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5   Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
 

I Uvod 
Pred vami je dokument o vsebinskem in finančnem 
poslovanju Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika v letu 2015. Knjižnica je poslovala uspešno in 
stabilno ter ob tem pripravila nekaj inovativnih 
storitev in projektov. Knjižnica v letu 2015 beleži 
presežek prihodkov nad odhodki za 5621 evrov.  

Posledice manjšega obsega javnega financiranja so 
tudi letos zmanjšale nakup knjižničnega gradiva in s 
tem tudi prirast zbirke za  4 %. To zahteva še bolj 
preudarno nabavno politiko, saj moramo slediti 
standardom in normativom razmerja vrste gradiva in 
na drugi strani zadovoljiti potrebe in zahteve 
uporabnikov. Nakup gradiva je v primerjavi z letom 
2011 manjši za kar 40 %. Posledično to vpliva tudi na 
izposojo gradiva in članstvo, saj je izposoja manjša 
kar za 10 %. Pri članstvu beležimo večji vpis 
upokojencev in nezaposlenih. Če pa primerjamo 
obisk knjižnice v izposoji in na prireditvah, beležimo 
večji obisk kot leto prej. Zelo se je povečala 
medknjižnična izposoja, in sicer za 12 %, prav tako 
obisk časopisne čitalnice. Tudi otrokom in 
mladostnikom smo v letu 2015 pripravili več 
prireditev in beležimo tudi večji obisk.  

Vsi ti podatki kažejo, da se potrebe uporabnikov tudi 
spreminjajo in temu poskušamo čim bolj slediti. Če se 
je na eni strani zmanjšala uporaba računalnikov, se je 
na drugi strani povečal obisk spletnih strani knjižnice 
in dostop do brezžičnega omrežja. Uporabniki se 
vedno bolj odločajo za uporabo lastnih računalnikov 
v knjižnici, zato je bila investicija v dostopne točke 
brezžičnega interneta več kot upravičena. Prenova 
naše spletne strani je bila po odzivih uporabnikov 
zelo potrebna in uspešna, saj je nova stran 
atraktivnejša, omogoča našo lastno kreativnost in 
večjo ažurnost, smo prva slovenska knjižnica, ki 
omogoča virtualni ogled naših prostorov.    

Za pomembno tehnično pridobitev štejemo tudi 
namestitev slušne zanke v Kuharjevo dvorano in 
grajsko razstavišče, prostora, kjer je največ prireditev 
in tako bodo naglušni veliko lažje spremljali naše 
dogodke.  

V letu 2015 nam je s pomočjo sredstev Ministrstva za 
kulturo uspela digitalizacija Koroškega fužinarja, 
Fužinarja in Metala, več kot 21.000 strani 
pomembnih tovarniških glasil, ki so presegla 
tovarniško ograjo in so tudi pomemben domoznanski 
informacijski vir. 

Inovativen je bil dogodek na pragu poletja, ko smo z 
dvodnevno prireditvijo oziroma festivalom ČIČI - 

zmeraj prinesi si koco! odprli sezono poletnega 
branja. Še posebej so bile zanimive in odmevne prve 
koroške knjižne olimpijske igre.  

Ob dnevih evropske kulturne dediščine in tednu 
kulturne dediščine 2015 smo v knjižnici organizirali 
zbiranje spominov, poimenovano Ujeti trenutek: 
vizualne in zvočne pokrajine spomina. Zbrano 
gradivo: fotografije iz družinskih albumov, 
praznovanj, šeg … je dobilo mesto na portalu v Kamri, 
v Albumu Slovenije. 

V knjižnici želimo oživeti zgodbe in pesmi, zato smo v 
letu 2015 začeli s ciklom prireditev, na katerih bomo 
s pripovedovanjem, igranjem, petjem in 
muziciranjem oživljali zgodbe, legende, 
staroslovensko mitologijo … 

V okviru nalog osrednje območne knjižnice smo 
skupaj s knjižnicami koroškega območja za najstnike 
pripravili Knjižne mišice, tekmovanje v okviru petih 
iger na temo grdih besed. Mentorica je bila zunanja 
sodelavka Tea Kovše. 

V okviru našega dela skrbimo tudi za bukvarno Ajta, v 
kateri vsako leto pripravimo tudi nekaj prireditev. 

V marcu smo zaključili projekt REGKULT, v katerem 
smo bili partner občine Prevalje. V projektu so 
sodelovali še Koroški pokrajinski muzej, Sodalitas-
katoliški dom prosvete, Krščanska kulturna zveza in 
Društvo Kulturni dom Pliberk. V okviru projekta smo 
za šest mesecev zaposlili strokovno sodelavko, ki je 
uredila publikacijo o koroškem bukovniku Blažu 
Mavrelu, s svojim strokovnim znanjem in bogatim 
domoznanskim gradivom smo pomembno prispevali 
k uspešnosti projekta. Tudi v bodoče si želimo 
sodelovanja pri podobnih projektih.  

Podrobnejši pregled poročila bo predstavil večji del 
našega dela, ki smo ga v letu 2015 realizirali s 23. 
zaposlenimi, od tega sta občini Ravne in Mežica 
financirali po enega zaposlenega preko javnih del, 
Ministrstvo za kulturo pa financira delavki za 
posebne območne naloge. 

O svojem delu smo skozi celo leto poročali občinam 
ustanoviteljicam, Ministrstvu za kulturo in drugi 
zainteresirani javnosti. Z rednim financiranjem so 
občine ustanoviteljice in Ministrstvo za kulturo 
omogočali vso našo dejavnost in za to sodelovanje in 
podporo se jim zahvaljujemo. 

 

 

 

 



 

6     Uvod 

Pripravila: 

Mag. Irena Oder, direktorica 

 

V letu 2015 smo pridobili strokovni svet, ki ga 
sestavlja pet članov, ki lahko s svojimi strokovnimi 
oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom 
prispevajo k boljšemu delovanju zavoda. Člani 
Strokovnega sveta knjižnice so: 

Prva konstitutivna seja Strokovnega sveta je bila 30. 
3. 2015.  Mandat članov Strokovnega sveta traja štiri 
leta.  

Svet zavoda sestavlja osem predstavnikov občin 
ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja 
dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev 
imenujejo ustanovitelji, in predstavnik delavcev 
zavoda. V svet zavoda so bili za mandatno obdobje 
2014-2018 imenovani: 

 

Prva konstitutivna seja je bila 18. 12. 2014. Mandat 
članov Sveta traja štiri leta oziroma v skladu s  

statutom vsakega ustanovitelja za obdobje mandata 
občinskega sveta. 

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 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. 

 Vseskozi bomo usmerjeni v razvoj in trudili se bomo 
povezovati naše kulturne, informacijske in 
izobraževalne dejavnosti z interesi naših uporabnikov 
in občanov. 

 Želimo (p)ostali nepogrešljiva destinacija in »tretji« 
prostor naših občanov ter pomembno sooblikovati 
kulturno podobo in ponudbo na Koroškem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Matic Neudauer, predstavnik Zveze splošnih 
knjižnic
mag. Jelka Kos, predstavnica zaposlenih, 
namestnica
Zuhra Horvat, predstavnica DBK

Draga Ropič, predstavnica DBK

Simona Vončina, predstavnica zaposlenih

Enriko Plevnik, Občina Ravne na Koroškem, 
predsednik
Sonja Grnjak, Občina Prevalje, 
namestnica predsednika
Urška Vezonik, Občina Ravne na Koroškem

Boštjan Gorenšek, Občina Prevalje

Draga Mori, Občina Mežica

Metka Lampreht, Občina Mežica

Mojca Petrič, Občina Črna na Koroškem

Barbara Zmrzlikar, Občina Črna na Koroškem

Darja Molnar, predstavnica zaposlenih
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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.  

 
Z odločbo Ministrstva za kulturo (612-16/2003-1) je KOK 
od leta 2003 osrednja območna knjižnica za Koroško. Po 
27. členu Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001) 
knjižnica izvaja posebne naloge, opredeljene v Pravilniku 
o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS, št. 88/2003), le-
te financira Ministrstvo za kulturo.  

Na področju dejavnosti, ki jo izvaja kot javno službo, 
zavezujejo knjižnico naslednji zakoni:  

 

Narodna in univerzitetna knjižnica vodi v skladu s 33. čl. 
Zakona o knjižničarstvu razvid knjižnic – to je javno 
evidenco, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki 
izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. Na podlagi 
razvida izda Ministrstvo odločbo o stopnji Letno poročilo 
2014 II Pravno-formalni vidik izpolnjenih pogojev za 
vsako knjižnico posebej in jo oceni kot razvito, srednje 
razvito ali nerazvito.  

Knjižnica je dolžna upoštevati še: 

  

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

Skrajšano ime: Koroška osrednja knjižnica (KOK). 

Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001) 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture (UL RS, št. 96/2002, UL RS, št. 
56/2008)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 
kot javne službe (UL RS, št. 73/2003) 

Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih 
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih 
knjižnic (UL RS, št. 19/2003) 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 
29/2003) 

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS, št. 
88/2003) 

Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na 
področju kulture (UL RS, št. 11/2003) 

Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS, št. 105/2003) 

Uredba o metodologiji za določitev osnov za 
izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture (UL RS, št. 100/2003) 

Unesco, Manifest o splošnoizobraževalnih 
knjižnicah (1994) 

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) 

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno 
katalogizacijo (UL RS, št. 127/2004) 

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (UL 
RS, št. 42/2004) 

Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva 
(NUK) 

Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS, št. 
69/2006) 

Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/2002) 

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

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

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

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) 



 

8     Pravno-formalni vidik 

Najpomembnejši interni akti:  

 
Organa upravljanja knjižnice sta Svet zavoda in 
direktorica.  

V letu 2015 se je Svet Koroške osrednje knjižnice sestal 
štirikrat.  Dvakrat se je sestal tudi Strokovni svet KOK.

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 

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

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva 

Navodila o kroženju knjigovodskih listin, Navodila 
za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (iz 
Pravilnika o računovodstvu, ki je v usklajevanju) 
Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva 

Register tveganj Koroške osrednje knjižnice 

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

Pravilnik o popisu blaga 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KOK 
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III Poslovanje KOK 
1 Delovni čas knjižnice in 

izposojevališč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PKLS
Delovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek, petek:
15.oo - 19.oo sobota: 8.oo - 13.oo
Poletni delovni čas (julij, avgust)
torek, četrtek, petek: 8.oo - 15.oo 
ponedeljek, sreda: 10.oo - 18.oo

KOK
Delovni čas:

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

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

Prevalje 
Trg 2a, 2391 Prevalje

Tel: 02 823-11-75
Redni delovni čas:

ponedeljek, sreda, četrtek: 
14.00 - 19.00 torek: 8.00 - 12.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)
ponedeljek, sreda:

14.00 - 18.00
četrtek: 10.00 - 14.00

Mežica 
Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica

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

Redni delovni čas:
ponedeljek:
8.00 - 13.00

sreda, petek:
14.00 - 19.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)
sreda: 15.00 - 18.00
petek: 10.00 - 13.00

Leše 
Leše 68 a, 2391 Prevalje

Redni delovni čas:
petek: 15.00 - 16.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)
zaprto

Podpeca 
Podpeca 21, 2393 Črna na Koroškem

Redni delovni čas:
petek: 16.00 - 17.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)
zaprto

Strojnska 
Reka Stražišče 15, 2390 Ravne na 

Koroškem
Redni delovni čas:

sreda: 16.00 - 17.00
Poletni delovni čas (julij in avgust)

zaprto

Žerjav
Žerjav 21 2393, Črna na Koroškem

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

Redni delovni čas:
torek: 16.00 - 18.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)
torek: 16.00 - 17.00

Črna na Koroškem 
Center 153, 2393 Črna na Koroškem

Tel: 02 823-85-41
Redni delovni čas:

torek, četrtek:
15.00 - 19.00

Poletni delovni čas (julij in avgust)
torek: 15.00 - 19.00

Kotlje 
Kotlje 3a, 2394 Kotlje

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

Redni delovni čas:
ponedeljek: 11.00 - 13.30 četrtek: 

16.00 - 18.30
Poletni delovni čas (julij in 

avgust)
četrtek: 15.00 - 18.00

Koroška 
osrednja 
knjižnica
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Delovni čas bukvarne Ajta 

 

2 Izvajanje dejavnosti javne 
knjižnične službe 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem je v letu 2015:  

 

                                                                 
1 zaposlitev javno delo 
2 nadomeščanje 

 

3 Kadri 
31. 12. 2015 je bilo v knjižnici za nedoločen čas 
zaposlenih 21 delavcev. Do 31. 12. 2015 so bili 
zaposleni še: 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 4,21 

VI. 1 3 

VII. 12 6 

VIII. 13 1 

SKUPAJ: 7 16 

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

 

 

3 določen čas - reelekcija 

Bukvarna Ajta
V stavbi kulturnega centra Ravne

Tel: 02 620 48 72
Delovni čas:

torek, četrtek: 16.oo - 19.oo sobota: 9.oo - 12.oo
julij, avgust

torek, četrtek: 16.00-19.00
v sobotah zaprta

pridobivala, strokovno obdelala, hranila in 
posredovala knjižnično gradivo; 
zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva in 
elektronskih publikacij; 

izdelovala knjižnične kataloge in podatkovno zbirko; 

skrbela za delovanje knjižnične mreže in izposojo 
knjižničnega gradiva; 

načrtovala in izvajala delo z mladimi in odraslimi 
bralci, vplivala na razvoj bralne kulture; 

z organizacijo kulturnih prireditev prispevala k 
bogatejši kulturni ponudbi svojega kraja; 

nadaljevala izgradnjo podatkovne zbirke (Koroška 
lokalna bibliografija);

pomagala pri koordinaciji dela Društva 
bibliotekarjev Koroške; 

izvajala strokovno pomoč in svetovanje drugim 
knjižnicam na svojem območju; 

sodelovala v medknjižnični izposoji; 

pridobivala in izobraževala uporabnike; 

skrbela za informacijsko opismenjevanje 
uporabnikov; 

varovala knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik. 

kot osrednja 
območna knjižnica 
izvajala posebne 
naloge za območje 
Koroške, in sicer:

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

b) koordinacija zbiranja, 
obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva; 
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IV Knjižnica v številkah 
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V Oddelek za nabavo in 
obdelavo knjižničnega 
gradiva 

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 določenih 
kriterijih nabavne politike in z upoštevanjem 
standardov za splošne knjižnice.  

Knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar je letni 
prirast sestavljen iz 60 % strokovnega in 40 % naslovov 
leposlovnega gradiva. Pri izboru se upoštevajo 
potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. 
Slednjim naj bi knjižnica v okviru letnega prirasta 
namenila 30 % naslovov. Neknjižno gradivo naj bi 
predstavljalo 10 % prirasta. Dovoljena so odstopanja 
za 2 %.  

Pri nakupu knjižničnega gradiva knjižnica upošteva 
veljavne Standarde za splošne knjižnice, letno 
evalvacijo obstoječih zbirk in njihovo uporabo, 
strukturo in število prebivalstva, velikost in poslanstvo 
knjižnice, značilne in posebne potrebe okolja, enako 
dostopnost za vse prebivalce, dostopnost naslovov na 
tržišču, informacijske, raziskovalne in kulturne 
potrebe okolja. Natančnejši kriteriji so opredeljeni v 
Dokumentu o nabavni politiki in vsakokratnem 
Letnem načrtu nabave gradiva; oba dokumenta sta 
dostopna na spletni strani knjižnice 
http://www.rav.sik.si/informacije/kijz/programski_
dokumenti/. 

Koroška osrednja knjižnica skrbi za uveljavljanje enake 
dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na 
svojem območju. Pri tem upošteva delež prebivalcev 
in uporabnikov knjižnice, značilne potrebe določenega 
okolja, kvaliteto zbirke v posamezni enoti, prostorske 
pogoje posamezne knjižnice v lokalni mreži in obseg 
finančnih sredstev. 

Da bi se čim bolj približali standardnim določilom 
zbirke glede na analizo zbirk, v posameznih enotah 
knjižnice težimo k izboljšanju ponudbe strokovnega 
knjižničnega gradiva ter neknjižnega gradiva, hkrati pa 
upoštevamo potrebe in želje uporabnikov oz. 
značilnosti posameznega okolja. 

Obvezni izvod je, kot določa Zakon o obveznem izvodu 
publikacij, lociran v osrednji knjižnici, darovi pa so 
glede na potrebe locirani v osrednji knjižnici in v 
krajevnih knjižnicah. 

Knjižnična zaloga je dosegla 267.488 gradiva, 235.115 
knjig, 13.166 serijskih publikacij in 19.207 enot 
neknjižnega gradiva. 

 

 
 

 

1.1 Dopolnjevanje knjižnične zbirke v 
letu 2015, vsebinska obrazložitev in 
utemeljitev nakupa ter doseženi cilji 

V letu 2015 je knjižnica ob obveznem izvodu 
publikacij in darovih obnavljala in dopolnjevala 
knjižnično zbirko tudi z nakupom, in sicer s sredstvi 
občin ustanoviteljic (Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežica in Črna na Koroškem), Ministrstva za kulturo 
(v nadaljevanju MZK) in lastnimi sredstvi. 

V letu 2015 je knjižnica pridobila 6.833 enot gradiva 
in realizirala 98,8 % letnega načrta. 

Publikacij po Zakonu o obveznem izvodu smo prejeli 
le 75,5 % načrtovanih. 

2 Vsebinska obrazložitev, 
utemeljitev nakupa 2015 in 
doseženi cilji 

 

Nakup knjižničnega gradiva je v letu 2015 za knjižnico 
ponovno predstavljal izziv. Načrtovano realizacijo 
nakupa smo glede na kriterije dodeljevanja sredstev 
knjižnicam za nakup gradiva s strani Ministrstva za 
kulturo (MZK), to je kriterij števila prebivalcev in med 
letom zmanjšanja sredstev s strani Občine Črna na 
Koroškem znova morali prilagoditi.  

Sredstva smo morali nameniti tudi za plačilo 
uporabnine BIBLOS-a in DRM zaščite gradiva, ki že v 
osnovi predstavlja velik strošek. 

Knjige

Serijske
publikacije

Neknjižno
gradio

Knjižnica je v letu 2015 načrtovala nakup v višini 
4.000 izvodov knjižničnega gradiva. Že ob 
usklajevanju z MZK smo načrt prilagodili in nakup 
realizirali v višini 3.700 enot ali  92,50 % od 
načrtovanega. Na 1.000 prebivalcev predstavlja to 
147,60 enot gradiva. Povprečna cena na enoto je 
20,49 EUR. 

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


 

  Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika     13 

Zato je bil nakup izvodov knjižničnega gradiva v 
Koroški osrednji knjižnici za leto 2015 prilagojen 
razmeram in v delu, kjer sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva zagotavlja MK, realiziran  60,90 % 
in pri Občini Črna na Koroškem 66,67 %. Temu 
primerno se je v realizaciji nakupa zmanjšalo 
načrtovano razmerje naslovov in izvodov knjižnega 
gradiva za odrasle in mladino, število naslovov in 
izvodov neknjižnega gradiva ter naslovov in izvodov 
naročenih serijskih publikacij.  

Posebnost nakupa v zadnjih letih je, da se je razmerje 
nakupa glede na financerje bistveno spremenilo. V 
letu 2015 je bilo: 30,00 % MZK, 65,50 % občine, 4,50 % 
lastna sredstva. S sredstvi občin smo lahko kupili 
bistveno več gradiva kot s sredstvi MZK, za nakup pa 
smo namenili tudi lastna sredstva. 

Kljub temu je knjižnica z letnim nakupom 2015 
dopolnila zbirko z naslovi aktualnega gradiva in 
zagotovila enakomerno zastopanje vseh področij 
znanosti oz. različnih tematskih in predmetnih 
področij, različnih strok in znanstvenih disciplin 
(poljudno in znanstveno gradivo), leposlovja domačih 
in tujih avtorjev v slovenskem in drugih jezikih, 
dopolnjevala domoznansko zbirko, zbirko stripov v 
Stripoteki in zbirko za uporabnike s posebnimi 
potrebami (velike črke, lahko branje, disleksija). 

Tako se je Koroška osrednja knjižnica kot javna in 
izobraževalna ustanova svojim uporabnikom trudila 
nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki ustreza 
njihovim potrebam po informacijah, izobraževanju, 
raziskovanju, zadovoljevanju kulturnih potreb in 
kvalitetnem preživljanju prostega časa. Zato je bil 
nakup gradiva tudi v tem letu namenjen 
posameznikom, skupinam, organizacijam v okolju in je 
v največji možni meri namenjen zadovoljevanju 
njihovih vsakdanjih potreb in dvigu kakovosti življenja 
v lokalnih skupnostih okolja.  

 

 

Nakup je bil namenjen za: 

 

 

spodbujanje in razvijanje branja, bralne kulture in
informacijske pismenosti in projekte promocije
branja (KOK uspešno izvaja projekta Predšolska
bralna značka Petra Nosa in bralna značka za odrasle
Korošci pa bukve beremo);
kvalitetno ponudbo leposlovja slovenskih avtorjev,
zahtevnejših prevodov in humanistike, tudi
leposlovja v tujih jezikih (angleški, nemški, francoski,
ruski, italijanski, španski);

dopolnjevanje posebnih zbirk;

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

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

dostop do elektronskih virov informacij;

načrtno dopolnjevanje domoznanske zbirke;

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

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

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

dopolnjevanje posebne zbirke Stripoteka.

Predvsem smo morali izbirati naslove in manjšati 
število izvodov istega naslova. Smo pa spremljali 
rezervacije posameznih naslovov in dokupili tiste, 
kjer je bilo rezervacij več kot pet. 

V teh razmerah je bilo zelo težko slediti 
standardom za prirast, zato je prišlo tudi do 
manjših odstopanj od priporočil. 

Druge občine ustanoviteljice so zagotovile vsa 
načrtovana sredstva za nakup gradiva in je 
knjižnica realizirala nakup iz sredstev občin v višini 
117,7 %. 

Da smo se lahko približali načrtovanemu nakupu, 
je knjižnica za nakup knjižničnega gradiva 
prispevala tudi lastna sredstva. 

 

Z nakupom 2015 je knjižnica pridobila 3.700 enot 
gradiva in 644 enot za Slovensko študijsko 
knjižnico Celovec. 
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2.1 Nakup – analiza prirasta 2015 
2.1.1 Razmerja naslovov  

V KOK smo v letu 2015 dosegli: 

 
Do odstopanj od priporočenih in načrtovanih 
razmerjih je prišlo zaradi zmanjšanih sredstev občine 
Črna na Koroškem in Ministrstva za kulturo. Na 
razmerje je vplival tudi nakup e-knjig Biblos (članarina 
oz. uporabnina in stroški DRM zaščite). 

 

2.1.2 Nakup po vrsti gradiva 
Vrsta 

gradiva 
Osrednja 
knjižnica 

Krajevne 
knjižnice 

in 
premična 

zbirka 

Skupaj 

Knjižno 
gradivo 

1.907 1.395 3.402 

Neknjižno 
gradivo 97 134 131 

Serijske 
publikacije 

133 34 167 

SKUPAJ 2.137 1.563 3.700 

 

V letu 2015 je knjižnica omogočala tudi dostop do 8 e-
virov: 

 
Za aktualnost in fizično ohranjevanje zbirke smo 
poskrbeli še z nadomeščanjem obrabljenega ali 
poškodovanega gradiva ter z novimi izdajami in 
naslovi strokovnega gradiva. 

S kupljenim knjižničnim gradivom smo naše 
uporabnike in širšo javnost seznanjali s seznami na 
spletni strani knjižnice, literarnimi večeri oz. 
predstavitvami knjig, v oddaji Knjižni vrtiljak na 
Koroškem radiu in mesečnimi prireditvami Knjižna 
paberkovanja.   

strokovno in leposlovno gradivo: 57,60 % : 42,40 % v
korist strokovnega gradiva,

razmerje med naslovi za odrasle in mladino:
65,82 % : 34,18 % v korist gradiva za odrasle,

neknjižno gradivo: 6 %.

57,60%

42,40%

65,82%

34,18%

6%

S T R O K O V N O  I N  
L E P O S L O V N O  

G R A D I V O

N A S L O V I  Z A  
O D R A S L E  I N  

M L A D I N O

N E K N J I Ž N O  
G R A D I V O

Strokovni Leposlovni Odrasli

Mladina Nekjižno

Knjižno
gradivo

Neknjižno
gradivo

Serijske
publikacije

EB
SC

O
HO

ST

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

EB
O

O
K 

PU
BL

IC
 

LI
BR

AR
Y 

SU
BS

CR
IP

TI
O

N
 

CO
LL

EC
TI

O
N

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

BI
BL

O
S

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 na
porabo sredstev, na število kupljenega gradiva v
klasični obliki in na razmerje kupljenega gradiva.

AR
HI

V
VE

ČE
RA Arhiv člankov Večera.

TA
X-

FI
N

-L
EX

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

GV
IN

.c
om

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.

DE
LO

Arhiv člankov Dela.

KN
JIŽ

N
IČ

AR
SK

E
N

O
VI

CE

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

Koroška osrednja knjižnica je osrednja knjižnica za 4 
občine (Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna 
na Koroškem), v katerih deluje 6 organizacijskih enot 
(osrednja knjižnica, 5 krajevnih knjižnic: Prevalje, 
Mežica, Črna na Koroškem, Kotlje, Žerjav) ter 3 
izposojevališča (Leše, Strojnska Reka in Podpeca). 

Knjižnica skrbi za uveljavljanje enake dostopnosti 
knjižničnega gradiva za vse prebivalce na svojem 
območju. Pri tem upoštevamo delež prebivalcev in 
uporabnikov knjižnice, značilne potrebe določenega 
okolja, kvaliteto zbirke v posamezni enoti, prostorske 
pogoje posamezne knjižnice v lokalni mreži in obseg 
finančnih sredstev. 

Zavedamo se, da bi se morali čim bolj približali 
standardnim določilom zbirke glede na analizo zbirk v 
posameznih enotah knjižnice, vendar je doseganje 
standardov prirasta knjižnične zbirke zaradi krčenja 
finančnih sredstev čedalje težje. Hkrati pa 
upoštevamo potrebe in želje uporabnikov oz. 
značilnosti posameznega okolja. Za doseganje 
standardov sestave zbirk v osrednji in krajevnih 
knjižnicah redno izvajamo tudi odpis neaktualnega in 
zastarelega gradiva in kjer je možno tudi z 
nadomeščanjem gradiva. 

Nakup knjižničnega gradiva smo načrtovali za 6 
organizacijskih enot ter za premično zbirko, s katero 
oskrbujemo tri izposojevališča, ter za nakup po 
posebnih kriterijih za zamejce (Slovenska študijska 
knjižnica Celovec). Dosegli smo skupaj nakup 3.700 
enot knjižničnega gradiva in 644 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 2015 v 
mreži Koroške osrednje knjižnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Nakup za zamejce 
Knjižnica je v okviru pogodbe izvedla nakup 
knjižničnega gradiva tudi za potrebe sodelovanja s 
Slovenci v zamejstvu za Slovensko študijsko knjižnico 
v Celovcu: 633 enot knjižnega gradiva in 11 naslovov 
periodike, skupaj 644 enot gradiva. 

 

2.2.2 Gradivo za uporabnike s posebnimi 
potrebami 

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

 

2.3 Prirast gradiva v celoti 
2.3.1 Prirast gradiva po načinu nabave  

 

Način dobave 
Osrednja 
knjižnica Enote Skupaj 

MK 584 25 609 

MK - OOK 18 0 18 

Občine 1.630 1.312 2.942 

Lastna 
sredstva 

35 114 149 

Skupaj : 2.267 1.451 3.718 

Obvezni 
izvodi 

2.271 0 2.271 

Darovi 522 162 684 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 159 1 160 

Skupaj: 2.952 163 3.115 

SKUPAJ 5.219 1.614 6.833 Osrednja 
knjižnica

2137

Enota 
Prevalje

591

Enota 
Mežica

382

Enota 
Črna

205

Enota 
Kotlje

50

Enota 
Žerjav

11

Premična 
zbirka

324

Skupaj 3700

 Enote 
skupaj 1563 
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2.3.2 Prirast gradiva po vrsti gradiva in načinu nabave 

Gradivo MK 
MK - 

OOK 
Občine 

Lastna 

sredstva 
Obvezni izvodi Dar Zamena Stari fond Skupaj 

Knjige 473 18 2.780 149 1.596 506 0 3 5.525 

Serijske 133 0 34 0 544 115 0 1 827 

Neknjižno 3 0 128 0 131 63 0 156 481 

SKUPAJ 609 18 2.942 149 2.271 684 0 160 6.833 

 

2.3.3 Prirast knjižnega gradiva 

Način dobave Osrednja 
knjižnica 

Enote Skupaj 

MK 452 25 477 

MK – OOK 18 0 18 

Občine 1.532 1.244 2.776 

Lastna sredstva 35 114 149 

Skupaj: 2.037 1.383 3.420 

Obvezni izvodi 1.596 0 1.596 

Darovi 357 149 506 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 2 1 3 

Skupaj: 1.955 150 2.105 

SKUPAJ: 3.992 1.533 5.525 

 

2.3.4 Prirast serijskih publikacij (periodika)                                                                                         
Način nabave Osrednja knjižnica Enote Skupaj 

MK 133 0 133 

MK - OOK 0 0 0 

Občine 0 34 34 

Lastna sredstva 0 0 0 

Skupaj: 133 34 167 

Obvezni izvodi 544 0 544 

Darovi 104 11 115 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 1 0 1 

Skupaj: 649 11 660 

SKUPAJ: 782 45 827 
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2.3.5 Prirast neknjižnega gradiva  
Način nabave Osrednja knjižnica Enote Skupaj 

MK 3 0 3 

MK - OOK 0 0 0 

Občine 94 34 128 

Lastna sredstva 0 0 0 

Skupaj: 97 34 131 

Obvezni izvodi 131 0 131 

Darovi 61 2 63 

Zamena 0 0 0 

Stari fond 156 0 156 

Skupaj: 348 2 350 

SKUPAJ 445 36 481 

2.3.6 E-viri 
Način nabave Osrednja knjižnica 

MK 44 

MK - OOK 45 

SKUPAJ: 8 

 

2.3.7 Prirast gradiva 2011-2015 
Prirast po načinu dobave 2011 2012 2013 2014 2015 

MK 1.993 1.438 1.347 710 609 

MK - OOK 31 76 184 13 18 

Občine 3.450 3.518 2.874 2.371 2.942 

Lastna sredstva 0 0 20 28 149 

SKUPAJ NAKUP: 5.474 5.032 4.425 3.122 3.718 

Obvezni izvodi 3.041 3.058 2.360 2.603 2.271 

Darovi 601 773 770 1.084 684 

Zamena 0 0 0 0 0 

Stari fond 448 185 370 290 160 

SKUPAJ 9.564 9.048 7.925 7.099 6.833 

 

                                                                 
4 Biblos, Ebscohost, Delo, Knjižničarske novice 
5 eBook Public Library Subscription Collection (EBSCO), GVIN.com, Arhiv Večera, Tax-fin-lex 

 

95
64

90
48

79
25

70
99

68
33

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

Prirast gradiva
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Glede na obdobje 2011-2015 je nakup knjižničnega 
gradiva s strani MZK že nekaj let v upadanju. V letu 
2014 je MZK 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, 
prav tako v letu 2015, zato smo kupili  manj gradiva.  

Tudi obvezni izvod se je v letih 2014/15 še zmanjšal , 
na prirast obveznega izvoda pa knjižnica ne more 
vplivati.  

Darovi vsako leto predstavljajo 8-10 % letnega 
prirasta, v letu 2015 so se ponovno nekoliko zmanjšali. 
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 2015 pridobili, 
strokovno obdelali v sistemu Cobiss in dokumentirali 
364 enot gradiva: 

 
Pridobili smo tudi 425 enot gradiva, ki smo ga zgolj 
evidentirali:  

 
Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza COBISS 
od leta 1994 dalje) vsebuje 42.857 zapisov: 

 

 

 

 

 

V letu 2015 je bilo evidentiranih 4.378 časnikov, 
časopisov in revij, kreiranih je bilo 1.835 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: 469 enot gradiva ali 94 % 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 2015 iz prostega pristopa v Oddelku za 
odrasle v skladišče preusmerili 804 enot gradiva ali 80 
% načrtovanega. 

 

2.7 Izločanje knjižničnega gradiva in 
odpisi 2015 

V letu 2015 smo nadaljevali z načrtovanim odpisom 
knjižničnega gradiva. Pri tem smo upoštevali Pravilnik 
za izločanje in odpis knjižničnega gradiva NUK, 
Pravilnik o odpisu knjižničnega gradiva Koroške 
osrednje knjižnice in Normative in standarde za 
splošnoizobraževalne knjižnice.  

Načrtovali smo odpis 3.000 enot gradiva, izločili in 
odpisali pa smo 3.500 enot uničenega, izgubljenega in 
zastarelega gradiva ali 116 % načrtovanega.   

193 izvodov knjig z domoznansko vsebino,

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

0 raziskovalnih nalog,

32 diplomskih del,

10 avdio in video gradivo,

41 razglednic.

10 rokopisov

415 drobnih tiskov

Lokalna bibliografija Koroške (vzajemna baza 
COBISS od leta 1994 dalje) vsebuje 42.857 zapisov: 

BIBLIOGRAFIJA KOROŠKE 2015 Število 
člankov 

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

945 

OBMOČNOST 
 (Koroška krajina, slovenska 
Koroška v Avstriji) 

890 

SKUPAJ 1.835 
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2.4.2 Odpisano gradivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.3 Razlogi za odpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Knjige Neknjižno 
gradivo Serijske publ. SKUPAJ 

Odd. za odrasle 2.507 125 535 3.167 
Odd. za mladino 100 8 10 118 
Enota Prevalje 39 3 21 63 
Enota Mežica 35 3 11 49 
Enota Črna 16 8 9 33 
Enota Kotlje 30 21 13 64 
Enota Žerjav 1 0 0 1 
Izposojev. Leše 0 0 0 0 
Izposojevališče Str. Reka 0 0 0 0 
Izposojevališče Podpeca 0 0 0 0 
Potujoči odd. 2 0 0 5 
SKUPAJ 2.733 168 599 3.500 

Zastarelo Izgubljeno Poškodovano Dvojnice 
Ne 

shranjujemo 
(OI) 

SKUPAJ 

1.804 40 383 912 361 3.500 

51 % 1,4 % 10,9 % 26 % 10,2 % 100 % 
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Sezname izločenega gradiva smo po Pravilniku za 
izločanje in odpis knjižničnega gradiva najprej ponudili 
Narodni in univerzitetni knjižnici, nato pa smo z njim 
samostojno razpolagali.  

Z izločenimi in odpisanimi knjigami smo večinoma 
oskrbovali Bukvarno Ajta, kjer smo jih ponudili po 
simbolni ceni 1, 2 ali 4 EUR. 

 

2.4.4 Gradivo smo podarili 

 

2.5 Katalog Cobib.si 
Lokalni katalog je na dan 31.12. 2013 štel 186.864 
zapisov oz. 235.718 enot ali 88,12 % knjižničnega 
gradiva. 11,88 % gradiva, ki še ni v Cobiss-u predstavlja 
gradivo, za katero Cobiss še ne omogoča obdelave 
(rokopisno gradivo, drobni tiski…) ali pa je gradiva v 
veliki količini (fotografije, razglednice) in ga še nismo 
vnesli v celoti. 

Koroška osrednja knjižnica ima 5 bibliotekarjev z 
licenco za Cobiss, ki so v letu 2015 uspešno opravili 
izobraževanje in pridobili novo licenco za segment 
Cobiss3/Katalogizacija. 

V bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI so skupaj 
prispevali 6.435 lasnih zapisov, v letu 2015 560 lastnih 
zapisov, v lokalno bazo pa so v letu 2015 prevzeli 3.101 
zapis. 

 

2.6 Zaščita in varovanje gradiva 
Da bi gradivu podaljšali življenjsko dobo, ga zaščitimo 
(ovijemo) z zaščitno folijo. 

V letu 2014 smo zaščitili 3.122 enot knjižnega gradiva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Bukvarni Fajči iz Dravograda,

Bukvarni Ciproš v Mariboru

Osnovni šoli Veržej

Koronarnemu klubu Mežiške doline

TIC-u Ravne na Koroškem (letno kopališče)

Uporabnikom knjižnice

Študijska 
knjižnica

1447

Pionirska 
knjižnica

471

Enota 
Prevalje

439

Enota 
Mežica

319

Enota 
Črna

205

Enota 
Kotlje

37

Enota 
Žerjav

8

Potujoči 
oddelek

196

Skupaj 3.122

Od tega 
OBVEZNI 
IZVOD

301

 Enote 
skupaj 1204 
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3 ZBIRKA – Stanje 31. 12. 2015 
3.1 Zbirka v celoti 

Oddelek Inventar. Neinvent. Skupaj 
PROSTI PRISTOP 133.320  133.320 
ODD. ZA ODRASLE 62.288  62.288 
Stroka 38.325  38.325 
Leposlovje 13.134  13.134 
Referenčna 1.317  1.312 
Neknjižno 5.927  5.927 
DZ dvojnice 2.957  2.957 
Stripoteka 628  628 
MLAD. ODD. 23.128  23.128 
Skladišče 2.857  2.875 
Prosti pristop 20.389  20.389 
ENOTE / izposojeval. 47.904  47.904 
SKLADIŠČE 92.439  92.493 
Knjižno grad. 69.383  69.383 
Periodika 12.774  12.774 

Potujoči odd. 6.311  6.311 

PKLS-odrasli 925  925 
OI 3.046  3.046 
ŠTUDIJSKI ODD. 20.930 20.799 41.729 
Prežihova soba 194  194 
Suhodolčanova soba 132  132 
Kotnikova soba 2.648  2.648 
Raritete, bibliof. izd., 
miniaturke 1.094  1.094 

Starine 105 301 406 
Artoteka 692 404 1.096 
Rokopisi 0 2.869 2.869 
Fototeka 4.843 5.347 10.190 
Zapuščina Janko Kotnik 78  78 
Zapuščina Janko Messner 63  63 
Domozn. zbirka 11.081  11.081 
Drobni tiski  11.878 11.878 
SKUPAJ 246.689 20.799 267.488 

 
3.2 Zbirka po enotah  

 ENOTA Št. gradiva 
 Prevalje 15.678 
 Mežica 13.238 
 Črna 9.023 
 Kotlje 6.144 
 Žerjav 2.551 

IZPOSOJEVALIŠČE6 
 

Strojnska Reka 176 
Leše 793 

Podpeca 301 

 SKUPAJ 47.904 

                                                                 
6 Ni všteto gradivo iz potujočega oddelka 

Pripravila: 

Darja Molnar, vodja Oddelka za 
nabavo in obdelavo 
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VI Oddelek izposoje 
1 Izposoja  
V letu 2015 je knjižnica 7.425 članom izposodila 377.372 
enot gradiva, kar je v primerjavi z letom 2014 za 10 % 
manj. 

Vsak član si je v povprečju izposodil 51 enot gradiva. 

Knjigomat je bil od februarja 2015 v okvari. 

46 uporabnikov si je preko knjigomata v 2015 izposodilo 
21 enot gradiva, 7 uporabnikov pa vrnilo 31 enot gradiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela R1: Izposoja gradiva 

Knjižnica Leto 2014 DOM Leto 2014 ČIT Leto 2014 SKUPAJ Leto 2015 DOM Leto 2015 ČIT Leto 2015 Skupaj 

Enota Prevalje 21.234 5.089 26.323 17.725 3.996 21.721 

Enota Mežica 23.585 9.425 33.010 22.752 5.676 28.428 

Enota Črna na 
Koroškem 

13.940 4.942 18.882 11.469 2.356 13.825 

Enota Kotlje 6.936 3.166 10.102 4.375 3.084 7.459 

Enota Žerjav 1.587 902 2.489 1.681 1.904 3.585 

Izposojevališče Leše 717  717 635  635 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

864  864 823  823 

Izposojevališče 
Podpeca 

82  82 50  50 

SKUPAJ MREŽA 68.945 23.524 92.469 59.510 17.016 76.526 

Oddelek za otroke 
in mladino 

42.417 4.725 47.142 37.078 5.087 42.165 

Oddelek za odrasle 199.421 81.336 280.757 183.380 75.301 258.681 

OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

241.838 86.061 327.899 220.458 80.388 300.846 

SKUPAJ 310.783 109.585 420.368 279.968 97.404 377.372 
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1.1 Domoznanska dejavnost - izposoja 
V letu 2015 smo izposodili (izposoja na dom, čitalnico in 
podaljšanja) 9.438 enot   domoznanskega gradiva v 
osrednji knjižnici in enotah. 

V osrednji knjižnici smo iz domoznanskega oddelka in iz 
domoznanskega oddelka - dvojnice izposodili na dom 
2.542 enot gradiva in v čitalnico 553 enot  gradiva, skupaj 
3.095 enot gradiva.  

 

2 Članstvo 
V letu 2015 se nam je še nekoliko zmanjšalo število članov 
(za 2,8%). 

Nekoliko se je povečalo članstvo upokojencev in 
nezaposlenih.  

Tabela R2: Članstvo 

Enota Leto 2014 Leto 2015 

Enota Prevalje 664 690 

Enota Mežica 493 497 

Enota Črna na 
Koroškem 

343 375 

Enota Kotlje 222 200 

Enota Žerjav 72 88 

Izposojevališče 
Leše 

69 59 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

31 24 

Izposojevališče 
Podpeca 

18 12 

SKUPAJ MREŽA 1.912 1.945 

Oddelek za 
otroke in 
mladino 

1.571 1.484 

Oddelek za 
odrasle 

4.158 3.996 

OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

5.729 5.480 

SKUPAJ 7.641 7.425 

 

 

 

 

 

 

V številu 7.425 članov Koroške osrednje knjižnice je 
zajeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 3.091    občanov Občine Ravne na Koroškem 

* 1.482 občanov Občine Prevalje 

* 854 občanov Občine Mežica 

* 702 občanov Občine Črna na Koroškem 

* 355 občanov Občine Dravograd 

* 58 občanov Občine Radlje ob Dravi 

* 464 občanov Občine Slovenj Gradec 

* 23 občanov Občine Mislinje 

* 62 občanov Občine Muta 

* 4 občanov Občine Podvelka 

* 38 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 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

PKLS 124 106 86 68 370 341 67 77 95 93 5 6 747 691 

PREVALJE 70 70 51 52 158 166 47 46 97 116 2 3 425 453 

MEŽICA 44 46 22 24 130 127 33 38 55 58 2 5 286 298 

ČRNA 24 40 22 25 85 91 21 27 26 31 2 4 180 218 

ŽERJAV 3 3 4 1 19 24 1 4 7 8 3 7 37 47 

KOTLJE 12 8 16 20 76 58 4 9 28 24 4 9 140 128 

LEŠE 5 2 1 0 8 10 2 2 15 6 1 0 32 20 

STROJNSKA 
REKA 2 0 4 3 8 7 0 0 7 6 0 0 21 16 

PODPECA 0 0 0 0 2 2 2 1 5 4 0 0 9 7 

ŠK 638 624 743 648 1.313 1.271 380 406 498 500 12 13 3.584 3.462 

SKUPAJ 922 899 949 841 2.169 2.097 557 610 833 846 31 47 5.461 5.340 

 

 MLADINA 

PREDŠOL ŠOLSKI SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

271 249 553 544 824 793 1.571 1.484 

53 50 186 187 239 237 664 690 

68 60 139 139 207 199 493 497 

38 36 125 121 163 157 343 375 

7 12 28 29 35 41 72 88 

22 19 60 53 82 72 222 200 

4 5 33 34 37 39 69 59 

1 3 9 5 10 8 31 24 

1 0 8 5 9 5 18 12 

63 68 511 466 574 534 4.141 3.996 

528 502 1.652 1.583 2.180 2.085 7.641 7.425 

 

Za statistiko uporabljamo samo aktivne člane, torej tiste, ki so v letu 2015 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 
2014 

Ure 
2014 

Ure 
2015 

Ure 
2015 

Osrednja knjižnica 2.816 2.800 2.804 2.784 

Enota Prevalje 930 899 914 909 

Enota Mežica 719 685 679 679 

Enota Črna 380 372 376 372 

Enota Kotlje 244,5 242 234,5 232 

Enota Žerjav 106 106 98 96 

Izposojevališče Leše 45 42 43 41 

Izposojevališče 
Strojnska Reka 

44 42 45 44 

Izposojevališče 
Podpeca 43 38 43 39 

Mreža skupaj 2.511,5 2.426 2.432,5 2.412 

SKUPAJ: 5.327,5 5.226 5.235,5 5.196 

 

3.1 Obisk 
Obisk se je nekoliko povečal na prireditvah in zmanjšal pri 
obisku  v knjižnici. 

 Leto 2014 Leto 2015 

Mreža skupaj 39.595 39.621 

Osrednja knjižnica 157.132 155.409 

 196.727 195.030 

Prireditve 33.911 37.937 

Bukvarna Ajta 336 620 

SKUPAJ: 230.974 233.587 

 

Spletno mesto naše knjižnice je v letu 2015 obiskalo 105.4687 
obiskovalcev, ki niso upoštevani  v statistiki. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 Realni podatki so od 1.10. do 31.12.2015, ostalo je ocena. 

3.2 Rezervacije in naročila 
V letu 2015 smo zabeležili in pripravili 30.443 rezervacij in 
naročil. 

 
Leto 

2014 2015 

Rezervacije in naročila prostega 
izvoda 4.866 4.625 

Rezervacije in naročila  prostega 
izvoda preko COBBIS/OPAC-a 

9.879 9.800 

Rezervacije in naročila 9.656 9.957 

Rezervacije preko COBISS/OPAC-a 5.680 5.996 

Preklicane rezervacije, dodeljene 
naslednjemu članu 

61 65 

SKUPAJ: 30.142 30.443 

 

V letu 2015 je bilo za 1 % več rezerviranega oziroma 
naročenega gradiva. 

3.3 Informacije 
Uporabnikom dajemo tudi veliko informacij ustno ali pisno. 

V letu 2015 smo v Domoznanskem oddelku dali 329 analitičnih 
in splošnih informacij, kar je za 13 % več kot v letu 2014. 

Uporabnikom smo dali tudi 1.015 pisnih informacij preko 
interneta, kar je skoraj 18 % več kot v letu 2014. 

Pripravili smo tudi gradivo za 167 pisnih zahtevkov. 

Dobili smo tudi 789 zahtevnih informacij in jih rešili (pripravili 
gradivo, članke, svetovali). 

Splošnih informacij je bilo v oddelku za odrasle 7.846, 951 v 
oddelku za otroke in mladino in 1.902 v enotah. 

Skupaj smo dali in razrešili 12.999 informacij. 

3.4 Podaljšanje 
Izposojenemu gradivu je možno podaljšati rok izposoje ustno, 
pisno, po telefonu, po bibliofonu, po internetu in en mesec 
tudi preko knjigomata. 

V letu 2015 smo zabeležili 136.690 podaljšanj gradiva.  

Od vseh podaljšanih je bilo: 

• Preko bibliofona 2.353 enot gradiva.  
• Preko COBISS/OPAC-a 39.896 enot gradiva. 
• Preko knjigomata 2 enot gradiva. 

 
 
 
 

94.439 enot gradiva pa je bilo podaljšanih v knjižnici 
ali osebno po telefonu. 
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3.5 Medknjižnična izposoja 
V letu 2015 smo realizirali 301 naročilo za medknjižnično 
izposojo, kar je 12 % več kot v letu 2014. 

Iz drugih knjižnic smo prejeli 206 zahtevkov za gradivo, 
realizirali smo jih 202. 27-krat smo dobili zahtevek za kopije 
člankov in jih 27-krat realizirali (223 kopij). 

Drugim knjižnicam smo poslali 70 zahtevkov za gradivo iz 
Slovenije, realiziranih je bilo 65 zahtevkov iz Slovenije, 9-krat 
smo poslali zahtevke za kopije člankov in jih 7-krat realizirali 
(31 kopij). 

162 enot gradiva je bilo iz medknjižnične izposoje tudi 
podaljšanih.  

Skupaj smo imeli 312 naročil. Realizirali smo jih 267 za gradivo 
in 34 za fotokopije člankov (254 kopij). Poleg tega smo opravili 
162 podaljšanj, kar skupaj znaša: 463 obravnav zahtevkov za 
medknjižnično izposojo.  

3.6 Uporaba čitalnic in svetovnega spleta 
V letu 2015 smo kar nekaj zastarelih računalnikov odpisali. 
Konec leta 2015  smo imeli v Oddelku za odrasle le štiri 
računalnike za uporabnike.  

E-knjižnico je v letu 2015 uporabljalo 1.379 uporabnikov v 
osrednji knjižnici in 225 v enotah. 

Tudi v enotah smo zmanjšali število računalnikov za 
uporabnike, ker so zastareli. 

Število obiskov na računalnikih se je v primerjavi z letom 2014 
zmanjšalo. 

Časopisno čitalnico je obiskalo 8.826 obiskovalcev, referenčno 
čitalnico 3.433 in študijsko čitalnico 2.438 obiskovalcev. 9.150 
pa je uporabljalo čitalniške mize med gradivom. V Stripoteki se 
je zadrževalo 3.252 obiskovalcev, kar je za 180 % več kot v letu 
2014. 

 V letu 2015 se je obisk v čitalnicah povečal za 10 %. 

3.7 Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in 
informacij 

V letu 2015 smo z informacijskem opismenjevanjem pomagali 
3.809 uporabnikom (izobraževali smo jih za iskanje po COBISS-
u, OPAC-u in po elektronskih virih). 

Informatorji so dali 11.097 informacij v oddelku za odrasle, 951 
informacij v oddelku za otroke in mladino in 1.902 v enotah. 
Skupaj so informatorji dali 12.999 informacij oz. svetovali in 
pomagali uporabnikom pri iskanju gradiva in informacij v 
knjižnici in preko elektronske pošte.  

Uporabnikom smo naredili tudi 2.658 fotokopij iz revij in 
gradiva, ki ga ne izposojamo na dom. Natisnili so si tudi 1.909 
strani na tiskalniku. 

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 v letu 2015 dokupila nekaj novih 
naslovov, tudi tujih avtorjev. V letu 2015 je bilo v naši knjižnici 
na daljavo izposojenih 226 knjig. 

3.9 Spletna knjižnica eBook Public Library 
Collection (EBSCOhost) 

eBook Public Library Collection je ameriški spletni portal 
elektronskih knjig ponudnika EBCSOhost. 

V letu 2015 je bilo v naši knjižnici na daljavo izposojenih 28 
knjig. Ni beleženo pri statistiki. 
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4 Dostop do elektronskih virov v letu 
2015 

Naše spletno mesto knjižnice je v letu 2015 obiskalo 105.468 
obiskovalcev8.  

4.1 Uporaba elektronskih virov, dostopov na 
daljavo, ki jih knjižnica gradi sama 

 

  
 

Na portalu Kamra v letu 2015 beležimo 5.425 ogledov naših 
digitalnih zbirk, 3.722 ogledov MM elementov in 550 ogledov 
novic ter 28 ogledov organizacije. Fotografije z Albuma 
Slovenije si je ogledalo 149 uporabnikov. Skupaj je to 9.874 
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 2015 svojim uporabnikom omogočila dostop 
do izbranih podatkovnih zbirk, ki so bile dostopne iz knjižnice 
kot tudi od doma z ustrezno prijavo (uporabniško ime in geslo). 

 

Na voljo so bile podatkovne zbirke: Ebscohost, Tax-Fin-Lex, 
Gvin.com, Večer, Delo, Finance. Ponudniki na različne načine 
vodijo statistične podatke, zato v knjižnici zajamemo samo 
tiste, ki so primerljivi med seboj.  

                                                                 
8 Realni podatki so od 1.10. do 31.12.2015, ostalo je ocena. 

 

 

 
 

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:  

 
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, je glede na 
leto 2014 večja. Podatki niso zajeti v statistiki izposoje. 

 

 

 

 

Bibsist število 
zapisov: 1230

prirast 
zapisov: 691

Dobre knjige število 
ogledov: 2764

Artoteka število 
ogledov: 2.564

Koroški 
biografski 
leksikon

število 
ogledov: 7.136

Rokopisno 
gradivo

število 
ogledov: 1.100

Uporaba virov, 
objavljenih na 
portalu dLib.si:

število skupnih 
vpogledov 

2015: 30.006

Uporaba virov, 
objavljenih na 
portalu Kamra:

število skupnih 
vpogledov: 

9.874

Tax-Fin-
Lex

Število 
dostopov

180

Število 
vplogledov

139

EBSCOhost

Število 
dostopov

588

Število 
vplogledov

107

Ostalo

Število 
dostopov

220

Število 
vplogledov

442

EBSCOhost in 
Tax-Fin-Lex

Število skupnih 
dostopov: 192

Število 
uporabnikov: 136

https://login.eviri.ook.sik.si/login
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5 Facebook 
Tudi v letu 2015 smo redno objavljali naše dogodke in 
prireditve na socialnem omrežju Facebook.  

Število privržencev nam je iz 1.280 (31.12.2014) naraslo na 
1.362 uporabnikov (31. 12. 2015). 

V letu 2015 smo ustvarili 140 objav različnih dogodkov, 
splošnih informacij in  zanimivosti iz naše osrednje knjižnice, 
enot in bukvarne Ajta.  

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 2015 
6.1 Organizirani predstavitveni ogledi 

knjižnice 
V letu 2015 je bilo v osrednji knjižnici 153 organiziranih 
predstavitvenih ogledov knjižnice in 2.828 obiskovalcev. 

V skupnem številu je tudi 13 organiziranih predstavitvenih 
ogledov za posebne skupine in projekte, 120 obiskovalcev 
(CUDV Črna, VDC, Dom starejših-večkrat Prevalje, Smeri, 
Sožitje, Posvet o lahkem branju, Mocis). 

Prireditev 
št. 

Ogledo
v 

št. 
Obiskovalc

ev 

Ogled knjižnice za odrasle 58 5789 

Ogled za vrtce Koroške + 
pravljica 

18 510 

Predstavitveni ogledi za OŠ 
Koroške 

30 747 

Ogledov za OŠ Koroške - projekt 
Rastem s knjigo 9 198 

Ogledi za OŠ od drugod 9 290 

Ogledi za SŠ Koroška + uvajanje 24 402 

Ogledi za SŠ Koroška - projekt 
Rastem s knjigo 

2 52 

Ogledi za SŠ od drugod 0 0 

Ogled in uvajanje za VSŠ Slovenj 
Gradec 

0 0 

Ogled študentov Univerze od 
drugod 

3 51 

SKUPAJ 153 2.828 

                                                                 
9  22 skupin iz Koroške, 198 obiskovalcev in 36 skupin od 
drugod, 380 obiskovalcev 

Večkrat smo po knjižnici vodili tudi v nemškem ali angleškem 
jeziku. Vodili smo tudi izven delovnega časa (ob praznikih in 
nedeljah). 

  

 

 

 
6.2 Obiskovalci prireditev skupaj: 

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

V letu 2015 pa smo pripravili 655 prireditev, ki jih je obiskalo 
35.109 obiskovalcev.  

V letu 2014 je bilo v knjižnici 160 skupin in 2.906 obiskovalcev. 

V letu 2015 pa je bilo v knjižnici 153 skupin in 2.828 
obiskovalcev. 

Leta 2015 je bilo, skupaj z ogledi, v knjižnici in enotah 808 
skupin in 37.937 obiskovalcev. 

V letu 2015 je bilo za 17 % več prireditev, ki jih je obiskalo za 
13 % več obiskovalcev. 

 Leto 2015 

 Število 
prireditev Obisk 

Prireditve za mlade 446 15.363 

Predstavitveni ogledi ŠK 153 2.828 

Prireditve za odrasle 209 19.746 

SKUPAJ 808 37.937 

 

  

Več skupin si je ogledalo enote, tudi preko 
projekta rastem s knjigo. Ti ogledi se vodijo pri 
“Delu z mladimi bralci”. 



 

  Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika     29 

6.3 Delo z odraslimi bralci v letu 2015 
 

6.3.1 Teden vseživljenjskega učenja 
Teden vseživljenjskega učenja je potekal v maju 2015. 

V okviru TVU je bilo odprtje razstave Univerze za tretje 
življenjsko obdobje: «Atelje Marflakove šole slikanja« (do 21. 
5). 

 

6.3.2 Slovenski kulturni praznik 
• Razstava Poklon profesorjem in dijakom ob 70-letnici 

Gimnazije Ravne. 
• O, emor ni ajiluj! Ali zbrka na balkonu 
• Predstavitev zbornika Blaž Mavrel (REG-KULT); 

Prevalje, Strojna, Šentanel. 
• Ustvarjalnica: Škrat z veliko slabih navad (Vilina). 

 

6.3.3 Noč knjige 
• Prireditve ob 23. aprilu, svetovnemu dnevu knjige 
• Zaključek bralne značke 
• Vodenje po knjižnici 
• Ogled razstave 
• Ogled filma 

 
6.3.4 “Poletna branja pod magnolijo” 
V poletnih mesecih smo pripravili poletno čitalnico na 
grajskem vrtu. Pripravili smo tudi podarjene oziroma odpisane 
knjige, ki so si jih obiskovalci lahko vzeli domov. 

 

6.3.5 »Vrečke poletnega branja« 
V poletnih mesecih smo za naše člane pripravili vrečke s 
knjigami, ki so si jih lahko izposodili. 

 

6.3.6 Dan slovenskih splošnih knjižnic 
• Knjižna paberkovanja 
• Začetek branja za bralno značko »Korošci pa bukve 

beremo« (6. sezona) 
• Razstava Tine Mihelač 

 

6.3.7 Ob krajevnem prazniku  
Raziskovalna delavnica »najboljši kruh doma se peče« 

 

6.3.8 Ta veseli dan kulture 
• Dan odprtih vrat 
• Predstavitev knjige Barbare Jelen: Materina 

zapuščina 

 

6.3.9 ZA FIRBČNE (brezplačni tečaji in delavnice) 
• Brezplačni tečaj računalništva(2 krat začetni in 2 krat 

nadaljevalni) 
• Brezplačni 10-urni tečaj Slovenščina za tujce.  

 

6.3.10 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. 

 

6.3.11 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. 

 

6.3.12 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. 

 

6.3.13 BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE »KOROŠCI PA BUKVE 
BEREMO« 

Uspešno smo zaključili 5. sezono branja za odrasle. Bralno 
značko je zaključilo 152 bralcev, od tega je 20 bralcev bralo za 
lahko branje. V okviru bralne značke smo  4 krat obiskali Dom 
starejših na Prevaljah. 

 

6.3.14 KOROŠKI KOTIČEK 
TIC-i nam pošiljajo »propagandni material« za naše 
obiskovalce. Gradivo imamo na vidnem mestu. 

 

6.3.15 SVET MEHATRONIKE 
V knjižnici imamo »Točko revije«, kjer lahko obiskovalci dobijo 
brezplačni izvod revije. 

 

6.3.16 DOBRE KNJIGE 
To je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. 
Sodelujemo knjižnice. 
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6.3.17 KNJIŽNICA NA OBISKU 
Brezplačno storitev izvajamo že od leta 2012. V letu 2015 smo 
vsaj enkrat mesečno dostavljali knjige na dom 9 bralkam. 

 

6.3.18 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. 

6.3.19 LITERARNI VEČERI IN DRUGI DOGODKI 
V Koroški osrednji knjižnici je bilo v letu 2015 57 različnih 
prireditev z  2.254 obiskovalci. 

V dveh prostorih: Kuharjevi dvorani in Razstavišču smo 
namestili slušno zanko. 

 

 

 

Slika: 1 Nana Milčinski 
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Datum Dogodki Št. 
udeležencev 

15. januar 2015 ob 18. 
uri Literarni večer z Anjo Golob 30 

15. januar 2015 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. 

26 

19. februar 2015 ob 10. 
uri 24 

19. marec 2015 ob 10. 
uri 

29 

16. april 2015 ob 10. uri 25 

21. maj 2015 ob 10. uri 20 

15. oktober 2015 ob 10. 
uri 

28 

19. november 2015 ob 
10. uri 

(dan slovenskih splošnih 
knjižnic) 

32 

17. december 2015 ob 
10. uri 

27 

16. januar 2015 ob 18. 
uri 

 
Predavanje o teku in predstavitev knjige »Bela dama« 50 

 

22. januar 2015 ob 18. 
uri 

Pevsko-literarni večer Lidije Vidmar in Društvo literatov MD 60 

26. januar 2015 ob 18. 
uri 

Literarni večer in predstavitev Rastja 8 25 

26. do 30 januar 2015 Za firbčne: 10 urni tečaj slovenščine za tujce 18 

6. februar 2015 ob 16. 
uri 

(za slovenski kulturni 
praznik) 

O, emor, ni ajiluj! ali zbrka na balkonu. 

 
40 

21. februar ob 8. uri Stripovska menjalnica 10 

26. februar 2015 ob 18. 
uri Humanistični večer: »Kakšna mati pa si?!«,  Zalka Drglin            25 

12. februar do 3. marec 
2015 

Za firbčne: 2x začetni in 2x nadaljevalni tečaj računalništva 20 

6. marec 2015 ob 10. uri Predstavitev knjige Anice Štancar: Najin mozaik življenja (CUDV) 71 

12. marec 2015 ob 17. 
uri 

Zdravje in odnosi skozi tradicionalne slovenske pregovore in 
navade.  Alenka Repanšek 26 

13. marec 2015 ob 19. 
uri 

Vuštnejša ja ni. Činklce 60 
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18. marec 2015 ob 18. 
uri 

Lutkovna predstava Kralj Matjaž in Alenčica Gimnazije Ravne 100 

23. marec 2015 ob 18. 
uri Predstavitev knjige Iztoka Ilicha: Varuhi izročila 12 

27. marec 2015 ob 16. 
uri 

Večurno vodstvo po razstavi »Orakeljske karte« Karmen Bajec 19 

8. april 2015 ob 18. uri 
Zgodba oživljena: mavrica nastankov sveta, pripovedovanje za 

odrasle 15 

16. april 2015 ob 19. uri Predstavitev knjige Marjana Kolarja: Od eseja do romana 40 

17. april 2015 ob 19. uri Skozi nogomet malce drugače. Predstavitev knjige  Marjana 
Pušnika 

60 

23. april 2015 

(svetovni dan knjige) 

NOČ KNJIGE: 

- vodenje 

- večer z Nano Milčinski (zaključek bralne značke) 

- ogled filma 

- ogled razstave 

- izposoja in vračanje od 18. do 22. ure 

100 

6. maj 205 ob 19. uri Literarni večer s književnikom Esadom Babačićem 
 

           25 

7. maj 2015 ob 18. uri Zaključek natečaja Divja jaga in srečanje z Marjanom Mančkom 30 

12. maj 2015 ob 18. uri 
Predstavitev knjige Janko Gačnik in album njegovih fotografij iz 

prve svetovne vojne 30 

15. maj 2015 ob 18. uri Koncert Juan Vasle, južnoameriške in slovenske pesmi 47 

20. maj 2015 od 9.00 do 
17.00 

2. posvet o lahkem branju 108 

11. do 12 maj 2015 ČIČI-zmeraj prinesi si koco 325 

16. junij 2015 ob 18. uri Zoran Vodopija: Terapevtska hipnoza 38 

17. junij ob 20. uri Cikel ruskega filma: Človekova usoda 15 

19. junij 2015 ob 11. uri Ciril Horjak: Endodontostrip, predavanje             55 

1. julij 2015 ob 19. uri Koncert tibetanske glasbe 60 

17. september 2015 ob 
18. uri 

Humanistični večer: Pogovor z dr. Markom Uršičem: O sencah 15 

28. september do 2. 
oktober 2015 Zbiranje spominov 26 

29. september2015 ob 
18. uri 

Humanistični večer: naše dolžnosti v humanitarni krizi, Friderik 
Klampfer 

13 

30. september 2015 ob 
18. uri 

Predstavitev filma Splavarjenje v Dravski dolini 9 

9. oktober 2015 ob 11. 
uri Predavanje: Med poklicem in ljubiteljsko dejavnostjo, Gašper Rus 47 

20. oktober 2015 ob 12. 
uri 

Predstavitev portala Dobre knjige (OOK) 20 

21. oktober 2015 ob 18. 
uri Cikel ruskega filma: Iz življenja Dostojevskega 11 
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27. oktober 2015 ob 12. 
uri 

Predstavitev portala Tax-Fin-Lex (OOK) 18 

6. november 2015 ob 17. 
uri Pesniški večer Gimnazije Ravne (Miran Kodrin) 35 

12. november 2015 ob 
18. uri 

Ciril Zlobec ODPADLO 

17. novembra 2015 ob 
11. uri Knjižne mišice (najstniki) 38 

17. november 2015 ob 
18. uri 

Predstavitev literarnega zbornika »Besede med Uršljo in Peco«            28 

20. november 2014 ob 
18. uri 

(dan slovenskih splošnih 
knjižnic) 

Dan slovenskih splošnih knjižnic 

Knjižna paberkovanja 

Razstava: Tina Mihelač 

Pričetek bralne značke KPBB 

82 

25. november 2015 ob 
18. uri Predavanje Slavističnega društva (Stanonik) 20 

1. december 2015 ob 17. 
uri 

Predavanje Slavističnega društva (Stabej) 20 

2. december 2015 ob 18. 
uri 

Gradovi, dvorci in plemiške rodbine na Koroškem. Zgodovinsko 
društvo Koroške 45 

3. december 2015 ob 18. 
uri 

Ta veseli dan kulture: Predstavitev romana »Materina zapuščina« 
Barbare Jelen 

Ogled posebnih zbirk knjižnice 
10 

4. december 2015 ob 
18.30 uri 

Klavirski koncert Eve Grebenc Slanič 35 

10. december 2015 ob 
18. uri Digitalizacija koroških časopisov «izza fužinarjev« 40 

21. december 2015 ob 
18. uri 

Cikel ruskega filma: Srečno novo leto mame 17 

SKUPAJ: 57 prireditev 
2.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika:  Štefan Bobek 
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6.3.20      Prireditve po knjižnicah območja  
Koroška osrednja knjižnica je imela 3 prireditve, 101 obiskovalcev.     

Datum Prireditev Št. udeležencev 

30. november 2015 Knjižne mišice v Knjižnici Dravograd 34  

19. november 2015 Knjižne mišice v Knjižnici Radlje ob Dravi 31 

26. november 2015 Knjižne mišice v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec 36 

Skupaj: 101 

 

6.3.21      Literarni večeri in druge prireditve – enote in izposojevališča 
V enotah je bilo v letu 2015 19 prireditev z  285 obiskovalci (brez pravljičnih ur in delavnic za otroke). 

Datum Prireditev Št. 
udeležencev 

15. januar 2015 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. 

 

8 
17. februar 2015 ob 10. 

uri 10 

17. marec 2015 ob 10. uri 9 
14. april 2015 ob 10. uri 10 
19. maja 2015 ob 10. uri 9 
13. oktober 2015 ob 10. 

uri 8 

17. november 2015 ob 10. 
uri 9 

15. december 2015 ob 10. 
uri 9 

27. januar 2015 ob 17. uri Literarni večer z Aleksandro Kocmut v enoti Prevalje 24 

2. junij 2015 ob 18. uri Predstavitev kataloga REG KULT v enoti Prevalje 35 
 

10. september 2015 ob 
18. uri 

Predstavitev knjige Zaklad pod hribom v enoti 
Prevalje 40 

25. september 2015 ob 
18. uri 

Predstavitev knjige Rudija Mlinarja: Stopinje v svetlobo v enoti 
Prevalje 34 

6. oktober 2015 ob 17. uri Potopis (Dušan Tinta) v enoti Mežica 23 
7. oktober 2015 ob 17. uri Potopis (Dušan Tinta) v enoti Črna 42 
3. november 2015 ob 18. 

uri Potopis (Marinka Dretnik) v enoti Prevalje 15 

23. november 2015 ob 10. 
uri Okrasimo praznično drevo v enoti Kotlje 

10 

23. november 2015 ob 10. 
uri Okrasimo praznično drevo v enoti Mežica 

25. november 2015 ob 17. 
uri Okrasimo praznično drevo v enoti Prevalje 

1. december 2015 ob 10. 
uri Okrasimo praznično drevo v enoti Žerjav 

1.december 2015 ob 10. 
uri Okrasimo praznično drevo v enoti Črna 

Skupaj: 285 
 

 

                                                                 
10 Obisk voden v oddelku za otroke in mladino 
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6.3.22 Literarni večeri in druge prireditve – Bukvarna Ajta 
V Bukvarni Ajta so bile 4 prireditve, 77 obiskovalcev. 

Zap. 
št. Datum Prireditev 

Št. 
udeležencev 

1. 26. marec 2015 ob 18. uri 
Potopisno predavanje Zorana Furmana: Po bivši 

Jugi 
10 

2. 14. april 2015 ob 18. uri Acces Bars delavnice (Društvo Anima  Litera) 16 

3. 14. oktober 2015 ob 18. uri Marija Praznik: Ogledala resnice 25 

4. 5. november 2015 ob 18. uri Potopis Marinke Dretnik 26 

SKUPAJ: 77 

 

6.3.23 Literarni večeri in druge prireditve – drugod 

 
 

6.3.24 Razstave 
V letu 2015 je bilo v razstavišču, Stripoteki in med gradivom 22 razstav in 7.147 obiskovalcev. 

Datum Prireditev 
Št. 

udeležencev 

do 3. februarja 2015 »Ekslibrisi in knjižna oprema med secesijo in slovensko 
moderno«, DZ razstava 

87 

13. januar do 10. februar 2015 
Športniki CUDV Črna na Koroškem na svetovnih igrah 

specialne olimpijade 500 

5. februar do 20. februar 2015 Poklon profesorjem in dijakom ob 70-letnici Gimnazije 
Ravne-razstavi 

507 

27. februar do 27. marec 2015 Orakeljske karte, razstava ilustracij 164 

3. april do 17. april 2015 Umetnost v belem, razstava Društva klekljaric Koroške 207 

20. april do 15 maj 2015 Knjigoveštvo skozi čas 208 

7 maj 2015 Razstava Divja jaga & CO. 330 

21. maj do 5. junij 2015 Marflakova šola slikanja 2015 (TVU-Smeri) 283 

12. junij do 20. junij 2015 »Itak smo mladi«, Foti krožek Gimnazije Ravne 280 

19. junij do 31. avgust 2015 Endodonto strip, razstava Cirila Horjaka 355 

V Družbenem domu 
na Prevaljah

Predstavitev zbornika Blaž Mavrel/REG-KULT

42 obiskovalcev

Strojna Predstavitev zbornika Blaž Mavrel/REG-KULT

100 obiskovalcev

Šentanel Predstavitev zbornika Blaž Mavrel/REG-KULT

30 obiskovalcev

Skupaj 3 prireditve

172 obiskovalcev
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23. junij do 31. avgust 2015 Med nebom in zemljo, razstava Mojce Kovač 151 

11.  do 25. september 2015 Razstava Marjana Vesonika: Človek 2 230 

2. do 16. oktober 2015 Petnajst let druženja ob punklju, klekljarire sekcije Lipa 
Ravne 

          627 

9.  do 20. oktober 2015 Gašper Rus: razstava stripov in ilustracij 247 

23. oktober do 6. november 
2015 

Štefan Bobek: Mojih 40 let. Razstava 376 

9. do 20. november 2015 Letna pregledna razstava Društva koroških likovnikov 271 

19. novembra do 18. 
decembra 2015 

Razstava Tine Mihelač 600 

20. november do 4. december 
2015 General Maister 2015: razstava del 17. likovne delavnice 315 

24. november 2015 Razstava fotokrožka Gimnazije Ravne 350 

24. november 2015 Pravica do sreče, razstava CZD 350 

25. november 2015 do 4. 
januar 2016 

Lepa drugačnost, fotografska razstava 612 

11.december 2015  do 8. 
januar 2016 Ubesedeni svet Črne na Koroškem 97 

SKUPAJ:  7.147 

 

 

Slika: 2 Likovna razstava Maister 
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6.3.25 Razstavni kotički med gradivom 
V letu 2015 je bilo med gradivom 33 priložnostnih 
razstav, ki si jih je ogledalo 5.300 obiskovalcev. 

 
 

 

 

6.3.26 Ostale prireditve 
V KOK na Ravnah so bile tudi prireditve v okviru 
Koroškega kulturnega poletja in Ravenskih dnevov. 
Prav tako smo v letu 2015 nekajkrat oddali naše 
prostore za prireditve Gimnaziji Ravne, ZŠD Ravne, 
občini Ravne na Koroškem, Društvu invalidov, 
predstavitvi fakultet, muzeju, zaključek vrtca.  

V naših prostorih je potekal pogovor z Vesno Vuk 
Godina in Tonetom Partljičem za gimnazijo Ravne (130 
obiskovalcev). 

V naših prostorih je bila delavnica za doktorat dr. Blaža 
Vrhnjaka (5 udeležencev). 

V naših prostorih je potekalo 6 motivacijskih delavnic 
ZRSZ-ja (45 udeležencev). 

Potekalo je tudi merjenje krvnega sladkorja in okrogla 
miza Društva diabetikov (150 udeležencev). 

Na grajskem vrtu je potekalo srečanje Koronarnega 
kluba (50 udeležencev). 

Na grajskem vrtu je potekala podelitev priznanj 
športnikom ZKŠMD (60 udeležencev). 

Elixor medical je imel od 27. do 29. maja 2015 
komercialni najem naših prostorov v razstavišču (100 
obiskovalcev). 

Na grajskem vrtu je potekala podelitev spričeval in 
maturitetnih spričeval Gimnazije Ravne (350 
udeležencev). 

Predstavili smo knjige Franca Verovnika: Janko Gačnik 
(50 udeležencev). 

V naših prostorih je potekalo »Odprtje pisateljske poti 
na Koroškem, skupaj z Muzejem (20 udeležencev). 

Na grajskem vrtu je potekalo tudi zvočno potovanje z 
gongi Maje Ocepek, koncert Mojce Kamnik, projekcija 
filma ZKŠTM, prireditev Radmanc, Grajska gavda 
občine Ravne in dijaške sekcije KKŠ. 

Udeleženci na koncertih na Koroškem kulturnem 
poletju smo ocenili na 3500 udeležencev. 

 

Teh 25 prireditev je obiskalo 4.410 obiskovalcev. 

 

6.3.27 Delavnice 
20. oktober portal Dobre knjige  

27. oktober portal TAX FIN LEX 

 

 

 

 

 

Tek - razstava ob predstavitvi knjige Bela dama

Slovenščina za tujce- razstava knjig ob delavnici za firbčne

Šalamun Tomaž

SP v smučanju 

Prešernova nagrajenca

SP v nordijskih športih

Materinski dan

V spomin Terry Pratchet

Pomladno cvetje

Gremo na lepše

Po bivši Jugi-razstava ob potopisu

April

Hrana in velika noč

Vrtnarimo

Kresnikovi nagrajenci 2015

Zeleno za življenje

Mesec družine

Junij

Korošci pa bukve beremo

Andrej Skubic

Popotniški namigi

Mitja Šipek

Mednarodni dan jezikov

Vilenica 2015

Mesec kibervarnosti

Mesec boja proti raku

Norveška-razstava ob potopisu

Nominiranci za Nobelovo nagrado

Nobelova nagrajenka za književnost Svetlana Aleksijevoč

Mesec boja proti raku dojk

Movember

Dar-darovanje

Namigi za decembrsko branje
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6.3.28 Ostalo 
• Večkrat je v naših prostorih potekalo 

fotografiranje  Gimnazije Ravne za razne natečaje 
• Slikanje in snemanje skupine za lahko branje 
• Slikanje OŠ Koroški jeklarji za fotografski natečaj 
• Slikanje za blog (Žan Breznik) 
• Slikanje gradu (Uroš Zavodnik) 
• Snemanje na gradu (Uroš Zavodnik) 
• Sodelovali smo na snemanjih TV Slovenija 

»Knjižnica na obisku« 
• Sodelovali smo na Radiu Slovenija »Moj domači 

kraj« 
• Sodelovali smo na VTV 
• Sodelovali smo s prispevki v lokalnih in slovenskih 

časnikih in časopisih 
• Sodelovali smo z Medgeneracijskim centrom 

Ravne 
• Sodelovali smo na posvetu o Lahkem branju 
 

6.3.29 Knjižne mišice 
Debatni krožek Gimnazije Ravne na Koroškem je v 
sodelovanju s KOK pod mentorstvom Tee Kovše 
pripravil tekmovanje v merjenju knjižnih moči pod 
imenom Knjižne mišice. Predstavitev se je odvijala v 
KOK, Knjižnici Radlje od Dravi, Knjižnici Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec in Knjižnici Dravograd. 

V okviru petih iger so udeleženci (učenci srednjih in 
osnovnih šol) spoznavali slovenske kletvice, iskali 
pomene grdih besed ter izumljali nove grde besede. 
Igre so snovane na miselnih in telesnih aktivnostih. 

Discipline so:  

• Pantomima 
• Popravilo grde besede (pretvarjanje grdih besed v 

lepe) 
• Iskanje knjig z grdimi besedami po sistemu UDK 
• Izumljanje novih lepih slovenskih grdih besed 
• Uporaba grde besede v leposlovnih besedilih 
 

6.3.30 Ujeti trenutki 
Ob dnevih evropske kulturne dediščine in Tednu 
kulturne dediščine 2015, od 28. septembra do 2. 
oktobra 2015, smo v Koroški osrednji knjižnici 
organizirali 'Zbiranje spominov', ki smo ga 
poimenovali UJETI TRENUTEK: vizualne in zvočne 
pokrajine spomina. 

Zbirali smo fotografije iz družinskih albumov, 
povezane z življenjskim krogom ter drugimi osebnimi 
in družinskimi dogodki, s praznovanji, šegami in 
navadami. Dobrodošlo je bilo tudi drugo slikovno 
gradivo, vezano na zgodovino domačega kraja. V 
sodelovanju z Zadrugo ZRaven smo določene 
pripovedi tudi zvočno zapisali in bodo kot zvočno – 
glasbena podlaga uporabljeni v lutkovni predstavi. 

Zbrano slikovno gradivo je z zapisanimi zgodbami 
dobilo mesto na portalu Kamra, v Albumu Slovenije. 

Zbrali smo 26 spominov (predvsem fotografsko 
gradivo) ter dva daljša zvočna zapisa. Od tega smo v 
Album Slovenije prispevali 7 fotografij.  

 

6.3.31 Zgodba oživljena 
»ZGODBA OŽIVLJENA« -»PESEM OŽIVLJENA« 

Oživljanje zgodb in pesmi v Koroški osrednji knjižnici. 

Cikel prireditev, na katerih bomo s pripovedovanjem, 
igranjem, petjem in muziciranjem oživljali zgodbe, 
legende, davne običaje, staroslovensko mitologijo, 
obujali ljudsko pripovedništvo, ljudske pesmi ali pa 
nasploh muzicirali. Geografsko se ne bomo omejevali 
samo na koroško pokrajino, ampak iskali zgodbe in 
pesmi tudi v drugih pokrajinah in narečnih skupinah. 

 

6.3.32 ČIČI – prebujanje duha in telesa ob 
knjigi 

Na pragu poletja, 10. in 11. junija 2015, smo v Koroški 
osrednji knjižnici na prav poseben način odprli sezono 
poletnega branja. Dvodnevno festivalsko dogajanje, ki 
smo ga poimenovali ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! je 
prebujalo telo in duha, izobraževalo ter zabavalo 
mlade vseh starosti. Zvrstili so se različni dogodki, od 
ustvarjalnih pripovedi za najmlajše, koncertov, debat, 
razstave fotografij na drevesih, do čisto posebnih prvih 
koroških (in tudi prvih slovenskih!) Knjižnih olimpijskih 
iger (KOI). Odmevni dogodek je s črkami, besedami in 
knjigami povezoval generacije, odpiral javne debate 
ter na zabaven način promoviral bibliotekarsko stroko. 

Z zanimivim vodenjem med drevesi grajskega parka so 
se vključili mladi taborniki Rod koroških jeklarjev. 
Debatni krožek Gimnazije Ravne je odstiral 
problematiko na temo risank in nasilja in odpiral 
prostor za dialog. Z drugačnimi pristopi smo želeli tudi 
promovirati bibliotekarsko stroko (obiskovalce so 
knjižničarke katalogizirale, vsebinsko obdelale, 
klasificirale ter vsakemu napisale kataložni listek). S 
čisto resnimi temami, pa smo na Modrovanje pod lipo 
privabili predvsem starejše generacije. 

V bralnem zanosu smo organizirali 1. Knjižne 
olimpijske igre, kjer so se tekmovalci pomerili v petih 
knjižno olimpijskih disciplinah. Te so zahtevale bralne 
spretnosti, lepopisje in istočasno 'kravžljale' možgane. 
Tekmovalci so se pred pričetkom iger z A, E, I, O, U 
ogrevanjem kvalitetno pripravili na zahtevno tekmo. 
Knjižne olimpijske igre so se nato odvile v petih 
disciplinah, v naslednjem zaporedju: 

• KNJIŽNI MARATON (hitro branje z učinkom) 

Ta disciplina je zahtevala spretnost hitrega branja in 
pomnjena. Za branje članka so tekmovalci imeli eno 
minuto. Po tem pa je sledilo kratko preverjanje znanja 
v obliki testa. 
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• PIŠEM, TOREJ SEM (narek) 

Obujali smo spomine na šolske klopi ter pisali po 
nareku.  

• KNJIŽNA UGANKA (budilka za možgane) 

Koroške ljudske uganke so bile trd oreh za tekmovalce.  

• LEPOTNA ČITALNICA (koliko knjig prenesete?) 

Disciplina je od tekmovalcev terjala tako psihične kot 
tudi fizične veščine, saj so s knjigami na glavi morali 
prehoditi poligon.  

• POLIGON MED KNJIGAMI (iskanje knjig po 
sistemu UDK) 

Zadnja disciplina je zahtevala poznavanje sistema UDK 
in spretnost pri izbiranju ali prebiranju knjig. Vsak 
tekmovalec je dobil tri zahteve, po katerih je poiskal 
knjige v knjižnici, si jih izposodil ter jih prinesel na cilj. 
V knjižnici se je moral zadržati najmanj 10 minut, saj si 
je za knjige potrebno vzeti čas.  

Sodelovali so:  

• Zadruga ZRaven,  
• KUD Kunkuvo,  
• Društvo bibliotekarjev Koroške,  
• ZKŠTM, 
• taborniki Rod koroških jeklarjev Ravne,  
• Gimnazija Ravne  
• in Radmance. 

Vsekakor bo naš ČIČI – Zmeraj prinesi si koco! postal 
tradicionalen dogodek na pragu poletja. Knjižne 
olimpijske igre (KOI) pa bomo poskusili razširiti na celo 
Koroško, naša velika želja pa je, da se glas o KOI razširi 
po celi Sloveniji. Književnik in publicist Esad Babačić, 
član in predsednik olimpijske komisije KOI, je ob 
navdušenju nad projektom dejal, da bi želel biti njegov 
ambasador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjetno pa je najboljši EPP 
našim igram izjava letošnje 
zmagovalke KOI, Barbare Žvirc:  
"Tri medalje imam. Dve sta iz šestega razreda OŠ, 
ko sem zmagala na krosu in bila tretja v skoku v 
višino. Hm, ja, pri mojih mini centimetrih se to 
danes sliši čudno. 

Tretja medalja je zlata s prvih knjižnih olimpijskih 
iger (KOI). Ta je našla častno mesto med mojo 
knjižno zbirko, zaradi obsega katere se križajo že 
vsi v ožji in razširjeni familiji! 

Častno pa zato, ker sem že od nekdaj trdno 
prepričana, da sem se rodila zato, da berem. 
Požiram. Zbiram. Božam. Podarjam knjige. 

Pa še višina, teža, oblika in starost človeka niso 
tiste, ki naredijo knjižnega zmagovalca. Ha, požri 
se, športni bog! Medalje se da osvajat tudi 
drugače. Končno sem našla šport zase! 

In zdaj si želim, da knjižne olimpijske igre 
postanejo vseslovenske. K vragu, svetovne! Kot so 
svetovni organizatorji KOI, ki so vrhunski dogodek 
postavili v naš grajski park. Hočem še! Kruha in 
iger. No, knjig, pravzaprav. Jaz bom tukaj, v 
svojem kotku. ČIČAM in čakam. In sem malo 
ponosna nase. :)" 

 

Pripravila: 

Meta Boštjan, vodja izposoje 
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6.4 Delo z mladimi bralci v letu 2015 
6.4.1. Pravljične ure z ustvarjalnimi 

delavnicami 
V letu 2015 smo v Oddelku za otroke in mladino 
izvedli 125 pravljičnih ur z ustvarjalnimi 
delavnicami v popoldanskem času, ki jih je skupno 
obiskalo  otrok.  

V naši zunanji enoti Žerjav smo izvedli 12 
pravljičnih ur v popoldanskem času, ki jih je skupno 
obiskalo 63 otrok. 

V dopoldanskem času smo izvedli 85 pravljičnih ur 
(skupno 1791 otrok), od tega 60 pravljičnih ur 
(skupno 1076 otrok) v vrtcih, šolah, CUDV ali v 
naših zunanjih enotah, 25 ur pravljic pa v Oddelku 
za otroke in mladino (715 otrok). 

 

6.4.2. Otroške lutkovne in dramske 
predstave  

Ogled februarske predstave skupine Vilina Škrat 
slabih razvad je dosegel 25, ogled marčevske 
predstave vrtca Solzice Medved išče pestunjo pa 
68 obiskovalcev.  

Ob zaključku Predšolske bralne značke Petra Nosa 
smo organizirali 6 lutkovnih predstav O 
dimnikarčku, ki je srečo iskal (skupno 652 
obiskovalcev): 2 v Kulturnem domu Ravne na 
Koroškem (143 in 139 obiskovalcev; skupno 282 
obiskovalcev), 1 v Vrtcu Črna na Koroškem (26 
obiskovalcev), 1 v Osnovni šoli Mežica (137 
obiskovalcev), 1 v Vrtcu Krojaček Hlaček Prevalje 
(150 obiskovalcev) in 1 v Kulturnem domu Kotlje 
(57 obiskovalcev). 

Oktobra smo ob svetovnem dnevu otroka pripravili 
lutkovno predstavo gledališča Smejček Gnilko in 
Zdravko v iskanju diamantne zobne beline (66 
obiskovalcev), konec oktobra pa je pripovedno 
predstavo Maje Furman Zgodboljub in Rimofila 
obiskalo 21 otrok.  

Novembra si je predstavo Kralj Matjaž in Alenčica 
lutkovne skupine Sence je ogledalo 43, Repo 
velikanko dramske skupine CUDV Črna pa 112 
obiskovalcev. 

Decembra si je Smejčkovo Ovčko, ki je prišla na 
večerjo, ogledalo 30 otrok.  

 

 Št. predstav Obiskovalci 

2015 13 1017 

2014 11 1146 

2013 10 966 

6.4.3. Srečanja s pisatelji in pesniki 
Aprila smo za osnovnošolce, izžrebance pri 
projektih Moja naj knjiga in Mega kviz, pripravili 
srečanje z ilustratorko Lilo Prap. 

Srečanja se je udeležilo 85 obiskovalcev. 

6.4.4. Knjižne mišice 
Prireditve za najstnike z naslovom Knjižne mišice se 
je udeležilo 35 dijakov. 

6.4.5. Bibliopedagoške ure in vodeni 
ogledi  

Po dogovoru s šolami in vrtci smo preko celega leta 
izvajali vodene oglede z bibliopedagoškimi urami 
(uvajanje v knjižnično-informacijska znanja).  

V Oddelku za otroke in mladino je bilo 57 
organiziranih predstavitvenih ogledov, skupaj 1547 
obiskovalcev. 

 
 

Leše 3 skupine

65 obiskovalcev

Žerjav 4 skupine

28 obiskovalcev

Kotlje 6 skupin

117 obiskovalcev

Mežica 7 skupin

114 obiskovalcev

Prevalje 6 skupin

144 obiskovalcev

Bukvarna 4 skupin

95 obiskovalcev

Skupno 30 ogledov

563 obiskovalcev

 Srečanja s 
pisatelji 

Obiskovalci 

2015 1 85 

2014 1 80 

2013 1 87 

V letu 2015 smo organizirali 13 predstav za otroke, 
ki jih je skupno obiskalo 1017 obiskovalcev.   

 

Skupaj smo v letu 2015 izvedli 125 pravljičnih ur z 
ustvarjalnimi delavnicami, ki jih je obiskalo 2316 
otrok. 

 

Knjižnico in njene enote si je v letu 2015 ogledalo 
87 skupin otrok in mladih, skupaj 2110 
obiskovalcev. 
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6.4.6. Predšolska bralna značka Petra Nosa 
Od septembra do junija pripravljamo v sodelovanju 
z vrtci projekt Predšolska bralna značka Petra Nosa. 
V letu 2015 je pri projektu sodelovalo 775 otrok. 

6.4.7. Križ – kraž, kralj Matjaž 
Pripravili smo novo dejavnost za najmlajše in 
njihove spremljevalce: Križ – kraž, kralj Matjaž. 42 
dopoldanskih igralnih uric za predšolske otroke se 
je udeležilo 270 obiskovalcev. 

6.4.8. Happy hours – Vesele urice 
Angleščino za najmlajše smo izvedli 9-krat, 
udeležilo se je je 54 otrok. 

6.4.9. Razstave  
Januarja smo pripravili razstavo ob 100 - letnici 
rojstva Frana - Milčinskega Ježka (277 
obiskovalcev).  

Na začetku februarja smo pripravili razstavo 
ustvarjalne delavnice »Škrat slabih navad« (323 
obiskovalcev), ki je bila na ogled do konca meseca. 
Pripravili smo tudi razstavo ob kulturnem prazniku 
(120 obiskovalcev) kateri  je sledila še razstava 
»Pust, pust je masten okoli ust!« (278 
obiskovalcev). 

Marca smo pripravili dve razstavi, eno ob dnevu 
žena »Svetovni dan materinščine« (215 
obiskovalcev) in drugo ob veliki noči (156 
obiskovalcev). 

Ob  svetovnem dnevu otroških knjig, 2. aprila, smo 
pripravili razstavo »Mnogo kultur ena zgodba« 
(240 obiskovalcev).  

Maja smo ob zaključku Mega kviza pripravili 
pregledno razstavo »Piramide in Hieroglifi« (272 
obiskovalcev). 

Od junija do avgusta je bila v sodelovanju z vrtcem 
Mežica  na ogled razstava »Predšolska bralna 
značka Petra Nosa« (485 obiskovalcev). 

Oktobra smo pripravili razstavo ob krajevnem 
prazniku »Najboljši kruh doma se peče : koroška 
kulinarična dediščina« (274 obiskovalcev). 

 

 

 

Ob zaključku leta smo pripravili praznično razstavo 
»Zlate babičine bajke, ujete med sovice in pajke« 
(270 obiskovalcev). 

V letu 2015 smo v Oddelku za otroke in mladino 
pripravili 11 tematskih razstav, ki si jih je skupno 
ogledalo 2911 obiskovalcev.  

 Razstave Obisk 

2015 11 2911 

2014 10 2822 

2013 8 2519 

 

V lanskem letu smo pripravili eno razstavo več kot 
v letu 2014, zato je tudi obisk večji. Tri razstave so 
rezultat sodelovanja z vrtci in šolami, kar se pozna 
na obisku, saj pritegnejo k ogledu tudi svoje 
razrede in sorodnike. Med najbolj obiskanimi je 
bila razstava »Predšolska bralna značka Petra 
Nosa«, ker je bila na ogled čez celo poletje. 

 

6.4.10. Razstavni kotički 
Preko celega leta smo pripravili več razstavnih 
kotičkov: ob valentinovem (192 obiskovalcev), ob 
gregorjevem (196 obiskovalcev), počitniško branje 
(322 obiskovalcev), ob začetku novega šolskega 
leta (234 obiskovalcev),  noč čarovnic (275 
obiskovalcev), večernica (Vladimir P. Štefanec) 
(261 obiskovalcev) nagrada Kristine Brenkove 
(Kastelic, M.: Deček in hiša) (175 obiskovalcev) in 
zlata hruška (185 obiskovalcev). Od oktobra do 
aprila smo za projekt Mega kviz in akcijo Moja naj 
knjiga pripravili po 6 razstavnih kotičkov (480 
obiskovalcev +  455 obiskovalcev). 

Skupno smo v Oddelku za otroke in mladino 
pripravili 20 razstavnih kotičkov, ki si jih je ogledalo 
2775 obiskovalcev. 

V enoti Prevalje je bilo po 6 razstavnih kotičkov 
»Moja naj knjiga« (45 obiskovalcev)  in »Mega 
kviz« (55 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob 
mednarodnem dnevu otroških knjig, Predšolska 
bralna značka, počitniško branje, nagrada Kristine 

 OOM – 
skupine 

OOM – obisk 
Enote – 

skupine 

Enote – 

obisk 
Skupaj – 
skupine 

Skupaj – 
obisk 

2015 57 1547 30 563 87 2110 

2014 51 1353 21 434 72 1787 

2013 52 1289 15 320 67 1609 
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Brenkove (Kastelic, M.: Deček in hiša), večernica 
(Vladimir P. Štefanec), zlata hruška in praznični 
december (195 obiskovalcev). 

 

V enoti Mežica je bilo po 6 razstavnih kotičkov 
»Moja naj knjiga« (75 obiskovalcev)  in »Mega 
kviz« (60 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob 
mednarodnem dnevu otroških knjig, Predšolska 
bralna značka, poletno branje, nagrada Kristine 
Brenkove (Kastelic, M.: Deček in hiša), večernica 
(Vladimir P. Štefanec), zlata hruška, begunci in 
teroristi, trendovke knjige in praznični december 
(320 obiskovalcev). 

V enoti Črna na Koroškem je bilo po 6 razstavnih 
kotičkov »Moja naj knjiga« (45 obiskovalcev)  in 
»Mega kviz« (45 obiskovalcev), in še razstavni 
kotički ob mednarodnem dnevu otroških knjig, 
Predšolska bralna značka, poletno branje, nagrada 
Kristine Brenkove (Kastelic, M.: Deček in hiša), 
večernica (Vladimir P. Štefanec), zlata hruška in 
praznični december (187 obiskovalcev). 

V enoti Kotlje je bilo po 6 razstavnih kotičkov »Moja 
naj knjiga« (33 obiskovalcev)  in »Mega kviz« (30 
obiskovalcev), in še razstavni kotički ob 
mednarodnem dnevu otroških knjig, Predšolska 
bralna značka, poletno branje, nagrada Kristine 
Brenkove (Kastelic, M.: Deček in hiša), večernica 
(Vladimir P. Štefanec), zlata hruška in praznični 
december (175 obiskovalcev). 

V enoti Žerjav je bilo po 6 razstavnih kotičkov 
»Moja naj knjiga« (43 obiskovalcev)  in »Mega 
kviz« (20 obiskovalcev), in še razstavni kotički ob 
mednarodnem dnevu otroških knjig, Predšolska 
bralna značka, poletno branje, nagrada Kristine 
Brenkove (Kastelic, M.: Deček in hiša), večernica 
(Vladimir P. Štefanec), zlata hruška in praznični 
december (165 obiskovalcev). 

V letu 2015 smo v Oddelku za otroke in mladino in 
enotah Koroške osrednje knjižnice dr. Franca 
Sušnika pripravili 117 razstavnih kotičkov, skupno 
si jih je ogledalo 3817 obiskovalcev.  

 

 

 Razstavni 
kotički Obisk 

2015 117 3817 

2014 114 3679 

2013 96 3525 

6.4.11. Knjižna uganka 
Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole smo v 
letu 2015 pripravili 10 knjižnih ugank in izžrebance 
iz vsake enote nagradili s knjigo (skupaj 60 knjižnih 
nagrad).  

 Uganke/Nagrade Reševalci 

2015 10/60 1470 

2014 10/60 1206 

2013 10/60 1121 

6.4.12. Ustvarjalne delavnice za mlade 
Februarja smo pripravili ustvarjalnico pod 
naslovom Škrat slabih razvad, ki se je je udeležilo 
25 obiskovalcev. 

V sedmih decembrskih ustvarjalnih delavnicah za 
mlade z naslovom Okrasimo praznično drevo je 
sodelovalo 121 obiskovalcev.   

 Ustvarjalne 
delavnice Obisk 

2015 8 146 

2014 10 299 

2013 6 139 

  

6.4.13. Raziskovalne delavnice za mlade 
Ob krajevnem prazniku smo pripravili raziskovalno 
delavnico Najboljši kruh doma se peče (21 
udeležencev).   

 Raziskovalne 
delavnice 

Obisk 

2015 1 32 

2014 3 42 

2013 4 83 

 

 

 

 

Vseh reševalcev v letu 2015 je bilo 1470. 

Skupno je na 8 ustvarjalnicah sodelovalo 146 otrok 
in mladih. 

Pripravili smo več razstavnih kotičkov v enoti 
Mežica in v Oddelku za otroke in mladino, zato se 
je obisk glede na lansko leto povečal. K temu 
pripomorejo tudi organizirani obiski otrok iz vrtcev 
in osnovnih šol, predvsem v enotah Mežica, Žerjav 
in Kotlje, ki jih popestrimo s pravljičnimi urami in 
delavnicami, potekajo pa po predhodnem 
dogovoru. 
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6.4.14. Najstniška čvekalnica 
Leta 2015 smo v okviru Najstniške čvekalnice, 
interaktivnega panoja, pripravili sedem panojev z 
različno najstniško tematiko. Mladi so v njej 
zastavili 5 vprašanj, na katera smo jim podali 
odgovore. Bilo je tudi 29 drugih odzivov mladih 
(predlogi, pripombe, komentarji, pohvale, 
priporočila za branje … ).  

 NČ Odzivi 

2015 7 34 

2014 7 49 

2013 5 47 

 

6.4.15. „Rastem s knjigo“ 
V letu 2015 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 2015 nas je obiskalo 13 razredov, skupno 302 
obiskovalca. (Obisk je odvisen od števila vpisanih 
sedmošolcev in dijakov prvih letnikov, variira pa 
tudi zaradi razlike med šolskim in koledarskim 
letom.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 RSK OŠ 
skupin RSK OŠ obisk 

RSK SŠ 
skupin RSK SŠ obisk 

RSK skupaj 
skupin 

RSK skupaj 
obisk 

2015 11 250 2 52 13 302 

2014 11 242 16 405 27 647 

2013 11 244 7 174 18 418 

V letu 2015 smo pripravili 446 prireditev oziroma 
dejavnosti za mlade, ki se jih je udeležilo 15363 
obiskovalcev. 

 DEJAVNOSTI OBISK 

2015 446 15363 

2014 351 14241 

2013 320 12710 

 

Pripravili: 

Lea Vaukan in Jelka Kos 
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VII Bukvarna Ajta 
Na knjižnih policah Bukvarne Ajta je bilo preko 
4.000 knjig različnih področij (leposlovna in 
strokovna literatura za odrasle in mladino).  

3.1 Statistični podatki za leto 2015 

 

Dogodki, ki so se v bukvarni odvijali v letu 2015: 

 
Elektronski naslov bukvarna.ajta@rav.sik.si nam je 
v veliko pomoč pri neposrednem stiku z obiskovalci 
bukvarne.  

Vse ostale informacije so dostopne tudi na spletni 
strani naše knjižnice. 

 

 

Januar 150 obiskovalcev

38 prodanih knjig

Februar 167 obiskovalcev

29 prodanih knjig

Marec 134 obiskovalcev

28 prodanih knjig

April 23 obiskovalcev

35 prodanih knjig

Maj 14 obiskovalcev

27 prodanih knjig

Junij 13 obiskovalcev

9 prodanih knjig

Julij 8 obiskovalcev

18 prodanih knjig

Avgust 2 obiskovalca

7 prodanih knjig

September 14 obiskovalcev

53 prodanih knjig

Oktober 35 obiskovalcev

69 prodanih knjig

November 27 obiskovalcev

39 prodanih knjig

December 33 obiskovalcev

20 prodanih knjig

SKUPAJ 620 obiskovalcev

362 prodanih knjig

2.2.2015 V okviru dneva kulture obisk 95 otrok, 
v štirih skupinah, iz otroškega vrtca 
Ajda.

26. 3. 2015 Potopisno predavanje »Po bivši jugi« z 
Zoranom Furmanom. 

14. 4. 2015 Predstavitev in prikaz tehnike Access 
bars z  Narrio Doreni.

26. 5. 2015 Podarili 12 knjig za deklico iz Legna. 
(Prošnja njene matere).

7. 7. 2015 Plesno-pripovedno miniaturna predstavitev 
ga. Marije Lukas. Zaradi prostorske stiske je 
bila predstavitev  zadnji trenutek prestavljena 
v malo dvorano kulturnega doma. Prireditev 
si je ogledalo 30 ljudi.

??. 10. 
2015

Koronarnemu društvu podarili 30 
knjig.

30. 11. 
2015

Osnovni šoli Veržej podarili 40 knjig.

5.11.2015 Potopisno predavanje domačinke 
Marinke Dretnik Od Nikaragve do 
Paname. Predavanja se je udeležilo 30 
ljudi.

19.12.2015 Božično-novoletni sejem vaškega 
centra Kotlje. Na sejemskih stojnicah 
smo obiskovalcem skupaj podarili sto 
knjig in petnajst otroških VHS kaset.

Od 87 različnih darovalcev je bilo darovanih 4927  
knjig.   

Pripravila: 

Vlasta Zaberčnik 

 

mailto:bukvarna.ajta@rav.sik.si
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VIII Osrednja območna 
knjižnica 

Posebne naloge osrednje območne knjižnice 

Koroška osrednja knjižnica je od leta 2003 osrednja 
območna knjižnica za Koroško in izvaja posebne 
naloge, ki jih financira Ministrstvo za kulturo RS. Za 
širše območje Koroške (12 koroških občin) opravlja  
z  zakonom določene štiri posebne naloge, ki ji jih 
nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju 
osrednjih območnih knjižnic. 

Knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v 
območno mrežo, ki zagotavlja kvalitetno in 
koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. 
Knjižnice na območju, s katerimi sodeluje, so: 

• Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec,  
• Knjižnica Radlje ob Dravi; 
• Knjižnica  Dravograd. 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika v 
okviru območnih nalog skrbi za uveljavljanje 
strokovnosti knjižničarske stroke, o doseženem 
seznanja javnost in vrednoti knjižničarsko 
dejavnost na območju.  

Območna mreža knjižnic omogoča enakopravnejši 
dostop do knjižničnega gradiva in informacij vsem 
državljanom in hkrati upošteva in spoštuje 
individualnost posameznih knjižnic. S 
povezovanjem in delitvijo dela so knjižnice 
močnejše, uspešnejše in se hitreje razvijajo. 
Omogoča skupno nastopanje knjižnic v javnosti na 
vseh ravneh (lokalno, v regiji, na državnem nivoju) 
in s tem povečuje vpliv in ugled knjižničarske 
stroke.  

1 Zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in 
informacij (območna zbirka) 

Območna zbirka je namenjena uporabnikom 
širšega območja. 

Povečan izbor klasičnega knjižničnega gradiva je v 
letu 2015 v največji meri predstavljalo gradivo iz 
obveznega izvoda. Ta nam na območju vsaj delno 
zagotavlja pregled knjižne produkcije na 
Slovenskem. Gradivo, ki ga dobimo preko 
obveznega izvoda, smo v skladu s pravilnikom 
obdelali in uvrstili v zbirko in našim uporabnikom 
in uporabnikom osrednjih knjižnic območja 
omogočili izposojo tega gradiva z osebno izposojo, 

brezplačno medknjižnično izposojo in oddaljenim 
dostopom do informacij. 

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 v letu 2015 dopolnili z 71 
novimi stripi. V zbirko je vključen tudi revijalni 
stripovski tisk.  

1.1 Članstvo in posredovanje gradiva 
za potrebe območne funkcije  

V letu 2015 je knjižnica imela 1.008 ali 13,5 % 
članov s širšega območja, ki so si izposodili 49.705 
enot gradiva ali 13,1 % od vsega izposojenega 
gradiva. 

Koroška osrednja knjižnica je osrednjim knjižnicam 
na območju brezplačno po medknjižnični izposoji 
posredovala 169 enot gradiva in 181 kopij strani 
dokumentov. 

 

2 Strokovna pomoč knjižnicam 
na območju (svetovalno delo) 

Sodelovanje s knjižničarji splošnih knjižnic regije je 
temeljilo na izmenjavi izkušenj ter znanja in je 
potekalo v obliki srečanj, izobraževanj, 
individualnih pogovorov, po e-pošti in telefonsko, 
pošiljali smo jim zapisnike in drugo gradivo.  

Vsem knjižnicam je bilo poslano tudi vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice za leto 2014. 

Pri pripravi vsebinskega programa za delo OOK v 
letu 2015 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 

Slika: 3 Stripoteka 
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katerimi se srečujemo pri izvajanju knjižnične 
dejavnosti (knjižničarska zakonodaja, predpisi s 
področja knjižničarstva, delovna razmerja, delo z 
uporabniki s posebnimi potrebami, IKT oprema in 
zagotavljanje nemotenega delovanja dostopa na 
daljavo do podatkovnih zbirk, bibliografska 
obdelava knjižničnega gradiva, …). 

Koroška osrednja knjižnica kot OOK je za osrednje 
knjižnice območja organizirala oz. pripravila 
naslednje sestanke, izobraževanja, strokovna 
srečanja in svetovanja: 

 

2.1 Sestanek direktoric OK-jev, OOK 
in koordinatorice za območne 
naloge 

V letu 2015 smo se sestali dvakrat: 

 

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

 

2.3 Skupni projekti s splošnimi 
knjižnicami na območju 

• Korošci pa bukve beremo 

Ponovno je bil zelo uspešen naš skupni projekt s 
področja razvijanja bralne kulture z bralno značko 
za odrasle »Korošci pa bukve beremo«, ki smo jo 
dopolnili z »lahkim branjem« in v projekt vključili 
tudi uporabnike s posebnimi potrebami iz CUDV 
Črna na Koroškem.  

• Dostop do e-virov 

Dostop do e-virov je bil zagotovljen za vse splošne 
knjižnice in njihove enote na območju. 

• Brezplačna medknjižnična izposoja za 
uporabnika 

Tudi v letu 2015 smo uporabnikom zagotavljali 
brezplačno medknjižnično izposojo med koroškimi 
splošnimi knjižnicami. 

• Knjižne mišice, projekt za najstnike 

Projekt je nastal v sodelovanju z Debatnim 
krožkom Gimnazije Ravne na Koroškem in vseh 
koroških splošnih knjižnic pod mentorstvom Tee 
Kovše z namenom pritegniti mlade in spodbuditi 
bralno kulturo med njimi. Pripravili smo igre po 
vzoru Knjižnih olimpijskih iger, kjer se je skozi 
različne discipline merila kapaciteta knjižnih mišic 
sodelujočih. Za prvi sklop tekmovanja smo izbrali 
tematiko: GRDE BESEDE in BEGUNSTVO. 
Raziskovali smo njihov pomen, njihovo smiselno ali 
nesmiselno uporabo ter tudi pogostost pojavljanja 
v literaturi ter ugotavljali, kakšno moč imajo 
besede in do kam sežejo. V vsaki od koroških 
splošnih knjižnic smo izvedli eno prireditev. 

 
Slika: 4 Prve knjižne mišice v Koroški osrednji knjižnici 

Seznanitev osrednjih knjižnic z odobrenim
programom za izvajanje območnih nalog na
območnem in nacionalnem nivoju v letu 2015,
zagotavljanju dostopa do e-virov ter določitev
teme strokovnih srečanj knjižnic na območju.

Brezplačna medknjižnična izposoja na območju,
skupni projekt za najstnike, načrt dela 2016.

načrtovanju in organizaciji pridobivanja
domoznanskega gradiva za knjižnice na
območju;
informiranju zavezancev za obvezni izvod;

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

objavljanju dokumentov na portalu Kamra in
pridobivanju potencialnih partnerjev;

brezplačni medknjižnični izposoji na območju;

dejavnostih za uporabnike s posebnimi
potrebami;

izvajanju mentorstva za študente
bibliotekarstva (2);

izvajanju dejavnosti za
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2.4 Knjižnične storitve za posebne 
skupine uporabnikov na območju 

Koroška osrednja knjižnica izvaja tudi dejavnosti za 
uporabnike s posebnimi potrebami bodisi v 
prostorih knjižnice ali v institucijah, kot so domovih 
za ostarele, enote varstveno-delovnih centrov, šole 
s prilagojenim programom in različna društva, ki 
vključujejo uporabnike s posebnimi potrebami. 
Knjižnica na obisku je storitev, ki ponuja 
brezplačno dostavo knjig na dom bolnim, ostarelim 
in invalidom.  

KOK se trudi tudi za fizično dostopnost invalidom 
(klančine, dvigala), slepim in slabovidnim  so na 
voljo pripomočki za branje (lupe, povečevalniki, 
bralna očala…), knjige z večjim tiskom so posebej 
izpostavljene in označene, na voljo so zvočne 
knjige na različnih nosilcih (zvočne kasete, CD …), 
knjige v brajici …, za uporabnike s težavami pri 
branju pa izvajamo poseben projekt »Lahko 
branje«. 

Knjižničarji pa nudijo strokovno pomoč 
(svetovanje, pomoč pri iskanju gradiva, spremljavo 
ob obisku in na prireditvah). 

V knjižnični zbirki so leposlovne knjige z večjim 
tiskom ter zvočne knjige ki so posebej in vidno 
označene.  

Za pomoč uporabnikom z motnjo branja so v vseh 
knjižnicah na voljo knjige za lahko branje, ki so 
posebej izpostavljene in označene. 

V projekt bralne značke za odrasle v Koroški 
osrednji knjižnici vključujemo tudi uporabnike s 
posebnimi potrebami iz CUDV Črna na Koroškem.  

Koroška osrednja knjižnica pa je v letu 2015 
bogatejša še za slušno zanko. 

2.5 Področje razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije na 
območju 

2.5.1 Svetovanje 
Informatik je bil vseskozi za pomoč in svetovanje na 
voljo tako uporabnikom kot knjižničarjem. 
Osrednjim knjižnicam območja je redno svetoval 
pri nabavi, vzdrževanju in uporabi strojne in 
programske opreme ter dostopi do elektronskih 
virov, konec leta pa tudi pri uvedbi obveznih 
davčnih blagajn.  

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

2.5.3 Brezžično omrežje 
Uporabnikom omogočamo kvalitetnejši dostop do 
informacij svetovnega spleta preko brezžičnega 
omrežja LIBROAM. Zaradi omejenega prostora, 
kjer je bilo to brezžično omrežje na voljo, smo 
dodali še svojo lastno brezžično omrežje, ki pokriva 
celotno Koroško osrednjo knjižnico in je na voljo 
vsem članom.  

2.5.4 E-knjige 
Tudi v letu 2015 smo našim uporabnikom nudili 
izposojo elektronskih knjig preko ponudnika 
EBSCOhost (eBook Public Library Subscription 
Collection) ter preko spletne eKnjižnice Biblos.  Pri 
tem je informatik uporabnikom in knjižničarjem 
nudil vso potrebno pomoč in svetovanje. 

2.5.5 Promocija e-virov: 
Uporabnike celotnega območja smo o možnosti 
uporabe elektronskih virov obveščali z letaki,  na 
spletnih straneh knjižnic, v medijih ter ob dnevu 
odprtih vrat na »Ta veseli dan kulture« (3. 
december 2015). 

2.5.6 Izobraževanje za uporabo e-virov 
Informatik se je udeležili izobraževanja na temo 
elektronske knjige, dosegljive preko    EBSCOHOST 
platforme eBook Public Library Subscription 
Collection. 

Za knjižničarje smo pripravili izobraževanje za 
uporabo e-vira Tax-Fin-Lex, portala 
Dobreknjige.si, uporabnikom pa skozi vse leto 
nudili individualno izobraževanje za uporabo 
posameznih e-virov in sodobnih aplikacij za njihovo 
uporabo. 

2.5.7 Spletna stran: 
Izdelali smo novo spletno stran in obnovili njeno 
vsebino. Za novo spletno stran smo se odločili, ker 
je bila stara zastarela in je potrebovala posrednika 
za dodajanje vsebine. Z prenovo spletne strani smo 
pridobili: 

• sodobno spletno stran, 
• lastno upravljanje vsebine, 
• povezovanje z družabnimi mediji 

(Facebook,….), 
• prilagodljivost do mobilnih naprav, 
• lažja navigacija po vsebinah. 
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3 Koordinacija zbiranja, 
obdelave in hranjenja 
domoznanskega gradiva 

Koroška osrednja knjižnica je tudi v letu 2015 
koordinirala zbiranje, obdelavo in hranjenje vseh 
vrst domoznanskega gradiva, posebej serijskih 
publikacij in sive literature. Koordinirali smo 
bibliografsko obdelavo domoznanskega gradiva in 
normativno kontrolo. Zbirali smo informacije o 
zavezancih za obvezni izvod. Uporabnikom z vsega 
območja smo posredovali zahtevnejše 
domoznanske informacije. Članici delovnih skupin 
za domoznanstvo in Kamro sta se redno 
udeleževali sestankov na nivoju koordinacije NUK-
a. 

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

V letu 2015 smo nadaljevali z dograjevanjem zbirke 
bio-bibliografskih podatkov o osebnostih, ki so 
prispevale tehten delež k razvoju Koroške s 
celotnega območja. 

V letu 2015 je bilo dodanih 6 novih gesel: Fale 
Franc (gospodarstvenik), Jamšek Hedvika 
(folklora), Krivograd Alojz-Futy (fotograf), Serajnik 
Ivan (duhovnik), Sešel Silva (slavistka), Mahorčič 
Franjo (metalurg). 

Skupaj zajema Koroški bibliografski leksikon 149 
gesel www.rav.sik.si. 

 

3.2 Koroška lokalna bibliografija in 
osebne bibliografije 

Dopolnjevali smo lokalno bibliografijo Koroške z 
novimi bibliografskimi zapisi. Gre za prispevke in 
članke iz revij, časopisov, zbornikov …, ki se 
nanašajo na Koroško, zamejsko Koroško in koroške 
avtorje. To nam je v veliko pomoč pri posredovanju 
informacij našim uporabnikom. 

V zadnjem času gre trend razvoja v smeri izdelave 
osebnih bibliografij za različne avtorje. V letu 2015 
smo 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 COBIBS. 

 

 

3.3 Razstave in prireditve 
3.3.1 Razstava ob 70 – letnici Gimnazije 

Ravne – poklon profesorjem in 
dijakom 

V sodelovanju z Gimnazijo Ravne smo v razstavišču 
knjižnice pripravili razstavo objavljenih del 
učiteljev in učencev šole (avtorici Simona Šuler 
Pandev in Simona Vončina) in fotografskih 
portretov in anagramov ustvarjalcev publikacij 
(premetanke in fotografije Miran Kodrin in Lojze 
Roter).  

3.3.2 Razstava Knjigoveštvo skozi čas – 
obrt ročnega knjigoveštva 

V desetletjih delovanja knjižnice se je v nabralo 
veliko število zapuščin, knjižnih zbirk, ki pa so že v 
knjižnico prišle poškodovane, v slabem stanju ali pa 
so bile skozi leta ležanja na policah potrebne 
obdelave s strani knjigoveškega mojstra. Zato smo, 
predvsem v letih 2009-2012, sodelovali s 
strokovnim sodelavcem-knjigovezom pri projektu 
obnove in restavriranja. Izčrpno smo to delo in 
rezultate predstavili na razstave, ki je bila v 
razstavišču knjižnice od 20. aprila do 15. maja 
2015. 

S strokovnim sodelavcem-knjigovezom s 
certifikatom Igorjem Kužnikom (Libra Autentica) 
smo na razstavi »Knjigoveštvo skozi čas v sliki, 
besedi in z razstavnimi eksponati« predstavili 
razvoj rokodelsko umetnostne obrti knjigoveštva.  

Na razstavi so bili prikazani materiali in vezave, ki 
se uporabljajo v knjigoveštvu, osnovna orodja, 
zlate obreze na knjigah, gravure, klišeji, črke za 
odtiskovanje v usnje, pergament in še mnogo 
drugega. V slikovni obliki je bilo na panojih 
predstavljeno poškodovano gradivo iz posebnih 
zbirk Koroške osrednje knjižnice, ki ga je Igor 
Kužnik s senzibilnim odnosom vezal in popravil. 
Pripravili smo tudi vodenje po razstavi, kjer so 
obiskovalci natančno izvedeli vse podrobnosti o 
konkretnem delu knjigoveza. 

3.4.3 Prireditev ob digitalizaciji 
železarniških časopisov – IZZA 
FUŽINARJEV 

Ob digitalizaciji smo pripravili prireditev, ki smo jo 
poimenovali IZZA FUŽINARJEV in povabili štiri 
sogovornike, ki so bili sodelavci uredništva . 
Zamisel, priprava in računalniška predstavitev 
(izbor člankov in fotografij iz omenjenih časopisov) 
so delo nekdanje novinarke Zlatke Strgar. Z gosti, 
Jelko Jamšek, nekdanjo tajnico redakcije in 
tehnično urednico pri obeh fužinarjih, nekdanjo 
novinarko, sedaj profesorico slavistike Heleno 
Merkač, dolgoletno urednico mag. Andrejo Čibron 

http://www.rav.sik.si/
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Kodrin in Mirkom Osojnikom, muzealcem in 
piscem tekstov, se je pogovarjala Simona Šuler 
Pandev iz Koroške osrednje knjižnice. V 
sproščenem pogovoru so povedali marsikaj 
zanimivega iz svojih spominov v različnih obdobjih 
sodelovanja z uredništvom. Prav tako smo v uvodu 
obiskovalcem predstavili možnost uporabe oz. 
iskanja vseh treh digitaliziranih časopisov na 
portalu dLib. 

3.3.4 Razstava Ubesedeni svet Črne na 
Koroškem 

V mesecu decembru smo z občino Črna na 
Koroškem sodelovali pri pripravi razstave, na kateri 
so bili predstavljeni črnjanski avtorji, raziskovalci 
življenja v Črni in pisci zbornikov. Predstavljena je 
bila bogata bera vsebinsko zelo različnih del o 
življenju in delu Črnjanov in kraju. Razstava je 
nosila dragoceno domoljubno sporočilo: radi 
imamo svoj kraj. Večino gradiva hranimo v naši 
domoznanski zbirki, na ogled pa smo postavili tudi 
originalni Črnjanski rokopis iz 17.stoletja. 

3.3.5 Priložnostni razstavi - Mitja Šipek, 
Marija Suhodolčan 

Pripravili smo dve priložnostni spominski razstavi 
ob smrti dveh pomembnih kulturnih, knjižničarskih 
in umetniških ustvarjalcev Mitje Šipka in Marije 
Suhodolčan Dolenc. 

3.4 Delo v rokopisih  
V letu 2015 smo nadaljevali s popisi posebnih zbirk 
knjižnice (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. 

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

3.6 Digitalizacija 
Da bi ohranili, zaščitili in hkrati olajšali dostop do 
starejšega domoznanskega gradiva in rokopisov, 
smo nadaljevali z dolgoročno načrtovano 
digitalizacijo knjižnične dediščine, oziroma 
pripravili e-vsebine za skupni regijski portal Kamra 
in d-Lib in za spletno stran knjižnice. 

Za digitalizacijo smo se skupaj s knjižnicami na 
območju odločili in digitalizirali  vse tri železarniške 
časopise (Koroški fužinar, Informativni fužinar in 
Metal). 

Že več let je bil ta projekt med prioritetami 
digitalizacije, saj je povpraševanje po teh virih 
veliko. Skupaj to pomeni 110 letnikov in okoli 22 
000 strani časopisov, ki so izhajali v ravenski 
železarni.  

Uporabniki lahko sedaj neomejeno preko 
svetovnega spleta dostopajo do teh virov 
informacij. Vsi trije časopisi so bili in bodo 
nepogrešljiv vir informacij številnim uporabnikom, 
posameznikom, delavcem, fužinarjem ter 
raziskovalcem in publicistom. 

Časopisi so sedaj dosegljivi tudi na dLib-u (Digitalna 
knjižnica Slovenija) na spletnem naslovu: 
http://www.dlib.si/.  

Digitalizacijo je izvedel zunanji partner. 

 
Slika: 5 Digitalizacija Fužinarja 

3.7 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 2015 se je Koroška osrednja knjižnica 
vključevala v aktivnosti v zvezi s spletnim portalom 
in sodelovala na sestankih regijskih urednikov. 

Zbiranje spominov 

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine in Tednu 
kulturne dediščine 2015, od 28. septembra do 2. 
oktobra 2015, smo v Koroški osrednji knjižnici 

http://www.dlib.si/
http://www.kamra.si/
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organizirali 'Zbiranje spominov', ki smo ga 
poimenovali UJETI TRENUTEK: vizualne in zvočne 
pokrajine spomina. 

Zbirali smo fotografije iz družinskih albumov, 
povezane z življenjskim krogom ter drugimi 
osebnimi in družinskimi dogodki, s praznovanji, 
šegami in navadami. Dobrodošlo pa je bilo tudi 
drugo slikovno gradivo, vezano na zgodovino 
domačega kraja. V sodelovanju z Zadrugo ZRaven 
smo določene pripovedi tudi zvočno zapisali in 
bodo kot zvočno – glasbena podlaga uporabljeni v 
lutkovni predstavi. 

Zbrano slikovno gradivo je z zapisanimi zgodbami 
dobilo mesto na portalu Kamra, v Albumu 
Slovenije, ki prinaša zanimive prispevke 
uporabnikov.  

Zbrali smo 26 spominov (predvsem fotografsko 
gradivo) ter dva daljša zvočna zapisa. Od tega smo 
v Album Slovenije prispevali 7 fotografij. Dogodek 
je zbudil veliko zanimanja predvsem pri starejši 
generaciji in z nekaj obiskovalci smo se dogovorili 
za sodelovanje v prihodnje. 

Promocija portala Kamra 

Ob rednih ogledih šolskih skupin, predvsem ob 
projektu 'Rastem s knjigo', promoviramo vsebine 
portala Kamra in aplikativnost le-teh v šolskem 
procesu, za pripravo raziskovalnih nalog, plakatov. 

Nove vsebine na portalu 

 

 
Kamra 2015 v številkah 

Koroška osrednja knjižnica je v letu 2015 na portal 
Kamra prispevala: 

 
Ogledi zbirk, novic, MM elementov in Albuma 
Slovenije (prispevki uporabnikov  

 

Blaž Mavrel, koroški bukóvnik sredi gozdnih 
samot
•Digitalna zbirka, ki osvetljuje življenje in delo koroškega

bukovnika Blaža Mavrela - Pvožla, samosvojega ljudskega
pesnika iz strojanskih samot. Njegova zgodba na portalu
Kamra je nadgradnja čezmejnega projekta REG-KULT, v
okviru katerega je v založništvu Občine Prevalje 2014 izšel
tudi zbornik »Blaž Mavrel, koroški bukóvnik sredi gozdnih
samot«. Pri nastajanju zbornika je sodelovala tudi
bibliotekarke Koroške osrednje knjižnice, ki hrani
Mavrelovo literarno zapuščino.

Janko Gačnik in album njegovih fotografij iz 
prve svetovne vojne
•Ob 120-letnici rojstva Janka Gačnika in 100-letnici soške

fronte. Zbirka je nastala V sodelovanju z avtorjem
monografije o Janku Gačniku dr. Francem Verovnikom. Ob
120-letnici rojstva Janka Gačnika (1895–1967) in 100-
letnici soške fronte je izšla knjiga, v kateri je v prvem delu
opisano življenje tega koroškega domoljuba, v drugem pa
je faksimile njegovega albuma fotografij, ki jih je kot vojak
posnel med boji na soški fronti in kasneje v Romuniji. Imel
je dokaj razgibano življenje: mladostnik v Libeličah,
učiteljiščnik v nemškutarskem Mariboru, vojak v prvi
svetovni vojni in borec za našo severno mejo, pomemben
pedagog in neutrudni kulturni delavec v Guštanju,
današnjih Ravnah, v času med obema vojnama in še nekaj
let po drugi, med katero pa je bil izgnanec v fašistični
Italiji.

Ko se srečata domoznanstvo in filatelija 
•Domoznanstvo na Koroškem v luči filatelističnih izdaj

arhitekta Boruta Bončine. Arhitekt Borut Bončina je z
oblikovanjem spominskih filatelističnih izdaj – maksimum
kart, osebnih znamk in kuvert z dotiskom – zvest kronist
obletnic pomembnih dogodkov in jubilejev znamenitih
koroških osebnosti. V Koroški osrednji knjižnici z njegovimi
darovi v zadnjih letih nastaja dragocena filatelistična
zbirka. Za portal Kamra je zbral nabor vseh svojih
dosedanjih izdaj ter jih opremil s spremnimi besedili.

Iz zaKotnih Dobrij v svet
•Narodopisec dr. Franc Kotnik (1882−1955) in jezikoslovec

dr. Janko Kotnik (1885−1975). Zgodba bratov Kotnik, ki sta
iz zakotnih Dobrij ponesla koroško besedo in človeka med
znanstvene kroge v domovini in tujini. Dr. Franc Kotnik, po
izobrazbi sicer doktor filoloških znanosti, je skupaj s
sodobniki koval temelje slovenski etnologiji. V slovensko
literarno vedo je vpeljal izraz bukovnik, raziskoval je
koroško ljudsko slovstvo, predvsem Drabosnjaka, koroške
in štajerske ljudske šege, ljudsko nošo in suknarsko obrt,
kmečko delo in prehrano; prvi je začel sistematično
raziskovati slovensko ljudsko zdravilstvo. Tudi mlajši brat
Janko ni zaostajal za bratom. Na univerzi v Gradcu si je
pridobil doktorat z disertacijo o dobrijskem narečju.
Poznamo ga kot slavista, romanista, profesorja, urednika
in poliglota, saj je obvladal vse velike evropske jezike:
ruščino, francoščino, angleščino, nemščino ter še sorodne
romanske in slovanske jezike. Sestavil je dolgo vrsto
slovarjev in s tem ogromno prispeval k slovenski knjižni
kulturi.. Z njegovo znamenito razpravo o Leškem rokopisu
iz sredine 18. stoletja, je Mežiška dolina stopila v častitljivo
staro zgodovino slovenske pismenosti in literature.
Zapuščina dr. Franca Kotnika, ki jo je knjižnica odkupila od
njegove vdove še v času ravnateljevanja dr. Franca
Sušnika, predstavlja za Koroško osrednjo knjižnico temelj
domoznanske zbirke. Knjižnica hrani tudi manjši
zapuščinski fond dr. Janka Kotnika, ki ga je knjižnici
podarila hčerka dr. Sonja Kotnik.

Digitalne
zbirke:

4 zbirke (vsebujejo 53 podzbirk)

Novice: 2

Multimedijski
elementi:

378

Organizacije: 1

Zbirke 5425

Novice: 550

Multimedijski
elementi:

3722

Organizacije: 28

Album
Slovenije:

149
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Skupno število vpogledov: 9874 

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 Usmerjanje izločenega 
knjižničnega gradiva s svojega 
območja 

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

Koroška osrednja knjižnica je izločeno in odpisano 
gradivo usmerjala. Prejeli smo 2 seznama 
izločenega in odpisanega gradiva iz knjižnice 
Dravograd in Knjižnice Radlje ob Dravi, skupaj 457 
enot gradiva). 

5 Nacionalna koordinacija NUK 
in sodelovanje z drugimi OOK 

Redno smo sodelovali s koordinacijsko službo NUK 
in se udeleževali sestankov, srečanj in 
izobraževanj. 

 

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

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

 

5.2 Izobraževanje 
Udeležili smo se naslednjih izobraževanj: 

 
 

5.3 Analiza območja osrednje 
območne knjižnice 

Na podlagi Pravilnika o osrednjih območnih 
knjižnicah (2003, 9. člen), smo za potrebe analize 
območja vse območne knjižnice in tudi Koroška 
osrednja knjižnica, nadaljevale z zbiranjem 
statističnih, geografskih, demografskih in drugih 
podatkov za območje.  

5.4 Brezplačna medknjižnična 
izposoja za uporabnika (MKI), 
vodenje projekta 

V letu 2015 je bil eden od ciljev programa 
slovenskih osrednjih območnih knjižnic tudi 
razširitev oz. uvedba enotne brezplačne MKI za 
uporabnike na vsa območja države. Vodenje in 
predstavitev projekta je prevzela Koroška osrednja 
knjižnica, ki je aktivno sodelovala pri reševanju 
težav nekaterih območij s previsokimi stroški MKI, 
pripravila osnutek Dogovora o izvajanju 
brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike 
med splošnimi knjižnicami na območju, 
sprejemala pripombe in še pred koncem leta je 
dogovor bil sprejet. Hkrati so stekle aktivnosti v 
zvezi s konzorcijsko pogodbo med območnimi 
knjižnicami in dogovori s Pošto Slovenije za 
sklenitev pogodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnična mreža in analiza območij OOK (NUK),

Knjižnični sistemi, primeri dobrih praks v tujini
in v Sloveniji (NUK)

Analiza območja Pripravila: 

Darja Molnar, vodja Oddelka za 
nabavo in obdelavo 
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IX Finančno poslovanje 
knjižnice 

Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem spada med določene 
posredne uporabnike enotnega kontnega načrta, 
in je tako za leto 2015 dolžan sestaviti in prikazati 
poslovanje po opredeljenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih: 

 

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

 
 

Deleži občin so pokrivali sredstva za plače, 
prispevke delodajalcev in druge osebne prejemke 
iz rednega delovnega razmerja ter programske in 
ne programske materialne stroške v skladu s 
(finančnim načrtom knjižnice) sprejetim 
proračunom občin. 

 

Zakon o računovodstvu, ki se sklicuje na 
Slovenske računovodske standarde. Izhajati je 
potrebno iz SRS 36, to pa so računovodske rešitve 
v nepridobitnih organizacijah (UL RS, 23/99 in 
30/02- 20. do 29. in 51. člen);

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun 
in proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (UL RS, 115/02, 21/03, 134/03 in 
126/04, 120/07 in 124/08) oz. Pravilnik o  
računovodskih izkazih (4. do 8. člen, 13. do 17. 
člen in 21. do  28. člen);
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov 
in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega 
načrta (UL RS, 54/02 );

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun 
in proračunske uporabnike (UL. RS, 86, 110/99 
ter UL RS 23, 37/00 in 54/02);

Zakon o javnih financah z dopolnitvami (UL RS, 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02, 110/02, 
127/06, 14/07, 64/08 in 109/08);

Navodilo o pripravi zaključnega računa in 
metodologiji za pripravo poročila o doseženih 
ciljih in rezultatih ( UL RS, 12/01 in 10/06 in 
8/07);

Metodološko navodilo za predložitev letnih 
poročil pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 
138/06);

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

58%
18%

13%

11%

Prodaja

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. 2015 
REALIZACIJA VSEH PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31. 12. 2015    
       
  REALIZIRANO  PLANIRANO  REALIZIRANO  INDEKS INDEKS 
 OPIS 2014 2015 2015     
   1 2 3 3/2 3/1 
I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 735.699,20 728.766 719.394,28 98,71 97,78 
       
1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 607.149,33 588.818 570.619,58 96,91 93,98 
1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 471.042,85 448.008 437.660,18 97,69 92,91 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 273.746,76 258.501 252.958,38 97,86 92,41 
1.1.2. Občina Prevalje 87.221,06 82.523 80.430,47 97,46 92,21 
1.1.3. Občina Mežica 55.962,72 55.777 54.362,58 97,46 97,14 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 54.112,31 51.207 49.908,75 97,46 92,23 
1.2. Sredstva za mat. stroške (so)ustanoviteljic  130.756,25 133.350 128.105,94 96,07 97,97 
1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 78.632,80 78.500 78.970,90 100,60 100,43 
1.2.2. Občina Prevalje 22.440,00 21.500 21.528,00 100,13 95,94 
1.2.3. Občina Mežica 13.843,45 18.200 12.877,04 70,75 93,02 
1.2.4. Občina Črna na Koroškem 15.840,00 15.150 14.730,00 97,23 92,99 
1.3. Program krajevnih  knjižnic 5.350,23 7.460 4.853,46 65,06 90,71 
1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 3.312,23 4.740 2.272,46 47,94 68,61 
1.3.3. Občina Mežica 910,00 1.600 1.453,00 90,81 159,67 
1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.128,00 1.120 1.128,00 100,71 100,00 
2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 51.675,72 66.448 59.451,87 89,47 115,05 
2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 4.177,20 9.252 4.000,02 43,23 95,76 
2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 47.498,52 44.700 47.950,95 107,27 100,95 
2.3. Ministrstvo za kulturo - digitalizacija OOK 0,00 12.496 7.500,90 60,03   
3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 39.752,78 40.524 36.776,89 90,75 92,51 
3.1. Članarine in vpisnine 19.430,75 19.200 18.255,93 95,08 93,95 
3.2. Opomini 16.196,76 16.300 15.530,75 95,28 95,89 
  Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 635,70 600 644,37 107,40 101,36 
3.4. Medknjižnična izposoja 520,18 550 441,64 80,30 84,90 
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3.5. Fotokopiranje 257,79 300 299,45 99,82 116,16 
3.6. Izpisi 391,73 500 244,75 48,95 62,48 
3.7. Komercialni najem prostorov 0,00 324 411,00 126,85   
3.8. Ostale storitve knjižnice 26,37 50 23,00 46,00 87,22 
3.9. Bukvarna 993,50 1.200 746,00 62,17 75,09 
3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 1.300,00 1.500 180,00 12,00 13,85 
4. Drugi prihodki  37.121 32.976 52.546 964 141,55 
4.1. Obresti 0,25 50   0,00 0,00 
4.2. Odškodnine zavarovalnica 0,00 1.000 9.465,44 946,54   
4.3. Sodni sklep Obrul - razveljavitev     -4.618,62     
4.4. Drugi prihodki 158,98 300 1.282,26   806,55 
4.5. Prihodki za povračila stroškov  699,97 2.500 436,80 17,47 62,40 
4.6. Refundacija ZZZS - plače 5.492,09   6.314,41   114,97 
4.7. Refundacija ZZS - plače javno delo 25.569,93 20.400 26.078,12   101,99 
4.8. Projekt REG KULT 5.200,15 8.726 13.587,53   261,29 
5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic 0,00         
6. Investicijsko vzdrževanje občina Prevalje 0,00 0       
       
I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 694.276,76 728.766 704.379,77 96,65 101,46 
       
1.  PLAČE IN DRUGI OP 492.986,04 492.370 493.199,16 100,17 100,04 
1.1. BOD  390.676,57 387.377 393.709,37 101,63 100,78 
1.2. Prispevki delodajalca 63.190,57 61.980 62.044,11 100,10 98,19 
1.3. Drugi stroški dela - usposablj. na delo prisp.     18,52     
1.4. Drugi osebni prejemki 39.118,90 43.013 37.427 87,01 95,68 
1.4.1. Regres 8.957,60 8.958 9.531,04 106,40 106,40 
1.4.2. Prehrana med delom 16.500,97 18.740 16.678,79 89,00 101,08 
1.4.3. Prevoz na delo  9.932,75 11.677 9.689,13 82,98 97,55 
1.4.4. Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči itd. 1.299,40 1.011 149,07 14,74 11,47 
1.4.5. Dodatno pokoj. zavarov.  ZVPSJU 2.428,18 2.627 1.379,13 52,50 56,80 
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2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 201.290,72 236.396 211.180,61 89,33 104,91 
2.1. Stroški blaga in materiala 70.222,16 80.600 71.094,73 88,21 101,24 
2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 13.091,74 7.000 8.331,48 119,02 63,64 
2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva   0       
2.1.3. Električna energija 11.481,42 13.600 13.682,45 100,61 119,17 
2.1.4. Ogrevanje 30.597,94 39.000 31.926,61 81,86 104,34 
2.1.5. Drobni inventar 2.611,25 7.000 5.258,32 75,12 201,37 
2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 9.136,17 10.700 8.838,13 82,60 96,74 
2.1.7. Material za razstave in prireditve 2.488,10 2.700 2.282,17 84,52 91,72 
2.1.8. Drugi materialni stroški 815,54 600 775,57 129,26 95,10 
2.2. Stroški storitev 96.472,70 115.189 107.780,72 93,57 111,72 
2.2.1. Telefonske in poštne storitve 9.966,45 9.800 9.575,41 97,71 96,08 
2.2.2. Vzdrževanje in popravila  6.885,06 8.900 6.234,53 70,05 90,55 
2.2.3. Računalniške storitve 6.131,29 3.200 5.341,96 166,94 87,13 
2.3.4. Internetna gostovanja in domene 7.111,03 7.200 5.986,17 83,14 84,18 
2.2.5. Varovanje objekta 3.453,34 5.100 3.139,72 61,56 90,92 
2.2.6. Stroški čiščenja 4.645,38 2.500 6.600,15 264,01 142,08 
2.2.7. Reklame in objave 1.856,60 2.800 2.226,99 79,54 119,95 
2.2.8. Stroški zavarovanje 7.687,55 9.100 9.911,01 108,91 128,92 
2.2.9. Stroški plačilnega prometa 882,68 1.000 813,37 81,34 92,15 
2.2.10. Stroški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 1.200,00 1.220 1.479,99 121,31 123,33 
2.2.11. Stroški izobraževanja 1.949,97 2.100 2.768,93 131,85 142,00 
2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 6.470,67 6.400 7.359,67 114,99 113,74 
2.2.13. Stroški službenih potovanj 1.892,29 2.100 2.104,11 100,20 111,19 
2.2.14. Stroški študentskega servisa 9.559,43 9.100 2.573,57 28,28 26,92 
2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 611,31 1.000 639,39 63,94 104,59 
2.2.16. Sejnine 1.448,32 1.600 812,28 50,77 56,08 
2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 834,84 1.400 922,92 65,92 110,55 
2.2.18. Stroški članarin in medknjižnične izposoje 2.362,51 1.900 1.713,08 90,16 72,51 
2.2.19. Stroški razstav in prireditev 4.245,61 3.200 5.695,71 177,99 134,16 
2.2.21. Stroški drugih storitev 1.730,63 6.300 2.661,63 42,25 153,80 
2.2.22. Stroški območnosti OOK 4.177,20 9.252 4.000,00 43,23 95,76 
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2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 1.371,57 14.917 7.935,61 53,20 578,58 
2.2.24. Mladinska dejavnost 2.417,12 2.900 2.725,09 93,97 112,74 
2.2.25. Občinski projekti 1.388,20 1.000 225,90 22,59 16,27 
2.2.26. Projekt REG KULT 5.200,15 0 13.587,53   261,29 
2.2.27. Bukvarna Ajta 993,50 1.200 746,00 62,17 75,09 
2.3. Amortizacija 0,00         
2.4. Drugi odhodki 29.718 33.426 30.197,48 90,34 101,61 
2.4.1. Takse in pristojbine 0,00         
2.4.2. Stavbno zemljišče 4.078,89 4.100 4.087,62 99,70 100,21 
2.4.3. Stroški javno delo  25.569,93 20.400 26.078,12   101,99 
2.4.3. Obresti 69,19 100 31,74 31,74 45,87 
2.4.4. Drugi finančni odhodki   100   0,00   
2.4.5. Stroški po projektih    8.726       
2.5. Investicijsko vzdrževanje 2.755,37 4.881     0,00 
2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.122,48 2.300 2.107,68   99,30 
          
I.C. Presežek prihodkov nad odhodki za dejavnost  41.422,44 0 15.014,51   36,25 
       
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 98.787 99.565 110.499 110,98 111,86 
       
1. Sredstva za knjižnično gradivo 92.284 96.565 98.399 101,90 106,63 
1.1. Knjižnično gradivo - občine 48.310,00 51.415 49.301,55 95,89 102,05 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.600,00 27.832 27.801,99 99,89 100,73 
1.1.2. Občina Prevalje 10.680,00 10.757 10.770,07 100,12 100,84 
1.1.3. Občina Mežica 5.830,00 6.413 6.459,97 100,73 110,81 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.200,00 6.413 4.269,52 66,58 101,66 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  29.450,00 29.450 37.864,35 128,57 128,57 
1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 14.524,28 15.700 11.233,49 71,55 77,34 
1.4. Knjižnično gradivo - lastna sredstva           
2. Ministrstvo za kulturo - računalniška oprema 1.340,00 3.000 1.300,00   97,01 
3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem 5.163,00   10.000,00   193,69 
4. Sofinanciranje po projektih           
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5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev     800,00     
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 104.680 99.565 119.892 120,42 114,53 
       
1. Nakup knjižničnega gradiva 92.490,81 96.565 97.861,13 101,34 105,81 
1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 48.838,14 51.415 49.274,00 95,84 100,89 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.019,48 27.832 27.831,00 100,00 103,00 
1.1.2. Občina Prevalje 10.702,17 10.757 10.755,00 99,98 100,49 
1.1.3. Občina Mežica 6.902,77 6.413 6.413,00 100,00 92,90 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.213,72 6.413 4.275,00 66,66 101,45 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo 29.232,67 29.450 37.740,00 128,15 129,10 
1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 14.420,00 15.700 10.847,13 69,09 75,22 
1.4. Knjižnično gradivo - lastna sredstva     6.131,45     
2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 1.340,00 3.000 1.300,00   97,01 
3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem 5.163,00   10.000,00   193,69 
4. Nakup opreme  po razpisih na projektih           
5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij 0,00   800,00     
6. Nakup opreme - lastna sredstva 5.686,06   9.931,31   174,66 
       
II.C. Presežek odhodkov nad prihodki za investicije -5.892,59 0 -9.393,05   159,40 
       
       
III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  35.529,85 0 5.621,46   15,82 
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2 Pojasnila računovodskih 
izkazov za leto 2015 
2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
pridobiva sredstva za redno dejavnost in za nabavo 
osnovnih sredstev (tudi knjižnično gradivo) na 
osnovi pogodb od občin Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Mežice in Črna na Koroškem, Ministrstva 
za kulturo, iz lastnih prihodkov (članarine, 
zamudnine,  ipd.) ter s prijavami na projekte in 
javne razpise. 

Občine (so)ustanoviteljice Ravne na Koroškem, 
Prevalje so sredstva za knjižnično gradivo za leto 
2015 sofinancirale v višini 100 %, Mežica v višini 
90,91 % po proračunih občin ustanoviteljic. Občina 
Črna je sredstva za knjižnično gradivo znižala za 35 
%. Ministrstvo za kulturo sofinancira nakup 
knjižničnega gradiva na osnovi neposrednega 
poziva, kjer pa je ministrstvo povišalo sredstva za 
knjižničnega gradiva za  28 %.  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: 

 

 

 

I.A. Prihodki za izvajanje javne 
službe 

719.394,28 

1. Prejeta sredstva od občin 
za tekoče poslovanje 570.619,58 

1.1. Sredstva za plače, prisp. in 
druge osebne prejemke 437.660,18 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 252.958,38 

1.1.2. Občina Prevalje 80.430,47 

1.1.3. Občina Mežica 54.362,58 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 49.908,75 

1.2. Sredstva za mat. stroške 
(so)ustanoviteljic  128.105,94 

1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 78.970,90 

1.2.2. Občina Prevalje 21.528,00 

1.2.3. Občina Mežica 12.877,04 

1.2.4. Občina Črna na Koroškem 14.730,00 

1.3. Program krajevnih  knjižnic 4.853,46 

1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 2.272,46 

1.3.3. Občina Mežica 1.453,00 

1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.128,00 

2. Prejeta sredstva  
Ministrstva za kulturo 59.451,87 

2.1. Ministrstvo za kulturo - 
program OOK 4.000,02 

2.2. Ministrstvo za kulturo - 
plače OOK 47.950,95 

2.3. Ministrstvo za kulturo - 
digitalizacija OOK 7.500,90 
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Za potrebe plač so občine financirale po naših 
dejanskih zahtevkih v okviru sprejetega proračuna.  

Prihodki za materialne stroške se že od leta 2009 
znižujejo zaradi finančnih težav po občinah. 

Za blago in storitve in nakup knjižničnega  gradiva 
so nam občine nakazovale mesečno, skladno s 
potrjenimi proračuni. Občina Mežica nam je znižala 

materialne stroške za 30 %. 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 
37.864 €, kar je za 28 % več kot leto poprej. 
Nakazila smo prejeli  v marcu v višini 62 % in nato 
po mesečnih obrokih v višini do vključno avgusta 
2015.  

Po projektu Ministrstva za kulturo smo za izvajanje 
programa osrednjih območnih knjižnic pridobili 
70,300 €, (6,2 % več kot leto poprej), in sicer: za 
pokrivanje materialnih stroškov v višini 4.000 €, 
nakup knjižničnega gradiva v višini 11.200 €, 
pokrivanje osebnih dohodkov za dve delavki v višini 
47.650 € in za digitalizacijo 7.500 €.  Prihodki so se 
v primerjavi z  letom 2014 zmanjšali predvsem 
zaradi zmanjšanja lastnih prihodkov in 
razveljavitve sklepa za nekdanjo uslužbenko 
(knjižili smo v minus prihodki 4.619 €).  

Gledano v celoti so se prihodki v letu 2015 znižali 
za 2,2 %.  

  

3. Lastni prihodki (članarine, 
vpisnine, opomini itd.) 36.776,89 

3.1. Članarine in vpisnine 18.255,93 

3.2. Opomini 15.530,75 

  Izgubljeno ali uničeno 
gradivo in izkaznice 644,37 

3.4. Medknjižnična izposoja 441,64 

3.5. Fotokopiranje 299,45 

3.6. Izpisi 244,75 

3.7. Komercialni najem 
prostorov 411,00 

3.8. Ostale storitve knjižnice 23,00 

3.9. Bukvarna 746,00 

3.10. Knjiga "NA PLANOTI RAVNE" 180,00 

4. Drugi prihodki  52.546 

4.1. Obresti   

4.2. Odškodnine zavarovalnica 9.465,44 

4.3. Sodni sklep Obrul - 
razveljavitev -4.618,62 

4.4. Drugi prihodki 1.282,26 

4.5. Prihodki za povračila 
stroškov  436,80 

4.6. Refundacija ZZZS - plače 6.314,41 

4.7. Refundacija ZZS - plače javno 
delo 26.078,12 

4.8. Projekt REG KULT 13.587,53 

5. Kulturne akcije občin 
(so)ustanoviteljic   

6. Investicijsko vzdrževanje 
občina Prevalje   
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2.1.2 I.B. odhodki za izvajanje javne 
službe 

Pregled odhodkov po namenih: 

I.B. Odhodki za izvajanje javne 
službe 704.379,77 

1.  PLAČE IN DRUGI OP 493.199,16 

1.1. BOD  393.709,37 

1.2. Prispevki delodajalca 62.044,11 

1.3. Drugi stroški dela - 
usposablj. na delo prisp. 18,52 

1.4. Drugi osebni prejemki 37.427 

1.4.1. Regres 9.531,04 

1.4.2. Prehrana med delom 16.678,79 

1.4.3. Prevoz na delo  9.689,13 

1.4.4. Jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči itd. 149,07 

1.4.5. Dodatno pokoj. zavarov.  
ZVPSJU 1.379,13 

2. STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 211.180,61 

2.1. Stroški blaga in materiala 71.094,73 

2.1.1. Material za tekoče 
vzdrževanje 8.331,48 

2.1.2. Restavriranje grajskega 
pohištva   

2.1.3. Električna energija 13.682,45 

2.1.4. Ogrevanje 31.926,61 

2.1.5. Drobni inventar 5.258,32 

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

8.838,13 

2.1.7. Material za razstave in 
prireditve 2.282,17 

2.1.8. Drugi materialni stroški 775,57 

2.2. Stroški storitev 107.780,72 

2.2.1. Telefonske in poštne 
storitve 9.575,41 

2.2.2. Vzdrževanje in popravila  6.234,53 

2.2.3. Računalniške storitve 5.341,96 

2.3.4. Internetna gostovanja in 
domene 5.986,17 

2.2.5. Varovanje objekta 3.139,72 

2.2.6. Stroški čiščenja 6.600,15 

2.2.7. Reklame in objave 2.226,99 

2.2.8. Stroški zavarovanje 9.911,01 

2.2.9. Stroški plačilnega prometa 813,37 

2.2.10. 
Stroški svetovalnih, 
odvetniških storitev in 
podobno 

1.479,99 

2.2.11. Stroški izobraževanja 2.768,93 

2.2.12.  Komunalne in prevozne 
storitve 7.359,67 

2.2.13. Stroški službenih potovanj 2.104,11 

2.2.14. Stroški študentskega 
servisa 2.573,57 

2.2.15. Stroški avtorskega 
honorarja 639,39 

2.2.16. Sejnine 812,28 

2.2.17. Reprezentanca in poslovna 
darila 922,92 

2.2.18. Stroški članarin in 
medknjižnične izposoje 1.713,08 

2.2.19. Stroški razstav in 
prireditev 5.695,71 

2.2.21. Stroški drugih storitev 2.661,63 

2.2.22. Stroški območnosti OOK 4.000,00 

2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 7.935,61 

2.2.24. Mladinska dejavnost 2.725,09 

2.2.25. Občinski projekti 225,90 

2.2.26. Projekt REG KULT 13.587,53 

2.2.27. Bukvarna Ajta 746,00 

2.3. Amortizacija  

2.4. Drugi odhodki 30.197,48 

2.4.1. Takse in pristojbine  

2.4.2. Stavbno zemljišče 4.087,62 
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Stroške blaga, materiala in storitev smo v 
primerjavi s preteklim letom  zvišali za 1,5 %. Glede 
na ukrepe glede racionalizacije stroškov smo 
zmanjšali stroške za nabavo blaga in materiala  za 
8 %. Glede na leto 2014 pa so stroški storitev višji 
za 11 %. V odsotnosti zaposlene smo najeli čistilni 
servis, kar je povečal strošek čiščenja za 28 % v 
primerjavi z letom poprej.  Lansko leto smo izdelali 
novo spletno stran, kar se pozna pri zmanjšanju 
stroška internetnega gostovanja in računalniških 
storitev za 26 %. Na porast stroškov storitev najbolj 
vpliva digitalizacija, ki je v letu 2015 višja za 578 %, 
namreč bili smo zelo uspešni pri prijavi za 
območnost in so nam odobrili celotno 
digitaliziranje Koroškega Fužinarja. 95 % stroška 
digitalizacije nam je pokrilo ministrstvo, sami pa le 
5 % . Povišana je postavka druge storitve, in sicer 
zaradi zdravniških pregledov, ki pa smo jih zaradi 
zasedenosti terminov polovico izvedli v letu 2015, 
polovico pa v 2016. Glede na pravilnik o promociji 
zdravja, ki je bil sprejet v letu 2015, so se nekoliko 
povečali stroški iz tega naslova, saj omogoča 
zaposlenim koriščenje nekaterih rekreativnih 
dejavnosti. Na projektu REG-KULT smo imeli tako 
prihodke kot tudi odhodke povečane za 262 %. Za 
izplačila študentskega dela smo pridobili  pisna 
soglasja občin ustanoviteljic. 

Nabavili smo drobni inventar v vrednosti 5.258 € in 
ga 100 % odpisali. V primerjavi z lanskim letom se 
je nabava drobnega inventarja povečala 100 %.  

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.  

 

 

 

2.1.3 Obračunane plače 
1.  PLAČE IN DRUGI OP 493.199,16 
1.1. BOD  393.709,37 
1.2. Prispevki delodajalca 62.044,11 

1.3. 
Drugi stroški dela - 
usposablj. na delo 
prisp. 

18,52 

1.4. Drugi osebni prejemki 37.427 
1.4.1. Regres 9.531,04 
1.4.2. Prehrana med delom 16.678,79 
1.4.3. Prevoz na delo  9.689,13 

1.4.4. 
Jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči 
itd. 

149,07 

1.4.5. Dodatno pokoj. 
zavarov.  ZVPSJU 1.379,13 

 
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 %.  

Regres za letni dopust je bil izplačan po ZUJFU 
glede na plačni razred posameznega zaposlenega. 
Izplačana je bila odpravnina v višini 149 €. 

2.2 Pojasnila k bilanci stanja za leto 
2015 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da smo vsa sredstva, 
ki smo jih prejeli za nakup knjižničnega gradiva, v 
celoti porabili.  

V letu 2015 so bila na novo nabavljena 
opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 
22.031 €, ki jih je v višini 10.000€ financirala Občina 
Ravne na Koroškem, v višini 1.300€ smo pridobili 
na razpisu pri Ministrstvu za kulturo za IKT opremo, 
v višini 800 € nam je financirala občina Mežica.  
Razliko v vrednosti 9.393 € bomo pokrivali s 
presežkom prihodkov nad odhodki. 

Za knjižnično gradivo smo oblikovali 100 % 
popravek vrednosti. Po zapisniku popisne komisije 
smo odpisali knjižnično gradivo v višini 44.720 €. 

Na osnovi popisa popisnih komisij smo odpisali 
osnovna sredstva in drobni inventar, ki ni več v 
uporabi in nima neodpisane vrednosti, v skupnem 
znesku 15.763 €.  

 

 

2.4.3. Stroški javno delo  26.078,12 

2.4.3. Obresti 31,74 

2.4.4. Drugi finančni odhodki   

2.4.5. Stroški po projektih    

2.5. 
Investicijsko 
vzdrževanje   

2.6. 
Operativni Leasing za 
nakup avtomobila 2.107,68 
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2.2.1 III. B. kratkoročna sredstva v 
upravljanju 

Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2015 

Terjatve na dan 31. 12. 2015 113.805 

Denarna sredstva v blagajni 417 

Denar na poti 215 

Denarna sredstva na računih 37.325 

Terjatve do kupcev 2.274 

Terjatve do občina za plače  59.740 

Terjatev do ministrstva  projekt 
REG-KULT 

11.030 

Terjatve do  ZZZS in ZZS 1.200 

Druge terjatve 199 

Časovne razmejitve 1.405 

 

Že zapadlih terjatev do kupcev  na dan 31. 12. 2015 
je 226 €, terjatve do občin znašajo 59.740 €, 
terjatve do ZZZS znašajo 1.200 €. Za projekt REG-
KULT imamo terjatev v višini 11.030 €. Na kontu 19 
časovne razmejitve imamo kratkoročno odložene 
odhodke, kot so telefon, naročnine in podobno v 
višini 1.405 €, ter ostale kratkoročne terjatve v 
višini 199 €. 

 

 

 

 

 

 

II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 110.499 

1. Sredstva za knjižnično 
gradivo 98.399 

1.1. Knjižnično gradivo - občine 49.301,55 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.801,99 

1.1.2. Občina Prevalje 10.770,07 

1.1.3. Občina Mežica 6.459,97 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.269,52 

1.2. Ministrstvo za kulturo - 
knjižnično gradivo  37.864,35 

1.3. Ministrstvo za kulturo - 
knjižnično gradivo OOK 11.233,49 

1.4. Knjižnično gradivo - lastna 
sredstva   

2. Ministrstvo za kulturo - 
računalniška oprema 1.300,00 

3. 
Investicija prejeta v 
upravljanje Ravne na 
Koroškem 

10.000,00 

4. Sofinanciranje po projektih   

5. Dotacije namenske za 
nakup osnovnih sredstev 800,00 

II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 119.892 

1. Nakup knjižničnega gradiva 97.861,13 

1.1. Nakup knjižničnega gradiva 
- občine 49.274,00 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.831,00 

1.1.2. Občina Prevalje 10.755,00 

1.1.3. Občina Mežica 6.413,00 

1.1.4. Občina Črna na Koroškem 4.275,00 

1.2. Ministrstvo za kulturo - 
knjižničnično gradivo 37.740,00 

1.3. Ministrstvo za kulturo - 
knjižničnično gradivo OOK 10.847,13 

1.4. Knjižnično gradivo - lastna 
sredstva 6.131,45 

2. Nakup opreme - 
Ministrstvo za kulturo 1.300,00 

3. Nakup oprema - občina 
Ravne na Koroškem 10.000,00 

4. Nakup opreme  po 
razpisih na projektih   

5. 
Nakup opreme - iz 
naslova namenskih 
dotacij 

800,00 

6. Nakup opreme - lastna 
sredstva 9.931,31 

II.C. Presežek odhodkov nad 
prihodki za investicije -9.393,05 

III. 
PRESEŽEK VSEH 
PRIHODKOV NAD 
ODHODKI  

5.621,46 
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Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2015 

Obveznosti na dan 31. 12. 2015 96.726 

Obveznosti za plače 43.966 

Obveznosti do dobaviteljev 44.055 

Obveznost do drugih pog. razmerjih 875 

Pasivne časovne razmejitve 8.087 

Obveznost za nadomestilo 
stavbnega zemljišča 

-257 

 

Že zapadlih obveznosti do dobaviteljev je v 
vrednosti 633 €. 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 
43.966 €, obveznosti za sejnine in avtorske 
pogodbe 875 €. 

Pasivne časovne razmejitve izhajajo iz naslova 
vnaprej vračunanih odhodkov za projekt REG 
KULT v višini 8.087€. Pri nadomestilu za stavbno 
zemljišče imamo preplačilo v višini 257 €. 

Gledano  v celoti je bilo poslovanje Koroške 
osrednje knjižnice v letu 2015 zelo dobro. Glede 
na racionalizacijo stroškov in povečanje 
prihodkov smo dosegli pozitivni rezultat. 
Zaskrbljeni pa smo glede vsakoletnega 
zniževanja prihodkov s strani občin, saj smo s tem 
prisiljeni opravljati le najnujnejšo dejavnost, zelo 
pa smo omejeni z napredkom, ki je vsak dan 
hitrejši in mu enostavno ne moremo več slediti. 
Uporabniki so iz dneva v dan zahtevnejši in z 
večjimi potrebami po inovativnem pridobivanju 
znanja.  Zaskrbljeni smo tudi glede zastarelosti, 
dotrajanosti in na drugi strani hitrega napredka 
tehnologije, ki ji finančno ne moremo več slediti.  

Svetu zavoda predlagamo, da presežek 
prihodkov nad odhodki porabimo za pridobitev 
nove računalniške tehnologije in ostale nujne 
opreme. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Majda Podojstršek 
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Pionirska knjižnica 
Leopolda Suhodolčana 
 Na gradu 1 
 2390 Ravne na Koroškem 

Enota Prevalje 

 Trg 2a 
 2391 Prevalje 

 Trg 4. aprila 4 
 2392 Mežica 

 Centar 153 
 2393 Črna na Koroškem 

 Kotlje 3a 
 2394 Kotlje 

 Žerjav 21 
 2393 Črna na Koroškem 

 Leše 68a 
 2391 Prevalje 
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