementi. 
 
Tudi v letu 2014 se je Koroška osrednja knjižnica vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim 
portalom in sodelovala na sestankih regijskih urednikov. 
V osrednjih knjižnicah na območju smo imeli dve predstavitvi 'Digitalizirane posebne 
zbirke regijskega značaja in spletni portali Kamra in dLib: 

* 23. januarja 2014  v Knjižnici Radlje ob Dravi,  
* 3. decembra 2014 v Knjižnici Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu.  
 

V okviru 140-letnice rojstva in 50-letnice smrti Franca Ksaverja Meškovega sta bibliotekarki 
Simona Vončina in Simona Šuler Pandev v Knjižnici Slovenj Gradec predstavili zgodbo 
pisatelja in duhovnika Franca Ksaverja Meška, ki je v sodelovanju Koroške osrednje 
knjižnice in Knjižnice Ksaverja Meška ob jubilejnem letu nastajala na spletnem portalu 
Kamra in ostalo digitalizirano rokopisno ter slikovno gradiva Franca Ksaverja Meška, ki ga 
hrani Koroška osrednja knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah.  
Ljubitelji kulturne dediščine so izvedeli, kako se lahko preko spletnih portalov Kamra in 
dLib.si dostopa do digitaliziranih zbirk. 
 
Koroška osrednja knjižnica je v letu 2014 na portal prispevala 4 nove digitalne zbirke, ki 
skupno vključujejo 24 podzbirk (poglavij): 

 

 

 

 

http://www.kamra.si/
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Jakob Špicar, 'živ, 
neugnan vrelec ljudske 
dramatike' 

Jakob Špicar (1884-1970) je neupravičeno ostal v senci slovenske kulturne in 
gledališke zgodovine. Mojster slovenske ljudske dramatike in gledališča, kot ga 
je označil veliki poznavalec njegovega življenja in dela Jure Sinobad, je svoje 
koroške korenine trdno zasidral na Gorenjskem. V svojih najbolj plodnih letih 
delovanja v Radovljici je s svojimi dramatizacijami in igrami zapustil neprecenljiv 
prispevek slovenskemu ljudskemu gledališču. 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika v svojih bogatih rokopisnih fondih 
hrani dragoceno zapuščino Jake Špicarja, ki jo je v knjižnica pridobila po zaslugi 
gospe Mirjane Vevar iz Mežice, roj. Špicar, vnukinje Jakoba in Marice Špicar. Po 
dedovi smrti je skrbela za njegovo literarno zapuščino in jo v 70-ih letih 20. 
stoletja zaupala v varstvo Koroški osrednji knjižnici.  
Špicarjeva rokopisna zapuščina, ki jo hrani Koroška osrednja knjižnica, je v 
digitalizirani obliki že nekaj let dostopna na portalu digitalne knjižnice Slovenije - 
dLib. Ob okrogli obletnici rojstva pomembnega slovenskega dramatika pa smo 
nagovorili Jureta Sinobada, velikega poznavalca Špicarja, da je svoje avtorske 
zapise, ki jih je objavljal v časopisju, v prilagojeni obliki dovolil za objavo tudi na 
portalu Kamra. Zgodbi je dodano še na novo pridobljeno fotografsko gradivo iz 
albuma gospe Mirjane Vevar.  

Poti Franca Ksaverja 
Meška 
 

 
V jubilejnem Meškovem letu, 140-letnici rojstva in 50-letnici smrti, smo v 
sodelovanju s Knjižnico Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu, zaokrožili zgodbo 
pisatelja in duhovnika Ksaverja Meška. Iz dragocene zapuščine Viktorja Smoleja, 
urednika Meškovih Izbranih del, smo digitalizirali fotografsko gradivo, ki se 
navezuje na pisatelja. Trije izvirni rokopisi Meškovih del, ki jih hranimo v okviru 
zapuščine, so dostopni v digitalnem okolju že nekaj let. Iz naslova posebnih 
območnih nalog, ki jih izvaja Koroška osrednja knjižnica za koroško območje, je 
bila digitalizirana tudi zanimiva rokopisna spominska knjiga posvečena 
pisateljevi 60-letnici, ki jo hrani Knjižnica Ksaverja Meška. 
Pomemben vsebinski del zgodbe o Mešku na portalu Kamra je tudi  gradivo s 
stalne razstave, ki je na ogled v Knjižnici Ksaverja Meška.  
Zgodba pisatelja Franca Ksaverja Meška, ki se ponuja v spletnem okolju, je zgolj 
začetek, so temelji na katerih bomo nizali nove drobce, slikovno gradivo, 
dodajali digitalizirane rokopisne dokumente ter vsebino povezovali z vsebinami 
digitalne knjižnice Slovenije (dlib).  

Jakob Soklič in 
Sokličeva zbirka 
 

 
Jakob Soklič je bil pomembna osebnost polpretekle zgodovine mesta Slovenj 
Gradec. Mestni duhovnik je slovel kot vnet raziskovalec slovenjegraške 
preteklosti kot zaslužni kulturni delavec, ljubiteljski umetnostni zgodovinar in 
zbiralec starin. 
Zgodba je nastala v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem. 

Ekslibrisi in knjižna 
oprema med secesijo in 
slovensko moderno 

 
Zgodba sledi avtorski domoznanski razstavi z istoimenskim naslovom, ki je bila 
na ogled v razstavišču KOK od decembra 2014 do februarja 2015. 
Čas prehoda iz 19. v 20. stoletje je bil tako v literaturi kot v likovni umetnosti 
zelo plodovit. Dediščina preteklih obdobij se je prepletala s secesijo, dekadenco, 
impresionizmom, simbolizmom in ekspresionizmom.  
Obdobje je tesno povezano s slovensko literarno moderno, ko se 
prvič v zgodovini naše literature enakovredno razvijajo vse literarne zvrsti. 
Posebne pozornosti je bila v tem obdobju deležna tudi knjiga. Prvič govorimo o 
knjigi kot celostni umetnini. Založniki so veliko pozornost dajali kvaliteti papirja, 
knjižnemu okrasju in  vezavi. Izjemno mesto v zgodovini slovenskega 
založništva ima Lavoslav Schwentner, ki upravičeno velja za utemeljitelja 
sodobnega založništva pri nas. Njegova dejavnost obsega dvesto izvirnih 
slovenskih knjig, ki v najžlahtnejšem pomenu besede predstavljajo koncept 
knjige, kot celostne umetnine. 
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Kamra 2014 v številkah: 
Koroška osrednja knjižnica je v letu 2014 na portal Kamra prispevala 4 digitalne zbirke 
(vsebujejo 24 podzbirk), 2 novici in 405 multimedijskih (MM) elementov. 
 
Ogledi zbirk, novic in MM elementov: 

* zbirke: 9574 
* novice: 451 
* MM elementi: 6694 
* organizacije: 69 

 

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 zadovoljujemo potrebe svojega okolja in 
uporabnikov. 
Koroška osrednja knjižnica je izločeno in odpisano gradivo usmerjala. Prejeli smo 3 
sezname izločenega in odpisanega gradiva iz knjižnice Dravograd, Knjižnice Radlje ob 
Dravi in Srednje šole Ravne na Koroškem (skupaj 452 enot gradiva). 
 

1.5 Nacionalna koordinacija NUK in sodelovanje z drugimi OOK 
 

1.5.1 Delovne skupine 
Strokovni delavci Koroške osrednje knjižnice sodelujemo v delovnih skupinah: 

* za domoznanstvo, 
* sistemskih administratorjev, 
* koordinatorji OOK, 
* direktorji OOK, 
* uredniki regijskega portala Kamra. 

 
1.5.2  Izobraževanje 

Redno smo sodelovali s koordinacijsko službo NUK in se udeleževali sestankov, srečanj in 
izobraževanj, ki so jih organizirali in pripravili. Udeležili smo se naslednjih izobraževanj: 

* 17. april 2014: Strategija OOK do leta 2020, 2. del (NUK), 2 udeleženki; 

* 10. junij 2014: Protokol svetovalnega dela (NUK), 2 udeleženki; 

* večkrat: Analiza območja, 1 udeleženka 

  
1.5.3 Meritve za obdelavo gradiva 

Kot osrednja območna knjižnica za koroško območje smo bibliotekarke z licenco za 
Cobiss sodelovale pri meritvah časa za obdelavo knjižničnega gradiva, ki ga je vodila 
Zveza splošnih knjižnic za pripravo predloga novih standardov za splošne knjižnice. 
V okviru raziskave smo kreirale 23 novih in prevzele 8 zapisov vseh vrst knjižničnega 
gradiva.  
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1.5.4 Analiza območja osrednje območne knjižnice 
Na podlagi Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (2003, 9. člen), smo za potrebe 
analize območja vse območne knjižnice in tudi Koroška osrednja knjižnica, pričele z 
zbiranjem statističnih, geografskih, demografskih in drugih podatkov za območje.  
 
 

Pripravile: 
Darja Molnar, koordinatorka OOK 

Simona Šuler Pandev, domoznanski oddelek 
Simona Vončina, koordinatorka za Kamro 



Letno poročilo 2014                                                                                                          VIII Finančno poslovanje knjižnice 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika   64/74 

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 2014 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 2014 
 

REALIZACIJA VSEH PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31. 12. 2014 
   

       

  
REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS INDEKS 

 
OPIS 2013 2014 2014     

 
  1 2 3 3/2 3/1 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 687.123,62 706.135 735.699,20 104,19 107,07 

       1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 580.389,58 595.129 607.149,33 102,02 104,61 

1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 445.185,08 452.496 471.042,85 104,10 105,81 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 256.871,85 261.090 273.746,76 104,85 106,57 

1.1.2. Občina Prevalje 82.003,16 83.350 87.221,06 104,64 106,36 

1.1.3. Občina Mežica 55.425,44 56.336 55.962,72 99,34 100,97 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 50.884,63 51.720 54.112,31 104,63 106,34 

1.2. Sredstva za mat. stroške (so)ustanoviteljic  128.911,34 135.150 130.756,25 96,75 101,43 

1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 73.952,33 78.500 78.632,80 100,17 106,33 

1.2.2. Občina Prevalje 22.450,01 22.450 22.440,00 99,96 99,96 

1.2.3. Občina Mežica 16.470,00 18.300 13.843,45 75,65 84,05 

1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.039,00 15.900 15.840,00 99,62 98,76 

1.3. Program krajevnih  knjižnic 6.293,16 7.483 5.350,23 71,50 85,02 

1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.804,16 4.743 3.312,23 69,83 87,07 

1.3.3. Občina Mežica 1.356,00 1.610 910,00 56,52 67,11 

1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.133,00 1.130 1.128,00 99,82 99,56 

2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 51.075,99 51.432 51.675,72 100,47 101,17 

2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 3.168,00 3.500 4.177,20 119,35 131,86 

2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 44.643,65 44.670 47.498,52 106,33 106,39 

2.3. Ministrstvo za kulturo - digitalizacija OOK 3.264,34 3.262   0,00   

3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 39.197,38 43.194 39.752,78 92,03 101,42 

3.1. Članarine in vpisnine 19.257,45 21.300 19.430,75 91,22 100,90 

3.2. Opomini 16.243,26 17.120 16.196,76 94,61 99,71 

3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 1.025,33 1.000 635,70 63,57 62,00 

3.4. Medknjižnična izposoja 536,94 800 520,18 65,02 96,88 

3.5. Fotokopiranje 314,28 500 257,79 51,56 82,03 

3.6. Izpisi 339,12 700 391,73 55,96 115,51 

3.7. Komercialni najem prostorov 82,40 324   0,00 0,00 

3.8. Ostale storitve knjižnice 12,60 50 26,37 52,74 209,29 

3.9. Bukvarna Ajta 976,00 1.400 993,50 70,96 101,79 

3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 410,00   1.300,00     

4. Drugi prihodki  13.500,99 16.380 37.121,37 226,63 274,95 

4.1. Obresti 33,18 50 0,25 0,50 0,75 

4.2. Odškodnine zavarovalnica 1.529,10 530 0,00 0,00 0,00 

4.3. Prihodki donacije           

4.4. Drugi prihodki 79,80 300 158,98   199,22 

4.5. Prihodki za povračila stroškov  776,79 2.500 699,97 28,00 90,11 

4.6. Refundacija REG KULT     5.200,15     

4.7. Refundacija ZZZS - plače 5.168,30   5.492,09   106,26 

4.8. Refundacija ZZS - plače javno delo 5.913,82 13.000 25.569,93   432,38 

5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic 840,00         

6. Investicijsko vzdrževanje občina Prevalje 2.119,68 0       
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       I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 702.322,70 706.135 694.276,76 98,32 0,01 

       1.  PLAČE IN DRUGI OP 530.035,19 497.166 492.986,04 99,16 93,01 

1.1. BOD  413.492,49 390.900 390.676,57 99,94 94,48 

1.2. Prispevki delodajalca 66.585,93 62.950 63.190,57 100,38 94,90 

1.3. Stimulacija           

1.4. Drugi osebni prejemki 49.956,77 43.316 39.119 90,31 78,31 

1.4.1. Regres 17.675,45 8.858 8.957,60 101,12 50,68 

1.4.2. Prehrana med delom 17.064,76 18.740 16.500,97 88,05 96,70 

1.4.3. Prevoz na delo  9.688,10 11.700 9.932,75 84,90 102,53 

1.4.4. Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči itd. 577,51 2.188 1.299,40 59,39 225,00 

1.4.5. Dodatno pokoj. zavarov. ZVPSJU 4.950,95 1.830 2.428,18 132,69 49,04 

       2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 172.287,51 208.969 201.290,72 96,33 116,83 

2.1. Stroški blaga in materiala 74.400,41 86.750 70.222,16 80,95 94,38 

2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 5.797,60 7.200 13.091,74 181,83 225,81 

2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva   0       

2.1.3. Električna energija 13.627,84 14.400 11.481,42 79,73 84,25 

2.1.4. Ogrevanje 37.763,85 41.000 30.597,94 74,63 81,02 

2.1.5. Drobni inventar 5.064,88 4.500 2.611,25 58,03 51,56 

2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 10.343,94 16.100 9.136,17 56,75 88,32 

2.1.7. Material za razstave in prireditve 1.175,63 3.000 2.488,10 82,94 211,64 

2.1.8. Drugi materialni stroški 626,67 550 815,54 148,28 130,14 

2.2. Stroški storitev 86.801,45 98.306 96.472,70 98,14 111,14 

2.2.1. Telefonske in poštne storitve 10.315,28 11.600 9.966,45 85,92 96,62 

2.2.2. Vzdrževanje in popravila  7.941,78 9.500 6.885,06 72,47 86,69 

2.2.3. Računalniške storitve 2.907,36 5.000 6.131,29 122,63 210,89 

2.3.4. Internetna gostovanja in domene 7.019,45 7.900 7.111,03 90,01 101,30 

2.2.5. Varovanje objekta 4.693,28 5.200 3.453,34 66,41 73,58 

2.2.6. Stroški čiščenja 1.576,47 2.800 4.645,38 165,91 294,67 

2.2.7. Reklame in objave 2.074,16 3.000 1.856,60 61,89 89,51 

2.2.8. Stroški zavarovanje 9.062,55 8.500 7.687,55 90,44 84,83 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 879,74 1.000 882,68 88,27 100,33 

2.2.10. Stroški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 5.190,00 1.244 1.200,00 96,46 23,12 

2.2.11. Stroški izobraževanja 727,00 2.100 1.949,97 92,86 268,22 

2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 4.949,32 5.200 6.470,67 124,44 130,74 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 1.063,61 2.600 1.892,29 72,78 177,91 

2.2.14. Stroški študentskega servisa 8.498,17 9.400 9.559,43 101,70 112,49 

2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 682,99 1.000 611,31 61,13 89,50 

2.2.16. Sejnine 988,20 1.600 1.448,32 90,52 146,56 

2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 1.111,15 1.500 834,84 55,66 75,13 

2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 1.851,42 1.900 2.362,51 124,34 127,61 

2.2.19. Stroški razstav in prireditev 2.924,30 4.500 4.245,61 94,35 145,18 

2.2.21. Stroški drugih storitev 462,80 500 1.730,63 346,13 373,95 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 3.168,00 3.500 4.177,20 119,35 131,86 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 4.518,59 3.262 1.371,57 42,05 30,35 

2.2.24. Mladinska dejavnost 2.538,83 3.100 2.417,12 77,97 95,21 

2.2.25. Občinski projekti 681,00 1.000 1.388,20 138,82 203,85 

2.2.26. Projekt REG KULT   0 5.200,15     
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2.2.27. Bukvarna Ajta 976,00 1.400 993,50 70,96 101,79 

2.3. Amortizacija 0,00         

2.4. Drugi odhodki 7.387 17.483 29.718,01 169,98 402,29 

2.4.1. Takse in pristojbine 0,00         

2.4.2. Stavbno zemljišče 4.078,89 4.283 4.078,89 95,23 100,00 

2.4.3. Stroški javno delo  0,00 13.000 25.569,93     

2.4.3. Obresti 3.308,31 100 69,19 69,19 2,09 

2.4.4. Drugi finančni odhodki   100   0,00   

2.4.5. Stroški po projektih            

2.5. Investicijsko vzdrževanje 1.403,00 4.130 2.755,37 66,72   

2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.295,45 2.300 2.122,48 92,28   

  
    

    

I.C. Presežek prihodkov nad odhodki za dejavnost  -15.199,08 0 41.422,44     

       II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 120.231 119.042 98.787 82,99 8,22 

       1. Sredstva za knjižnično gradivo 117.842 119.042 92.284 77,52 78,31 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 50.972,00 51.452 48.310,00 93,89 94,78 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.832,00 27.832 27.600,00 99,17 99,17 

1.1.2. Občina Prevalje 10.757,00 10.757 10.680,00 99,28 99,28 

1.1.3. Občina Mežica 5.911,00 6.413 5.830,00 90,91 98,63 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 6.472,00 6.450 4.200,00 65,12 64,89 

1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  43.746,00 44.465 29.450,00 66,23 67,32 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 23.124,00 23.125 14.524,28 62,81 62,81 

2. Ministrstvo za kulturo - računalniška oprema 0,00 0 1.340,00     

3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem 2.389,00   5.163,00     

4. Sofinanciranje po projektih           

5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev           

       II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 130.442 119.042 104.680 87,94 8,02 

       1. Nakup knjižničnega gradiva 117.294,29 119.042 93.100,17 78,21 79,37 

1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 50.412,48 51.452 49.447,50 96,10 98,09 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.858,70 27.832 27.019,48 97,08 96,99 

1.1.2. Občina Prevalje 10.709,55 10.757 10.702,17 99,49 99,93 

1.1.3. Občina Mežica 5.377,33 6.413 6.902,77 107,64 128,37 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 6.466,90 6.450 4.213,72 65,33 65,16 

1.1.5. Lastna sredstva     609,36     

1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 43.748,58 44.465 29.232,67 65,74 66,82 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 23.133,23 23.125 14.420,00 62,36 62,33 

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

3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem 2.389,00   5.163,00     

4. Nakup opreme  po razpisih na projektih     1.340,00     

5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij 1.700,00         

6. Nakup opreme - lastna sredstva 9.059,10   5.076,70     

       II.C. Presežek odhodkov nad prihodki za investicije -10.211,39 0 -5.892,59     

              

  Pokrivanje izgube iz leta 2013     25.410,47     

       III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  -25.410,47 0 10.119,38     
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2 Pojasnila računovodskih izkazov za leto 2014 
 

2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika pridobiva sredstva za redno dejavnost in za 
nabavo osnovnih sredstev (tudi knjižnično gradivo) na osnovi pogodb od občin Ravne na 
Koroškem, Prevalje, Mežice in Črna na Koroškem, Ministrstva za kulturo, iz lastnih prihodkov 
(članarine, zamudnine,  ipd.) ter s prijavami na projekte in javne razpise. 
 
Občine (so)ustanoviteljice Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem so sredstva za 
knjižnično gradivo za leto 2014 sofinancirale v višini 100 %, Mežica pa v višini 90,91 % po 
proračunih občin ustanoviteljic. Občina Črna je sredstva za knjižnično gradivo znižala za 35 % 
in toliko tudi nakazala. Ministrstvo za kulturo sofinancira nakup knjižničnega gradiva na 
osnovi neposrednega poziva, kjer pa je ministrstvo znižalo stroške knjižničnega gradiva za   
34 %.  Prijavili smo se tudi na  razpisane projekte in programe, in sicer za OOK .   
 

2.1.1 I.A. prihodki za izvajanje javne službe 

Pregled prihodkov po namenih: 

  
REALIZIRANO  

 
OPIS 2014 

 
  3 

I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 735.699,20 

   1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 607.149,33 

1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 471.042,85 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 273.746,76 

1.1.2. Občina Prevalje 87.221,06 

1.1.3. Občina Mežica 55.962,72 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 54.112,31 

1.2. Sredstva za mat. stroške (so)ustanoviteljic  130.756,25 

1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 78.632,80 

1.2.2. Občina Prevalje 22.440,00 

1.2.3. Občina Mežica 13.843,45 

1.2.4. Občina Črna na Koroškem 15.840,00 

1.3. Program krajevnih  knjižnic 5.350,23 

1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.312,23 

1.3.3. Občina Mežica 910,00 

1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.128,00 

2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 51.675,72 

2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 4.177,20 

2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 47.498,52 

2.3. Ministrstvo za kulturo - digitalizacija OOK   

3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 39.752,78 

3.1. Članarine in vpisnine 19.430,75 

3.2. Opomini 16.196,76 

3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 635,70 

3.4. Medknjižnična izposoja 520,18 

3.5. Fotokopiranje 257,79 

3.6. Izpisi 391,73 
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3.7. Komercialni najem prostorov   

3.8. Ostale storitve knjižnice 26,37 

3.9. Bukvarna Ajta 993,50 

3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 1.300,00 

4. Drugi prihodki  37.121,37 

4.1. Obresti 0,25 

4.2. Odškodnine zavarovalnica 0,00 

4.3. Prihodki donacije   

4.4. Drugi prihodki 158,98 

4.5. Prihodki za povračila stroškov  699,97 

4.6. Refundacija REG KULT 5.200,15 

4.7. Refundacija ZZZS - plače 5.492,09 

4.8. Refundacija ZZS - plače javno delo 25.569,93 

5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic   

6. Investicijsko vzdrževanje občina Prevalje   

I.A Prihodki za izvajanje javne službe 687.123,62 

    
Za potrebe plač so občine financirale po naših dejanskih zahtevkih v okviru sprejetega 
proračuna. Vse občine, razen občine Mežice, so nam zagotovile tudi sredstva za odpravo ¾ 
plačnih nesorazmerij, ki so bila izplačana v letu 2014.  
Prihodki za materialne stroške se že od leta 2009 znižujejo zaradi finančnih težav po občinah. 
Za blago in storitve in nakup knjižničnega  gradiva so nam občine nakazovale mesečno, 
skladno s potrjenimi proračuni. Glede na to, da posamezne občine različno zmanjšujejo 
materialne stroške, je porušen odstotek po sporazumom z dne 15. 9. 1999. Občini Mežica in 
Črna na Koroškem sta prihodke za krajevni program nakazovali mesečno, skladno s 
proračuni. Občina Ravne na Koroškem je sredstva, namenjena za krajevne knjižnice, 
nakazovala po dejanskih stroških.   
 
Od Ministrstva za kulturo smo po pogodbi prejeli sredstva za nakup knjižničnega gradiva v 
višini 29.450 €, kar je za 34 % manj kot leto poprej. Nakazila smo prejeli  v maju za prvih pet 
mesecev, nato po mesečnih obrokih v višini 2.120 € do vključno novembra 2014.  
Po projektu Ministrstva za kulturo smo za izvajanje programa osrednjih območnih knjižnic 
pridobili 66.200 €, (11 % manj kot leto poprej), in sicer: za pokrivanje materialnih stroškov v 
višini 4.178 €, nakup knjižničnega gradiva v višini 14.522 €, pokrivanje osebnih dohodkov za dve 
delavki v višini 47.500 €. Za digitalizacijo v letu 2014 ministrstvo ni namenilo denarnih 
sredstev.  Prihodki so se povečali predvsem zaradi uspešne prijave za javna dela (2 zaposlitvi) 
in prihodkih za projekt REG-KULT.  
 
Gledano v celoti so se prihodki v letu 2014 zvišali za 3,4 %.  
 

2.1.2 I.B. odhodki za izvajanje javne službe 

Pregled odhodkov po namenih: 

I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 694.276,76 

   1.  PLAČE IN DRUGI OP 492.986,04 

1.1. BOD  390.676,57 

1.2. Prispevki delodajalca 63.190,57 

1.3. Stimulacija   



Letno poročilo 2014                                                                                                          VIII Finančno poslovanje knjižnice 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika   70/74 

1.4. Drugi osebni prejemki 39.119 

1.4.1. Regres 8.957,60 

1.4.2. Prehrana med delom 16.500,97 

1.4.3. Prevoz na delo  9.932,75 

1.4.4. Jubilenje nagrade, solidarnostne pomoči itd. 1.299,40 

1.4.5. Dodatno pokoj.zavarov. ZVPSJU 2.428,18 

   2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 201.290,72 

2.1. Stroški blaga in materiala 70.222,16 

2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 13.091,74 

2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva   

2.1.3. Električna energija 11.481,42 

2.1.4. Ogrevanje 30.597,94 

2.1.5. Drobni inventar 2.611,25 

2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 9.136,17 

2.1.7. Material za razstave in prireditve 2.488,10 

2.1.8. Drugi materialni stroški 815,54 

2.2. Stroški storitev 96.472,70 

2.2.1. Telefonske in poštne storitve 9.966,45 

2.2.2. Vzdrževanje in popravila  6.885,06 

2.2.3. Računalniške storitve 6.131,29 

2.3.4. Internetna gostovanja in domene 7.111,03 

2.2.5. Varovanje objekta 3.453,34 

2.2.6. Stroški čiščenja 4.645,38 

2.2.7. Reklame in objave 1.856,60 

2.2.8. Stroški zavarovanje 7.687,55 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 882,68 

2.2.10. Stroški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 1.200,00 

2.2.11. Stroški izobraževanja 1.949,97 

2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 6.470,67 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 1.892,29 

2.2.14. Stroški študentskega servisa 9.559,43 

2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 611,31 

2.2.16. Sejnine 1.448,32 

2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 834,84 

2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 2.362,51 

2.2.19. Stroški razstav in prireditev 4.245,61 

2.2.21. Stroški drugih storitev 1.730,63 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 4.177,20 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 1.371,57 

2.2.24. Mladinska dejavnost 2.417,12 

2.2.25. Občinski projekti 1.388,20 

2.2.26. Projekt REG KULT 5.200,15 

2.2.27. Bukvarna Ajta 993,50 

2.3. Amortizacija   

2.4. Drugi odhodki 29.718,01 

2.4.1. Takse in pristojbine   

2.4.2. Stavbno zemljišče 4.078,89 

2.4.3. Stroški javno delo  25.569,93 

2.4.3. Obresti 69,19 

2.4.4. Drugi finančni odhodki   

2.4.5. Stroški po projektih    
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2.5. Investicijsko vzdrževanje 2.755,37 

2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.122,48 

 
Stroške blaga, materiala in storitev smo v primerjavi s preteklim letom znižali za 1,2 %. V 
letu 2014 smo morali izplačati ¾ plačnih nesorazmerij in na priporočilo občine Ravne smo 
to izplačali v enkratnem znesku. Glede na ukrepe glede racionalizacije stroškov smo 
zmanjšali stroške za nabavo blaga in materiala  za 16 %. Glede na leto 2013 so stroški 
storitev višji za 11 %. To povišanje je predvsem zaradi izdelave nove spletne strani. Zaradi 
tega pa se bodo v bodoče znižali stroški gostovanja za cca. 4.500 – 5.000€ na letni ravni. 
Precej višji, za 190 %, je strošek čiščenja, ki pa je nastal predvsem zaradi izvedbe letnega 
čiščenja steklenih površin, ki ga predhodno leto zaradi gradbenih del (Srednje šole) nismo 
izvedli. Precej velik je bil tudi strošek čiščenja ob junijski poplavi. Povečal se je strošek 
izobraževanja za 168 %, kar pa zneskovno predstavlja povečanje za 1.200 €, posledično pa 
tudi stroški službenih potovanj. Strošek komunalnih storitev se je kljub podražitvi za 45% 
povečal samo 30%. Povišana je postavka druge storitve, in sicer zaradi uspešne prijave na 
javna dela (dve zaposlitvi), planirali smo le eno. Za izplačila študentskega dela smo 
pridobili  pisna soglasja od vseh občin ustanoviteljic. 

Nabavili smo drobni inventar v vrednosti 2.611 € in ga 100 % odpisali. V primerjavi z lanskim 
letom se je nabava drobnega inventarja zmanjšala za 50 %.  
Strošek sejnin je posledica števila sej sveta zavoda v tekočem letu. Pod stroške drugih 
storitev imamo knjižene zdravniške preglede, varstvo pri delu, ki jih moramo po zakonu 
opraviti in zaradi tega so stroški po letih različni, v letu 2014 pa smo naročili izdelavo 
študije o kakovosti knjižničnih storitev v KOK. 
 

2.1.3 Obračunane plače 

1.  PLAČE IN DRUGI OP 492.986,04 

1.1. BOD  390.676,57 

1.2. Prispevki delodajalca 63.190,57 

1.3. Stimulacija   

1.4. Drugi osebni prejemki 39.119 

1.4.1. Regres 8.957,60 

1.4.2. Prehrana med delom 16.500,97 

1.4.3. Prevoz na delo  9.932,75 

1.4.4. Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči itd. 1.299,40 

1.4.5. Dodatno pokoj.zavarov. ZVPSJU 2.428,18 

 
Plače so obračunane za devetnajst zaposlenih delavcev, na programu območnosti za dve 
delavki za obdobje enega leta ter dve zaposlitvi preko javnih del za občino Ravne in 
občino Mežica (stroški, prikazani pod drugi odhodki). Premije za dodatno pokojninsko 
zavarovanje (ZVPSJU) so bile plačane po predpisani lestvici glede na delovno dobo 
zaposlenega, ki pa so manjše za 50% glede na 2013. 
Regres za letni dopust je bil izplačan po ZUJFU glede na plačni razred posameznega 
zaposlenega. Izplačane so bile jubilejne nagrade v vrednosti 1.299 €, in sicer 1x za 10 let, 1x 
za 20 let in 1x za 30 let.  
 

2.1.4 Presežek prihodkov nad odhodki 2014 
Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe v letu 2014 znaša  41.422 €. Na 
osnovi pojasnila glede računovodskega izkazovanja izplačila razlike v plači zaradi odprave 
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¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev smo morali odpravo v višini 
23.977 € in obresti 2.619 € knjižiti v letu 2013. Nakazilo s strani občin ustanoviteljic  je bilo 
izvedeno v letu 2014, prav tako izplačilo delavcem.  Zaradi takšnega načina knjiženja je bila 
v lanskem letu prikazana izguba, v letu 2014 pa presežek. 
Strošek, povezan s tem (26.596 €), pokrivamo z letošnjim presežkom. 
 

2.2 Pojasnila k bilanci stanja za leto 2014 
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 98.787 

   1. Sredstva za knjižnično gradivo 92.284 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 48.310,00 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.600,00 

1.1.2. Občina Prevalje 10.680,00 

1.1.3. Občina Mežica 5.830,00 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.200,00 

1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  29.450,00 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 14.524,28 

2. Ministrstvo za kulturo - računalniška oprema 1.340,00 

3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem 5.163,00 

4. Sofinanciranje po projektih   

5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev   

   II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 104.680 

   1. Nakup knjižničnega gradiva 93.100,17 

1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 49.447,50 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.019,48 

1.1.2. Občina Prevalje 10.702,17 

1.1.3. Občina Mežica 6.902,77 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.213,72 

1.1.5. Lastna sredstva 609,36 

1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 29.232,67 

1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 14.420,00 

2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 0,00 

3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem 5.163,00 

4. Nakup opreme  po razpisih na projektih 1.340,00 

5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij   

6. Nakup opreme - lastna sredstva 5.076,70 

   II.C. Presežek odhodkov nad prihodki za investicije -5.892,59 

      

  Pokrivanje izgube iz leta 2013 25.410,47 

   III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  10.119,38 

 

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

V letu 2014 so bila na novo nabavljena opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 
11.580€, ki jih je v višini 5.163€ financirala Občina Ravne na Koroškem, v višini 1.340€ smo jih 
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pridobili na razpisu pri ministrstvu za kulturo za IKT opremo. Razliko pa naj bi pokrivali s 
presežkom prihodkov nad odhodki. 
 

Za knjižnično gradivo smo oblikovali 100 % popravek vrednosti. Po zapisniku popisne 
komisije smo odpisali knjižnično gradivo v višini 38.535 €. 

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali osnovna sredstva in drobni inventar, ki ni 
več v uporabi in nima neodpisane vrednosti, v skupnem znesku 26.454 €.  
 

2.2.1 III. B. kratkoročna sredstva v upravljanju 

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2014. 

Terjatve na dan 31. 12. 2014 102.308 

Denarna sredstva v blagajni 421 

Denar na poti 70 

Denarna sredstva na računih 39.302 

Terjatve do kupcev 1.462 

Terjatve do občina za plače in knjižnično gradivo(Mežica) 49.962 

Terjatve do  ZZZS in ZZS 3.194 

Druge terjatve 5.037 

Časovne razmejitve 2.860 

 
Že zapadlih terjatev do kupcev  je na dan 31. 12. 2014 21 €, terjatve do občin znašajo 49.962 
€, terjatve do ZZZS in ZZS znašajo 3.194 €. Glede na sklep sodišča imamo izkazano terjatev  
do nekdanje sodelavke v vrednosti 4.767 €. Na kontu 19 časovne razmejitve imamo 
kratkoročno odložene odhodke, kot so telefon, naročnine in podobno v višini 2.860 €, ter 
ostale kratkoročne terjatve v višini 270 €. 
 
Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2014 

Obveznosti na dan 31. 12. 2014 85.743 

Obveznosti za plače 42.458 

Obveznosti do dobaviteljev 27.441 

Obveznost do drugih pog. razmerjih 604 

Pasivne časovne razmejitve 15.240 

 
Že zapadlih obveznosti do dobaviteljev je v vrednosti 1.543 €. Največji dobavitelji so Petrol 
Energetika d.o.o., Mladinska knjiga trgovina d.d., Učila international d.o.o., Avrora d.o.o., 
Zavarovalnica Triglav, Qualitas in več manjših dobaviteljev. Obveznosti za plače so v višini 
42.458 €, obveznosti za sejnine in avtorske pogodbe 604 €. 
Pasivne časovne razmejitve pa izhajajo iz naslova vnaprej vračunanih odhodkov za projekt 
REG KULT in popravila in obnove po poplavah, ki nam jih je priznala zavarovalnica v višini 
15.240€. 
 
Gledano  v celoti je bilo poslovanje Koroške osrednje knjižnice v letu 2014 zelo dobro. 
Glede na racionalizacijo stroškov in povečanje prihodkov smo dosegli pozitivni rezultat. V 
leti 2014 nas je doletela naravna nesreča, in sicer smo imeli v mesecu juniju poplavo, ki 
nam je povzročila precej materialne škode.  Z lastnimi močmi smo uspeli prostore povrniti 
v prvotno stanje. S prijavo škode smo uspeli pridobiti 11.414 €. Naša odločitev je bila, da 
sanacijo zaradi kompleksnosti vzrokov poplave v celoti  realiziramo v letu 2015. 
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Svetu zavoda predlagamo, da presežek prihodkov nad odhodki porabimo za pridobitev 
nove računalniške tehnologije in ostale nujne opreme, saj zaradi napredka te tehnologije 
vedno težje sledimo pričakovanjem uporabnikom. 

 
Pripravila: 

 Majda Podojstršek, računovodkinja 


