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Program dela je letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt. 
 
Letni delovni načrt je zasnovan na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (UL RS št. 77/2007, UL RS 56/2008), Zakona o knjižničarstvu (UL RS št. 87/2001), 
Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/2003), 
Pravilnika o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS, št. 19/2003), Uredbe o 
osnovnih storitvah knjižnic (UL RS št. 29/2003), Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah 
(UL RS, št. 88/2003), Zakona o obveznem izvodu publikacij (UL RS, št. 69/2006, UL RS 
86/2009), Standarda za splošne knjižnice (NUK, 2005), Pravilnika o hranjenju, uporabi in 
izločanju obveznih izvodov publikacij (NUK, 2007); finančni načrt pa v skladu s sprejetim 
Sporazumom o financiranju KOK iz leta 1999. Pri planiranju smo upoštevali tudi Navodila 
in obvestila občin ustanoviteljic za pripravo proračuna 2014.  
 
Program dela za leto 2014  je rezultat skupnega načrtovanja sodelavk oddelkov ter 
koordinatorice za posebne območne naloge in je usklajen s predlogom proračuna KOK 
občinam ustanoviteljicam. 
Kadrovska zasedba ostaja po predvidevanjih v enakem številu, vendar se tudi v 
naslednjem letu ne bomo mogli izogniti občasni študentski pomoči, ki bo zagotavljala 
izpeljavo načrtovanih dejavnosti. Za nujno študentsko pomoč, prav tako za avtorske 
honorarje za predvidene aktivnosti bomo pridobili Soglasja občin ustanoviteljic. 
Predlog proračuna za leto 2014 je glede na plan 2013 zmanjšan za 2 %. Plače, stroški 
ogrevanja, električne energije, internetnih gostovanj in domen ter varovanja objekta 
znašajo okoli 80 % planiranega proračuna KOK, zato je možnost za še večje krčenje 
sredstev zelo omejena. Potrebe okolja, ki so se tudi zaradi recesije spremenile, nalagajo 
knjižnicam ohranjanje vsaj dosedanjega nivoja storitev, kar vključuje kvaliteten izbor 
knjižničnega in e-gradiva in strokovno pomoč pri iskanju informacij ter njihovo dostopnost  
uporabnikom. Tudi v letu 2014 bomo ohranili bibliopedagoške dejavnosti za otroke, 
mladino in odrasle. Ohranjamo tudi obe bralni znački: predšolsko Petra Nosa in Korošci pa 
bukve beremo. Literarni večeri so že stalnica in tudi kvalitetna popestritev koroškega 
kulturnega utripa, vendar bomo izbor avtorjev zaradi stroška avtorskih honorarjev morali 
skrčiti oziroma bodo gostje domačini. 
Grajsko razstavišče bo gostilo avtorje različnih področij. V marcu bo razstavišče gostilo 
filatelistično razstavo in razstavo z likovnega simpozija Društva koroških likovnikov. Ob 
dnevu knjige bomo v aprilu zaključili bralno značko Korošci pa bukve beremo s predstavo 
Alma Karlin. Jesenski čas bo zapolnila že tradicionalna razstava članov likovne sekcije DU 
Ravne. Ob 130-obletnici rojstva bo na e-portalu Kamra prikazana zgodba Jakoba Špicarja z 
bogatimi digitaliziranimi rokopisi. Načrtujemo domoznansko razstavo Ex librisi in knjižna 
oprema med Fin de sieclom in slovensko moderno (iz posebnih zbirk KOK). S knjižnico 
Franca Ksaverja Meška Slovenj Gradec bomo obeležili 50. obletnico Meškove smrti in 140. 
obletnico njegovega rojstva. Ob 100-letnici rojstva Franeta Milčinskega Ježka bomo v 
decembru pripravili razstavo o njegovem življenju in delu. 
Še naprej bomo skrbeli za digitalizacijo tako domoznanskega kot tudi drugega 
knjižničnega gradiva in se prijavljali na ustrezne razpise. V letu 2014 nameravamo 
digitalizirati foto album Jakoba Špicarja ter okoli 1000 strani njegovih rokopisov ter 
fotografsko gradivo Franca Ksaverja Meška.  
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Prijavljali se bomo tudi na druge projekte, ki bodo omogočali pridobivanje sredstev za še 
kakovostnejši razvoj našega delovanja.   
Promoviranje uporabe e-virov še ni doseglo zaželenega učinka, zato bomo nadaljevali s 
promocijo oziroma obveščanjem uporabnikov o tej možnosti, prav tako tudi o možnostih 
oddaljenega dostopa do teh virov.  
Novost v letu 2014 bo objavljen natečaj za učence osnovnih in dijake srednjih šol na temo 
risanja stripov. V maju pripravljamo srečanje zbirateljev in striparsko menjalnico. In še 
razstavi: na eni bodo razstavljena dela, prispela na natečaj; na drugi pa že uveljavljenega 
striparja.  
Prav tako bomo v letu 2014 nagovorili partnersko institucijo, in sicer bomo k sodelovanju 
povabili Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu. Naše sodelovanje bi radi še nadgradili in 
prepričani smo, da bo v korist delavcev knjižnice in uporabnikov. 
Kljub planirani manjši nabavi knjižnega gradiva bomo posebno skrb namenili 
uporabnikom in njihovemu vseživljenjskemu izobraževanju. Zaradi slabih izkušenj z 
organizatorji Simbioze bomo sami pripravili tečaje informacijskega opismenjevanja za 
starejše in brezposelne. Prav tako bomo sami pripravili več drugih praktičnih izobraževanj. 
V Koroški osrednji knjižnici želimo ustvariti uporabnikom prijazno knjižnico, želimo biti 
samoumeven in vsem dostopen javni prostor, prostor, kjer se vedno kaj dogaja in kamor 
ljudje prihajajo zaradi branja, informiranja, izobraževanja, pa tudi zaradi zabave in 
druženja ob raznovrstnih dogodkih. S svojim strokovnim delom želimo postati 
pomembna in prepoznavna inštitucija.  
Tudi v prihodnje bomo pozorno spremljali spremembe navad bralcev pri uporabi 
knjižnice. Mladi bralci so tista skupina uporabnikov, ki jih v naši knjižnici pričakujemo s 
prav posebnim veseljem in jim namenjamo kar nekaj projektov. Še prav posebej smo 
veseli odziva na predšolsko bralno značko Petra Nosa. Posebna skrb bo v letu 2014 
namenjena tudi starejšim in brezposelnim uporabnikom knjižnice. 
Kot osrednja območna knjižnica bomo poseben poudarek namenili izvajanju vseh štirih 
nalog in digitalizaciji knjižnične dediščine in vnašanju e-vsebin na domoznanski regijski 
portal KAMRA, prav tako tudi na dLib.  
Kljub nenehnemu zmanjševanju sredstev za delovanje KOK bomo zaradi vse večje 
potrebe morali začeti z digitalizacijo osrednjega domoznanskega glasila Koroški fužinar. K 
sodelovanju bomo in smo že nagovorili Klub Korošcev v Ljubljani in upamo, da bomo s 
skupnimi močmi uspeli začeti in tudi realizirati ta projekt. Prav tako bomo nagovorili 
Metal Ravne, kot naslednico Železarne Ravne, da finančno podpre to digitalizacijo.   
Pri svojem delu bomo partnersko sodelovali s sorodnimi institucijami, prav tako z lokalno 
skupnostjo in našimi ustanovitelji ter zainteresirano javnostjo. Svetu zavoda bomo 
poročali o svojem delu. 
Domoznanski oddelek »poka po šivih« in zato bomo v letu 2014 poskušali pridobiti nekaj 
metrov polic, na katere bomo zložili gradivo vseh občin, ki se stalno pridobiva, arhivira in 
ne izloča, saj ga hranimo za sedanje in kasnejše rodove. 
Ocenjujem, da je naš program dela 2014 ambiciozno in kljub nenehnemu krčenju sredstev 
še dovolj razvojno naravnan, da bomo obdržali dosedanji nivo storitev. Prepričana sem, 
da nam bo prav zaradi strokovnega in motiviranega kolektiva to tudi uspelo.  

 
 

mag. Irena Oder 
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I Oddelek za nabavo in obdelavo 
 

1 Dopolnjevanje in obdelava knjižničnega gradiva 2013 
Koroška osrednja knjižnica dopolnjuje knjižnično gradivo z: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Načrt je izdelan na osnovi Standardov za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 
30. aprila 2015), sprejetih pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost, v Ljubljani, 21. 
aprila 2005), na osnovi novega Zakona o obveznem izvodu publikacij ZOIPub (UL RS 
69/2006 z dne 3.7.2006), Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS 88-
4079/2003) in Pravilnika o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij, ki jih 
je dne 16.4.2007 sprejel NUK. 
 
Standardi prirasta:  

-število enot na 1.000 prebivalcev = 250 knjig + 14 knjig povečan izbor. 
-število prebivalcev (2012) = 25.383 
-povprečna cena MZK 2012: 19,29 EUR 
-povprečna cena, dosežena v KOK v letu 2013: 19,42 EUR 
 

Načrtovani obseg celotnega prirasta za leto 2014: 
Po standardu mora knjižnica v letu 2014 pridobiti 6.345 enot knjižničnega gradiva, od tega 
630 enot neknjižnega gradiva. Glede na število prebivalcev, povprečno ceno knjige, ki jo 
knjižnica dosega, finančna sredstva za nakup gradiva (občine, MK), darove, zagotavljanje 
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in obvezni izvod ter vse bolj 
varčevalno naravnano politiko financiranja nakupa gradiva s strani države, pa načrtujemo 
nakup v višini 4.650 enot gradiva, dopolnjenega z obveznim izvodom (3.000 enot) in 
darovi (500 enot), skupaj torej 8.150. 
 
Zaradi zmanjšanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 2014 s strani MK RS in za 
1/3 zmanjšanih sredstev v proračunu Občine Črna na Koroškem za nakup knjižničnega 
gradiva, je načrt nakupa v Koroški osrednji knjižnici za leto 2014 prilagojen razmeram in v 

 
nakupi iz sredstev 

Ministrstva za 
kulturo (MK) 

nakupi iz sredstev 
Občine Ravne na 

Koroškem 

nakupi iz sredstev 
Občine Prevalje 

nakupi iz sredstev 
Občine Mežica nakupi iz sredstev 

Občine Črna na 
Koroškem 

obveznimi 
izvodi sredstvi za 

povečan izbor 
OOK (MK) 

darovi 

zamenjavami 
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delu, kjer sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavlja MK RS zmanjšan za 10 % in za 
33,33 % pri Občini Črna na Koroškem. 
 
Glede na razpoložljiva sredstva (zmanjšana s strani države in Občine Črna na Koroškem) 
se bo knjižnica vsekakor še vedno trudila zagotavljati širok in kvaliteten izbor knjižničnega 
gradiva, prisiljena pa bo izbirati naslove ter zmanjšati nakup izvodov posameznega 
naslova, pri nakupu gradiva za enoti Črna in Žerjav pa bomo morali biti pri izboru naslovov 
še posebej pozorni. 
 
V letu 2014 zato načrtujemo prirast 8.150 enot knjižničnega gradiva: 
 

1. Nakup: 4.650 (2.400 občine in 2.250 MK) 

2. Obvezni izvod: 3.000  

3. Darovi: 500   

4. 
Nakup za 
zamejce: 500  

SKUPAJ: 8.150  

 
Pridobljeno gradivo bo strokovno obdelano (vsebinsko in formalno v vzajemni bazi COBIB 
skladno z mednarodnimi standardi za obdelavo). 
 
Pri lociranju gradiva v mreži knjižnice se bodo upoštevali kriteriji: 

o delež prebivalstva in uporabnikov knjižnice 
o dostopnost knjižničnega gradiva in informacij najširšemu krogu prebivalcev 
o kvaliteta zbirke v posamezni enoti (upoštevajoč standarde za sestavo zbirke) 
o prostorski pogoji posamezne enote 
o potrebe uporabnikov 

 

Prirast novega gradiva načrtujemo v razmerju 60% strokovnega in 40% leposlovnega 
gradiva, od tega 10% neknjižnega gradiva in do 30% gradiva za otroke in mladino, kot to 
določajo standardi za sestavo zbirke. 

Nakup knjižničnega gradiva 

a)   Načrtovani obseg nakupa iz sredstev občin:   
 

 

*Občina Črna na Koroškem v proračunu za 2014 zagotavlja le 2/3 zaprošenih sredstev. 
 
 
 
 

Ravne               1.160 enot 46,39% 

Prevalje      610 enot 24,40% 

Mežica         380 enot 15,19% 

Črna                 250 enot 14,02% * 

SKUPAJ:         2.500 enot  
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b)   Načrtovani obseg nakupa iz sredstev MK (javni projektni razpis): 
o 2.250 enot gradiva   
o e-knjige BIBLOS 

 
c)   Nakup za zamejce 
Po predlogu in dogovoru s Slovensko študijsko knjižnico Celovec načrtujemo nakup 
knjižničnega gradiva po našem izboru za otroke in mladino. Upoštevali bomo predloge 
knjižnice v Celovcu, ki  neposredno ugotavlja potrebe po določenem gradivu v svojem 
okolju. 
Sredstva za nakup gradiva za zamejce se pridobijo preko javnega projektnega razpisa 
Ministrstva za kulturo. 
 
500 enot gradiva 

1.1   Obvezni izvod  

Z obveznim izvodom bo knjižnica pridobila 3.000 enot gradiva. 

1.2   Povečan izbor 

Iz sredstev MZK (OOK) bomo pridobili 2 e-vira z oddaljenim dostopom in e-knjige EBSCO. 

1.3   Darovi 

Knjižnica načrtuje z darovi pridobiti 500 enot gradiva. 
 
 

2 Izločanje, odpis in usmerjanje izločenega knjižničnega   
gradiva na območju 

Na podlagi Pravilnika o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva nadaljujemo z izločanjem 
uničenega, poškodovanega in izgubljenega gradiva (kontinuiran odpis) ter zastarelega in 
neaktualnega gradiva ter dvojnic (načrtovani odpis):  3.000 enot. 

V skladu s strokovnimi navodili NUK-a  bomo usmerjali gradivo, ki je bilo izločeno iz 
splošnih knjižnic na območju in iz osrednje območne knjižnice (naloga KOK kot območne 
knjižnice za Koroško). 

2.1   Preusmerjanje gradiva  

Neaktualno gradivo bo delno izločeno, delno preusmerjeno v skladišče. Po potrebi bo 
nekatero gradivo preusmerjeno tudi v enote. 
Načrtujemo preusmeritev okoli 1.000 enot gradiva.  

2.2   Retrospektivna obdelava  

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje retrospektivnega vnosa v elektronski katalog. 
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Načrtujemo vnos 500 enot knjižničnega gradiva (periodika). 

2.3   Bukvarna 

Načrtujemo, da bo v bukvarni vedno na voljo 1.000 izvodov gradiva. Gradivo bomo sproti 
dopolnjevali. V bukvarni v letu 2014 predvidevamo tudi nekaj prireditev. 

2.4   Drugo 

Nujna obnovitev in dopolnitev oznak in napisov na policah v prostem pristopu                 
oddelka za odrasle in mladinskega oddelka (PKLS) ter nabava novih barvnih opornikov v 
PKLS. 

  Pripravila: 
Darja Molnar, vodja obdelave 
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II  Študijski oddelek – domoznanstvo 
 

1 Lokalna bibliografija Koroške 
Temeljna skrb knjižnice je tudi zbiranje, hranjenje in posredovanje domoznanskega 
gradiva. Koroško lokalno bibliografijo bomo dopolnili s 1500 bibliografskimi zapisi.  
 

2 Posebne zbirke 
V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje retrospektivnega vnosa posebnih zbirk v elektronski 
katalog, in sicer  300 enot knjižničnega gradiva iz naslednjih zbirk: 

∗ Slikovno gradivo:  300 enot 
∗ Nadaljevanje popisov rokopisnega gradiva (Felaher) 
 

3 Biografski leksikon 
Za Koroški biografski leksikon bomo že izdelanim 130  geslom dodali 6 novih gesel: 
Klančnik Gregor (gospodarstvenik in športnik), Bavče Mirko (športnik), Fanedl Dekleva 
Krista (športnica), Mačič Fricka (športnica), Robač Štefan (športnik), Adi Urnaut 
(športnik). 
 

4 Bibliopedagoška dejavnost 
Popularizacija posebnih zbirk (domoznanske) z vodenji, ogledi, razstavami, spletno 
stranjo. Predstavitev možnosti, ki jih ponujata domoznanska zbirka in lokalna bibliografija 
Koroške za izvedbo raziskovalnih in seminarskih nalog pri izbirnih vsebinah na Gimnaziji 
Ravne in drugih srednjih šolah. 
 

5 Domoznanska dejavnost 
• Obeležitev 130-letnice rojstva Jakoba Špicarja – prikaz zgodbe na Kamri in 

digitalizirani rokopisi  
• Razstava Ex librisi in knjižna oprema med Fin de sieclom in slovensko moderno (iz 

posebnih zbirk KOK) – duh časa na prelomu 19. in 20. stoletja (secesija): (Geza 
Hercog- ex librisi, knjižne ilustracije, vinjete, značilna grafična podoba knjig) 

• Obeležitev obletnice Meškove smrti (50-letnica) in rojstva (140-letnica) v 
sodelovanju s knjižnico Slovenj Gradec in Selami 

 

6 Digitalizacija in restavracija dragocenega gradiva 
Nadaljevanje z digitalizacijo dragocenega in redkega gradiva po načrtu za območnost 
2013: 

• Zapuščina Jakoba Špicarja (foto album okoli 300 fotografij) 
• Rokopis Špicar – rokopisi (1050 strani) 
• Fotografsko gradivo Franc Ksaver Meško (okoli 250 fotografij) 
 

Pripravili: Simona Šuler Pandev in 
Simona Vončina 
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Koroška osrednja knjižnica bo v 
letu 2014 za uporabnike odprta 112 
ur tedensko.  
Razdeljenost ur po enotah je 
prikazana na grafu. 

III Izposoja 
 
 
 

1 Odprtost 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 Člani 
V letu 2014 je naš cilj obdržati število članov, ki so iz naslednjih ciljnih skupin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odprtost knjižnice in enot

(ur tedensko)

60

19
1

15

8

2

1

1
5

Koroška osrednja knjižnica Kotlje

Strojnska Reka Prevalje
Leše Mežica

Črna Žerjav
Podpeca

predšolski otroci  
(sodelovanje z vrtci, 

predšolska bralna značka) 
 

nezaposleni, iskalci zaposlitve  
(nadaljevanje sodelovanja z 
Zavodom za zaposlovanje – 

CIPS točka, kjer so poleg 
posameznih obiskov tudi 

mesečna skupinska in 
individualna svetovanja) 

študenti  
(sodelovanje s Klubom 

Koroških študentov) 

invalidi, bolni, ostareli  
(dostava gradiva na dom) 
 

odrasli 
(bralna značka za odrasle) 
 

starejši občani in 
upokojenci 

(prireditve, razstave, TVU- 
Smeri, MOCIS) 

 

Ciljne 

skupine 

srednješolci 
 (Rastem s knjigo 2, 

bibliopedagoške ure) 

osnovnošolci 
 (Rastem s knjigo 1, 

bibliopedagoške ure) 
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Člane bomo pridobivali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s predstavitvami knjig in 
drugih prispevkov 

knjižnice in knjižničark na  
Koroškem radiu in v 

drugih sredstvih javnega 

obveščanja 

s predšolsko bralno 
značko 

s predstavitvenimi 
ogledi za vrtce in šole 

s sodelovanjem z vrtci in 
šolami 

 (dopisi, predstave, pravljice, 
delavnice, …) 

nadaljevanje 
sodelovanja s/z 

sodelovanje z društvi 
(upokojenci, invalidi)  

in bralnimi krožki 
bralna značka  

za odrasle 

s tečaji in samostojnim 
učenjem preko računalnika 

(MOCIS) 

s kvalitetno knjižnično zbirko 
in prireditvami 
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3 Izposoja gradiva 
 
Uporabnikom omogočamo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o vračanje knjig v zabojnik za vračanje gradiva (24 ur dnevno) 
o izposojo bolnim, ostarelim in invalidom na dom 
o oddaljen dostop do podatkovnih zbirk 
o izposojo elektronskih knjig na daljavo (EBSCOhost, Biblos) 
o brezžično omrežje Libroam (Eduroam) 
 

4 Delo z odraslimi bralci 

4.1   Uvajanje za uporabo e-knjižnice 

Uvajanje v e–knjižnico, vsak ponedeljek od 11. do 12. ure oziroma po dogovoru. 

Nadaljevali bomo z načrtnim informacijskim opismenjevanjem, ki bo obsegalo: 
o uvajanje v sistem COBISS, 
o uvajanje v klasične informacijske vire, 
o uvajanje in delo s servisi interneta, 

o uporaba elektronskih virov informacij, 
o prostovoljski projekt E-pismena Slovenija (Simbioz@). 

 
Informacijsko opismenjevanje bomo izvajali:  

o v sodelovanju s šolami (osnovnimi in srednjimi),  

o Zavodom za zaposlovanje (CIPS točka), 

V času odprtosti knjižnice 

izposojo 

podaljšanje 

rezervacije 

naročila 

informacije 

Preko interneta 

Preko knjigomata 

vračanje 

24 ur dnevno 

Preko telefona 
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o Centrom za izobraževanje Mocis - CVŽU (učenje preko računalnika), 
o Smeri d. o. o (ob TVU), 
o s posamezniki, 

o s starejšimi. 

4.2   Organizirani predstavitveni in tematski ogledi knjižnice 

Posameznikom in skupinam bomo nudili strokovno vodenje po knjižnici. Pripravili smo 
tudi tematska vodenja in vodenja po enotah. 

4.3   Uporabniki s posebnimi potrebami 

Našim uporabnikom v prostorih Koroške osrednje knjižnice na Ravnah omogočamo 
dostop in branje z elektronskim bralnikom in lupo. Na voljo so tudi zvočne knjige in knjige 
z večjim tiskom, ki so posebej označene. 

4.4   Bukvarna Ajta 

Stare knjige ali knjige, ki jih ne potrebujete več, lahko podarite  bukvarni. Knjige lahko tudi 
kupite  po simbolni ceni. V  Bukvarni bomo občasno organizirali tudi prireditve. 
 

4.5   CIPS – informativna točka Ravne na Koroškem 

V prostorih knjižnice bomo nadaljevali z informativno točko Centra za informiranje in 
poklicno svetovanje Zavoda RS za zaposlovanje.  

Ponuja samopostrežni dostop do: 
o informacij o srednjih, višjih, visokih šolah ter fakultetah in akademijah 
o opis poklicev 
o informacij o možnosti izpopolnjevanja in usposabljanja 

o objavljenih delovnih mest 
o informacij o programih aktivne politike zaposlovanja, o trgu dela  (zloženke, pisna  
       gradiva,  publikacije …) 
o navodil in pripomočkov za učinkovitejše iskanje zaposlitve 

o računalniški program za samostojno načrtovanje poklicne poti 

4.6   Center vseživljenjskega učenja – točka za samostojno učenje 

Koroška osrednja knjižnica, enota MEŽICA, v sodelovanju s Centrom za izobraževanje 
odraslih Slovenj Gradec – MOCIS – ponuja brezplačno informiranje in svetovanje odraslim 
o možnostih izobraževanja. Omogoča brezplačen dostop do gradiv za samostojno učenje 
tujih jezikov (ang, nem) in osnov računalništva (Word, Excel, internet …).  
Omogoča in pripravlja tudi različne delavnice in tečaje. 
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4.7   Svetovanja – Mocis 

V prostorih  Koroške osrednje knjižnice na Ravnah poteka tudi skupinsko in individualno 
svetovanje Centra za izobraževanje odraslih – MOCIS. 
 
 

5 Obveščanje preko elektronskih obvestil in sms obvestil 
Ponujamo možnost obveščanja o poteku rezervacije,  prispelem rezerviranem gradivu, 
skorajšnjem poteku roka izposoje in pošiljanju opomina, obvestilo o poteku članstva ter 
splošna obvestila knjižnice..  
 

6 Knjižnica na obisku 
Ponujamo brezplačno dostavo knjig na dom bolnim, ostarelim in invalidom. 
 

7 Prireditvena dejavnost za odrasle 
Načrtujemo prireditve vsaj 2- krat mesečno. 
Prireditve načrtujemo v matični knjižnici in po enotah. 
Sodelovali bomo pri izvedbi Koroškega kulturnega poletja, Slovenskih dnevih knjige, 
Dnevu splošnih knjižnic, Dnevu odprtih vrat v slovenski kulturi, Tednu vseživljenjskega 
učenja, Kuharjevih dnevih. 

7.1   Srečanja z avtorji 

o Obrazi kulture: predstavitve in pogovori z avtorji domačini ob njihovih 
jubilejih ali pomembnih ustvarjalnih mejnikih 

o Koroški kulturni mozaiki: gostili bomo znane ustvarjalce, ki so zaznamovali 
naš prostor in čas 

o Literarni večeri in druge prireditve 
 

7.2   Knjižna paberkovanja 

Obiskovalcem bomo vsak tretji četrtek v mesecu  ob 10. uri v  
prostorih KOK in vsak tretji torek v mesecu v enoti Prevalje  
predstavili vnaprej izbrane knjige za otroke in odrasle  
(8 pogovorov – od oktobra  do maja ). 

7.3   Bralna značka za odrasle 

V koroških splošnih knjižnicah bomo nadaljevali s skupnim projektom branja za odrasle – 
bralno značko – »Korošci pa bukve beremo«. Branje knjig bo potekalo od novembra do 
aprila. Vsi bralci, ki bodo v tem obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama, 
bodo na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado in praktično darilo.  
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7.4   Bralna srečanja 

V okviru bralne značke za odrasle bomo organizirali  bralna srečanja, povabili goste in se 
pogovarjali o knjigah. 

7.5   Razstave 

o likovne razstave 
o tematske ( iz zakladnice KOK – domoznanska tematika) 
o priložnostne 
o razstavni kotički med gradivom 
 

7.6   Knjižni vrtiljak 

V sodelovanju s Koroškim radiem Slovenj Gradec bomo tudi v letu 2014 tedensko 
predstavljali novejše knjižno gradivo: v okrog 45 oddajah bomo predstavili okrog 90 knjig. 
Sezname predstavljenih knjig pa bomo objavljali tudi na domači strani knjižnice in na 
Facebooku knjižnice. 

7.7   Simbioza 

E-PISMENA SLOVENIJA 
Simbioz@  je vseslovenski prostovoljski projekt, ki povezuje dve generaciji. Namen 
projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja poskrbeti za dvig računalniške 
pismenosti starejših. Mladi bodo na delavnicah, ki bodo potekale v knjižnici naučili 
starejše računalniških veščin. Če bo projekt potekal, bomo tudi v letu 2014 sodelovali, sicer 
pa bomo tovrstno izobraževanje pripravili sami z našim informatikom.  

7.8   Seznami najbolj branih knjig 

Mesečno bomo pripravljali sezname najbolj branih knjig, ki bodo objavljeni v Večeru, 
Dnevniku, po Koroškem radiu, pri založbi Rokus in na naši domači strani. 

7.9   Ustvarjalne delavnice za odrasle 

Pripravili bomo tudi priložnostne delavnice za odrasle. 

7.10   Facebook 

Lahko se nam pridružite tudi na Facebooku. 

7.11   Recikliranje za nasmeh 

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

7.12   Čitalnica na prostem 

V poletnih mesecih bomo spet organizirali  
čitalnico na prostem: »Poletna branja pod magnolijo«.  

7.13   Druge prireditve v prostorih KOK 

Prostor bomo odstopili za razne prireditve. 

7.14   Sodelujte z nami – vaši predlogi in pripombe 

Na naši domači strani lahko sodelujete z nami ali ocenite naše delo. 
Vas v naši knjižnici kaj navdušuje ali moti? 
Imate predloge za spremembe ali novosti? 
Vsak vaš predlog in pripomba bosta dobrodošla!  

7.15   Brezžično omrežje  

V prostorih naše knjižnice vam omogočamo brezplačni dostop do svetovnega spleta s 
pomočjo brezžičnega omrežja Libroam ter Eduroam. Za dostop potrebujete svojo 
mobilno napravo (prenosnik, dlančnik, mobilnimi telefon, …) z brezžično povezavo ter 
uporabniško ime, geslo in ustrezno programsko opremo.  

7.16   Oddaljen dostop  

Z računalnikov v  Koroški osrednji knjižnici in v njenih enotah lahko uporabniki dostopate 
do elektronskih virov. Do nekaterih e-virov pa lahko dostopate preko oddaljenega 
dostopa, torej od doma ali s katerega koli drugega računalnika. Vse, kar potrebujete, je, 
da ste član naše knjižnice. Prijavite se s številko svoje izkaznice in z geslom, s katerim 
dostopate do storitve Moja knjižnica na Cobissu. Če ste član in še nimate gesla, se oglasite 
v knjižnici, kjer vam ga bomo dodelili. 
 

7.17   Izposoja elektronskih knjig na daljavo 

Bralcem omogočamo branje in izposojo želene literature od doma. Uporabniki morajo 
imeti doma internetno povezavo in navodila za ustvarjanje uporabniškega računa ter 
namestitve potrebnih programov za branje izposojenih knjig. Knjige imajo lahko 
izposojene sedem oziroma  štirinajst dni. Prijavite se s številko vaše izkaznice in z geslom, 
s katerim dostopate do storitve Moja knjižnica na Cobissu. Če ste član in še nimate gesla, 
se oglasite v knjižnici, kjer vam ga bomo dodelili. (EBSCO host, BIBLOS) 
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7.18   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 okoli 350 enot stripovske literature. 
 
 
S postavitvijo zbirke želimo: 

o pridobiti nov prostor za druženje in občasne neformalne prireditve, pogovore, 
okrogle mize na teme, ki zanimajo to ciljno generacijo; 

o pridobiti dodaten razstavni prostor; 
o prezentirati del novo pridobljenih del iz zbirke Artoteka – stripi;  
o omogočiti uporabnikom tudi medosebno izmenjavo starih stripovskih klasikov. 

 

7.19   Izobraževanje 

Udeležba na potrebnih tečajih in posvetih. 
 
Pripravila: 
Meta Boštjan, vodja izposoje 

 

8 Novo v letu 2014 

8.1   Bralna značka za odrasle »Korošci pa bukve beremo« 

V letu 2014 nadaljujemo s 4. sezono branja za odrasle. Gre za skupen projekt promocije 
branja za odrasle v vseh koroških splošnih knjižnicah. V okviru bralne značke za odrasle 
promoviramo branje kakovostne literature, organiziramo bralna srečanja z gosti, vodene 
oglede knjižnice za uporabnike s posebnimi potrebami, ki so se bralni znački pridružili pri 
lahkem branju. V novi sezoni bomo k branju povabili bralce slovenske besede v zamejstvu, 
povečali izbor literature za lahko branje, popestrili bralna srečanja in v priporočene knjige 
dodali kazalke z nagovorom in prostorom za pisanje sporočil bralcev. 
 

8.2   Izmenjava/partnerstvo 

Nova ideja v letu 2014 je poiskati partnersko institucijo z namenom izmenjave izkušenj, 
strokovnih stališč, bibliopedagoškega dela, literarnih srečanj, strokovnega druženja. K 
sodelovanju smo povabili Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, za katero že izvajamo 
nakup knjižničnega gradiva za otroke in mladino, sodelovanje pa bi okrepili z branjem pri 
obeh bralnih značkah Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
(predšolska bralna značka Petra Nosa, bralna značka za odrasle Korošci pa bukve 
beremo), izvedbo pravljične ure za zamejske otroke ali izmenjavo literarnega večera. 
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8.3   Izmenjava/partnerstvo 

V decembru bomo ob 100. obletnici rojstva pripravili razstavo o življenju in delu satirika, 
pisatelja, igralca, režiserja, humorista, komika, pesnika in šansonjerja Franeta Millčinskega 
– Ježka. 

Pripravila: 
Petra Makuc 
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IV Mladinski oddelek 
Programe in projekte za otroke in mladino bomo izvajali vse leto, razen v času poletnih 
počitnic (med junijem in septembrom 2014). 
 

1 Dejavnosti v mladinskem oddelku  
Kraj izvajanja: Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana (Ravne na Koroškem) 
 
 
 
 
 
 
 
  
Starostna stopnja udeležencev: od 4. do 15. leta starosti (pravljične ure z ustvarjalnimi 
delavnicami od 4. do 10. leta starosti). 

1.1   Opis dejavnosti s termini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKLS 
Delovni čas: 

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

  sobota:  8.oo - 13.oo 

Pravljične ure z  
ustvarjalnimi delavnicami   

(vsako sredo ob 17. uri) 
 

Branje pravljic in ustvarjalne delavnice, ki jih izberemo 
skladno s pomembnimi dogodki, prazniki, letnimi časi ... 

Otroške lutkovne in 
dramske predstave 

(predvidoma ob sredah 
ob 17. uri) 

Prirejamo skladno s pomembnimi dogodki in prazniki kot 
popestritev bibliopedagoške dejavnosti. 

Večje tematske 
razstave za otroke in 

mladino 

Pripravljamo ob raznih jubilejih otroških in mladinskih pisateljev, 
pesnikov, ilustratorjev, ob pomembnejših slovenskih in svetovnih 
tematskih dnevih in praznikih, ob obletnicah knjižnih založb, 
zbirk, nagrad in podobno. 

Priložnostna srečanja s 
pisatelji, pesniki 

ilustratorji 

So nagrada za različne oblike sodelovanja otrok in mladih v 
knjižnični bibliopedagoški dejavnosti. Pripravimo jih enkrat ali 
dvakrat letno. 

Bibliopedagoške ure in 
vodeni ogledi za šole in vrtce  

(po dogovoru) 

Po dogovoru s šolami in vrtci nudimo strokovno vodenje po 
knjižnici (za vrtce po mladinskem oddelku Koroške osrednje 
knjižnice dr. Franca Sušnika) in uvajanje v knjižnično-
informacijska znanja, COBISS/OPAC, internet. 



 
  Program dela 2014 
 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od oktobra do konca aprila pri projektu Predšolska bralna značka Petra Nosa:  

∗ pripravimo priporočilni seznam za predšolske otroke in ga posredujemo vrtcem; 

∗ predšolski otroci obnovijo ali ilustrirajo vsebino 4 knjig (slikanice, basni, pravljice ali  
   pesmice ipd.); 
∗ pripravimo ure pravljic v knjižnici ali vrtcu po dogovoru; 
∗ izven delovnega časa (po dogovoru) odpremo krajevne enote in oddelek za otroke  

  in mladino na Ravnah za skupine otrok iz vrtcev in jim tudi omogočimo izposojo   
   knjig - načeloma je dogovor z istim vrtcem na določen dan v mesecu (cca. 4-krat  
   letno); 

∗ vzgojiteljice prevzamejo vodenje evidenc in seznanitev staršev z namenom in s  

Prvošolci na obisku 
(prvošolce seznanimo s 

knjižnico in jih povabimo k 
vpisu) 

Z osnovnimi šolami in vrtci sodelujemo pri uvajanju 
prvošolcev v knjižnico. Septembra jim pošljemo vabilo k 
obisku knjižnice in dodamo vpisnico za vse, ki bi želeli 
postati člani, ob obisku pa jim knjižnico primerno 
predstavimo. 

Po dogovoru z vrtci, osnovnimi šolami in drugimi zavodi 
bodo v mladinskem oddelku potekale ure pravljic z 
ustvarjalnimi delavnicami tudi dopoldne.  

Dopoldanske ure pravljic  
z ustvarjalnimi delavnicami 
po dogovoru s šolami, vrtci 

in drugimi zavodi 

Dopoldanske ure pravljic 
v enotah 

(po dogovoru z vrtci in 
šolami) 

Potekajo v vseh naših enotah po dogovoru s šolami in 
vrtci vseh krajev Mežiške doline, dopolnimo jih tudi z 
ustvarjalnimi delavnicami. 

Pravljice na obisku  
(predvsem v enotah, kjer prostori niso 

primerni za ure pravljic, gremo s pravljico na 
obisk tudi v vrtec ali šolo) 

V vseh krajih Mežiške doline bomo 
pripravili ure pravljic tudi v vrtcih, kjer 
bodo to želeli, predvsem pa tam, kjer 
knjižnični prostori za to niso primerni 
(Črna). 

Popoldanske ure pravljic 
v enotah  

(enkrat mesečno) 
Bomo pripravili enkrat mesečno med oktobrom in aprilom 
v enotah Prevalje in Žerjav. 

Sodelovanje z vrtci Mežiške doline pri čim 
kvalitetnejši knjižni in knjižnični vzgoji otrok, pri 
vzgajanju dobrega odnosa do knjige in branja; 
spodbujanje staršev k sodelovanju, k obiskom 
knjižnice. 

Predšolska bralna značka  
Petra Nosa  

po dogovoru z vrtci 
 (obisk vrtca v knjižnici, ure pravljic v 

krajevni enoti knjižnice ali v vrtcu) 
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   potekom projekta; 
∗ konec leta po dogovoru pripravimo razstavo otroških likovnih izdelkov – ekspresij  
   po prebranem oz. poslušanem; 
∗ konec leta otroke povabimo na zaključno prireditev (lutke ipd.) s podelitvijo  
   priznanj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesečni razstavni 
kotički in akcija  

»Moja naj knjiga« 

Akcija, ki bo trajala od septembra 2013 do aprila 2014. V tej 
akciji se bomo povezali s šolskimi knjižničarji v Mežiški 
dolini in z njihovo pomočjo zbirali glasove za najljubšo 
knjigo. Od septembra do aprila bomo mesečno pripravili 
tudi razstavni kotiček „Moja najljubša knjiga“, na koncu pa 
otroke povabili na srečanje s pisateljem in s knjigo 
nagradili po enega udeleženca iz vsake naše enote (6 
mesečnih knjižnih nagrad; skupno 60 nagrad). 
 

Od oktobra 2013 do marca 2014 bo v Koroški osrednji 
knjižnici dr. Franca Sušnika in njenih enotah v sodelovanju 
s šolami Mežiške doline potekal Slovenski knjižnično-
muzejski MEGA kviz, ki je nastal na pobudo Ministrstva za 
kulturo in na izkušnjah Slovenskega knjižnega kviza. Kviz 
obravnava kulturno dediščino, zato v njem sodelujemo 
knjižnice in muzeji. Kviz je namenjen predvsem 
osnovnošolcem drugega in tretjega triletja osnovne šole. 
 

Mesečni razstavni 
kotički in akcija 

»Slovenski knjižnično-
muzejski 

MEGA kviz« 
(v PKLS in enotah) 

Mesečna knjižna 
uganka 

Za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole 10-krat letno skupaj s 
šolskimi knjižničarkami pripravimo knjižno uganko in izžrebance 
iz vsake enote nagradimo s knjigo (skupaj podelimo 60 knjižnih 
nagrad). 

Ustvarjalnice  
Pripravili bomo priložnostne ustvarjalnice za mlade od 10. do 
15. leta. 

Raziskovalne 
delavnice 

Mlade od 10. do 15. leta bomo povabili k zanimivemu 
raziskovanju s pomočjo knjižničnega gradiva in interneta. 

Sodelovanje pri projektu 
Rastem s knjigo 1 

Sodelovanje pri projektu 
Rastem s knjigo 2 

»Rastem s knjigo 1: slovensko mladinsko leposlovno delo 
vsakemu sedmošolcu« in »Rastem s knjigo 2: slovensko 
mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku prvega letnika« 
sta projekta Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in 
šport, Zveze splošnih knjižnic in Javne agencije za knjigo RS.  
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Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika bodo obiskali sedmošolci devetletnih OŠ 
Mežiške doline in dijaki prvih letnikov srednjih šol Mežiške doline. Knjižnica jim v okviru 
obiskov ponuja predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko opismenjevanje, 
motivacijo za branje leposlovja in jim podari na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko 
leposlovno delo. Projekta sta del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih 
starostnih stopnjah. Obiski sedmošolcev in dijakov prvih letnikov potekajo po dogovoru. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2   Kratek koledarski pregled dejavnosti za leto 2013 

 

Januar 
(4 ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; interaktivni pano Najstniška čvekalnica; 
razstavni kotiček Moja naj knjiga; razstavni kotiček Megakviz; knjižna uganka) 

8. 1. pravljica o novoletnih pričakovanjih 

15. 1. sodobna svetovna pravljica; interaktivni pano Najstniška čvekalnica 

22. 1. sodobna pravljica o živalih pozimi 

29. 1. 
klasična pravljica z zimsko tematiko, razstavni kotiček Moja naj knjiga; 
razstavni kotiček Megakviz 

    

Februar 
(4 ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; ustvarjalnica za mlade; razstava ob slovenskem 
kulturnem prazniku; razstavni kotiček Moja naj knjiga; razstavni kotiček Megakviz,; knjižna 
uganka) 

4. 2.   ustvarjalnica za mlade in razstava ob slovenskem kulturnem prazniku 

5. 2. sodobna pravljica s kulturno tematiko ob kulturnem prazniku, 8. 2. 

12. 2. pravljica o ljubezni in prijateljstvu   

19. 2. slovenska ljudska pravljica ob dnevu maternega jezika, 21. 2. 

26. 2. 
Basen ali pravljica z živalsko tematiko; razstavni kotiček Moja naj knjiga; 
razstavni kotiček Megakviz 

    

Marec 
(4 ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; interaktivni pano Najstniška čvekalnica; 
razstavni kotiček Moja naj knjiga; razstavni kotiček Megakviz; knjižna uganka) 

5. 3. pravljica sodobne pisateljice ob dnevu žena, 8. 3. 

12. 3. pravljica z živalsko tematiko ob gregorjevem, 12. 3. 

19. 3. 
svetovna ljudska pravljica ob začetku pomladi; interaktivni pano Najstniška 
čvekalnica 

26. 3. 
pravljica z materinsko tematiko ob materinskem dnevu, 25. 3., razstavni 
kotiček Moja naj knjiga; razstavni kotiček Megakviz 

    

“Najstniška čvekalnica” 
(vse leto v oddelku za 

otroke in mladino) 

Interaktivni pano z informativno, zabavno in 
izobraževalno vsebino za najstnike. Tu lahko najstniki 
oddajo oglas, postavijo vprašanje, priporočijo vrstnikom 
dobro branje, pripnejo najnovejšo šalo, preberejo o 
novostih v svetu mode, glasbe, športa, turizma, zdravja, 
avtomobilizma … 
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April 
(5 ur pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; razstava ob mednarodnem dnevu otroških knjig in 
svetovnem dnevu knjige; razstavni kotiček Moja naj knjiga; knjižna uganka) 

2. 4. 
zaključna prireditev Megakviza: na obisk povabimo otroškega pisatelja 
(pravljičarja ali ugankarja); razstava ob mednarodnem dnevu otroških knjig 

2.  4. 
sodobna pravljica o zdravem življenjskem slogu ob svetovnem dnevu zdravja, 
7. 4. 

9.  4. sodobna svetovna pravljica 

16.  4. pravljica o knjigah in branju (svetovni dan knjige, 23. 4.) 

23.  4. pravljica z ekološko tematiko (svetovni dan Zemlje, 22. 4.) 
 30. 4.  slovenska ljudska pravljica; razstavni kotiček Moja naj knjiga 
  

Maj 
(4 ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; razstava o Megakvizu; interaktivni pano 
Najstniška čvekalnica; zaključek PBZ s podelitvami priznanj in lutkovnimi predstavami; 
razstavni kotiček Moja naj knjiga; knjižna uganka) 

7. 5. sodobna svetovna pravljica 

14. 5. pravljica z družinsko tematiko (svetovni dan družine, 15. 5.) 

21. 5. pravljica z zemljepisno tematiko; interaktivni pano Najstniška čvekalnica 

29. 5. sodobna svetovna pravljica 

28. 5. sodobna slovenska pravljica; razstavni kotiček Moja naj knjiga 

 29. 5. 
 lutkovna predstava ob zaključku PBZ (5 izvedb – z enotami); razstava o 
Megakvizu ob koncu reševanja kviza 

  

Junij 
(razstava Predšolska bralna značka Petra Nosa; razstavni kotiček Moja naj 
knjiga; knjižna uganka) 

19. 6. razstava Predšolska bralna značka Petra Nosa 
30. 6. razstavni kotiček Moja naj knjiga 
  

September (razstavni kotiček Moja naj knjiga; knjižna uganka) 
18. 9. razstavni kotiček Moja naj knjiga 
  

Oktober 
(5 ur pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; raziskovalna delavnica za mlade; razstava ob 
krajevnem prazniku; razstavni kotiček Moja naj knjiga; knjižna uganka) 

  1. 10. sodobna svetovna pravljica 
  7. 10. pravljica o živalih 

8. 10. 
delavnica za mlade (10-15 let): Raziskujmo skupaj: o domačem kraju (knjige, 
internet, naredimo razstavo); razstava raziskovalne delavnice ob krajevnem 

prazniku, 12. 10. 

9. 10.      koroška ljudska pripovedka 

15. 10. 
pravljica o hrani ob svetovnem dnevu hrane, 16. 10.; razstavni kotiček Moja naj 
knjiga 

22. 10. pravljica o varčevanju (svetovni dan varčevanja, 31. 10.) 

 29. 10. 
basen o varčevanju (svetovni dan varčevanja, 31. 10.); razstavni kotiček Moja 
naj knjiga 
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November 
(4 ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; ustvarjalnica za mlade; interaktivni pano 
Najstniška čvekalnica; razstavni kotiček Moja naj knjiga; knjižna uganka) 

5. 11. svetovna pravljica o prijateljstvu (svetovni dan mladine, 11. 11.) 
12. 11. slovenska ljudska pravljica 

19. 11. 
pravljica o knjižnici ali knjigah (dan splošnih knjižnic, 20. 11.); interaktivni                
pano Najstniška čvekalnica 

25. 11.            ustvarjalnica za mlade (okraski za novoletno drevo, voščilnice ali darilca) 

26. 11. sodobna pravljica z zimsko tematiko; razstavni kotiček Moja naj knjiga 
    

December 
(2 uri pravljic z ustvarjalnimi delavnicami; otroška lutkovna ali dramska predstava; razstava 
ob novem letu; razstavni kotiček Moja naj knjiga, knjižna uganka) 

  3. 12. 
otroška lutkovna ali dramska predstava ob dnevu odprtih vrat slovenske  
kulture 

  10. 12. pravljica ali basen o obdarovanju 

11. 12. razstava ob novem letu 

17. 12. svetovna pravljica z božično tematiko; razstavni kotiček Moja naj knjiga 
 

1.3   Povzetek dejavnosti v mladinskem oddelku 
 

o dopoldanske ure pravljic in bibliopedagoške ure ter vodeni ogledi v dogovoru s 
šolami in vrtci; 

o 31 popoldanskih ur pravljic z ustvarjalnimi delavnicami;  
o 2 mladinski ustvarjalnici; 
o mladinska raziskovalna delavnica; 
o 66 knjižnih nagrad (60 za uganko, 6 za akcijo Moja naj knjiga); 
o 6 tematskih razstav (ob slovenskem kulturnem prazniku, ob mednarodnem dnevu 

otroških knjig, „Megakviz“, Predšolska bralna značka Petra Nosa; ob krajevnem 
prazniku in ob novem letu); 

o 72 razstavnih kotičkov Moja naj knjiga (oddelek za otroke in mladino in enote); 
o 18 razstavnih kotičkov Megakviz (oddelek za otroke in mladino in enote); 
o 2 otroški lutkovni ali dramski predstavi (ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture; 

ob zaključku akcije PBZ: 6 ponovitev), skupaj 7 predstav; 
o 10 knjižnih ugank; 
o Rastem s knjigo 1 – cca. 10 obiskov sedmošolcev; 
o Rastem s knjigo 2 – cca. 9 obiskov dijakov prvih letnikov; 
o Najstniška čvekalnica – 4 interaktivni panoji. 

Pripravila: 
mag. Jelka Kos  
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V Program dejavnosti knjižnice kot 
osrednje območne knjižnice (OOK) 

Koroška osrednja knjižnica je od leta 2003 (odločba Ministrstva za kulturo  
612-16/2003-1) Osrednja območna knjižnica za Koroško in izvaja posebne naloge, ki jih 
financira Ministrstvo za kulturo RS. 

      Posebne naloge so določene v dokumentih Poslanstvo osrednjih območnih knjižnic     
      in Vizija osrednjih območnih knjižnic 2014, in opredeljujejo naslednje cilje: 
 

1 Dolgoročni cilji  knjižnice v okviru posebnih nalog 
območne knjižnice 
o zagotavljanje enakomernega razvoja knjižničnih storitev v splošnih knjižnicah 

območja, podpiranje njihove raznolikosti in razvijanje novih dejavnosti ter 
reševanje skupnih problemov; 

o večja učinkovitost in gospodarnost pri pridobivanju, obdelavi in posredovanju 
gradiva in informacij; 

o izgradnja kvalitetne območne zbirke - obsežnejše in  strokovno zahtevnejše -  ki je  
dostopna vsem uporabnikom s širšega območja z upoštevanjem njihovih 
specifičnih potreb; z brezplačno medknjižnično izposojo in oddaljenim dostopom 
do informacij; 

o sodelovanje knjižničarjev območja pri reševanju strokovnih vprašanj, pri 
izobraževanju in izmenjavi znanja; 

o uveljavitev načela sodelovanja in koordinacije med splošnimi knjižnicami območja; 
o nadaljevanje vzpostavitve zbirke naročenih in brezplačnih elektronskih virov v 

vseh splošnih knjižnicah Koroške; 
o organiziranje enotnega sistema pridobivanja, obdelave in hranjenja 

domoznanskega gradiva; 
o ohranitev in dostopnost koroškega domoznanskega gradiva kot sestavnega dela 

slovenske pisne dediščine (tudi polpublicirano gradivo, serijske publikacije in 
neknjižno gradivo); 

o sodelovanje pri vnosu vsebin na skupni portal za dostop do digitaliziranih 
domoznanskih zbirk območja   in države (KAMRA); 

o načrtna digitalizacija za območje pomembnega gradiva; 
o smiselno usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva območja, tako da se ohrani 

kulturna dediščina ter vse za območje pomembno gradivo; 
o ohranjanje in razvijanje zavesti o identiteti pokrajine. 
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2 Načrt dela KOK kot osrednje območne knjižnice (OOK) 

2.1   Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij 

o Nakup e-baz in zagotavljanje oddaljenega dostopa do elektronskih      
      virov za vse splošne knjižnice na območju in za uporabnike: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E-knjige: eBook Public Library Subscription Collection -   
  
 
o Povečan in zahtevnejši izbor knjižnega gradiva bo v letu 2014 temeljil zgolj na  

            obveznem izvodu, ki ga bo knjižnica v celoti strokovno obdelala ter posredovala za   
            potrebe območja.  

o Povečan in zahtevnejši izbor gradiva in informacij bo knjižnica nudila najmanj 20 %  
            uporabnikom s širšega območja in si še nadalje prizadevala pridobivati nove člane s   
            širšega območja Koroške. 

o Tudi v letu 2014 brezplačna medknjižnična izposoja splošnim 
knjižnicam območja.  

2.2   Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 

o Izvajanje mentorstva ter uvajanje novih knjižničnih delavcev; 

o sodelovanje s knjižnicami na območju,  svetovanje pri strokovni ureditvi knjižnic,  
       pomoč pri vodenju projektov; 

o izobraževanje: izvedba skupne delavnice/predavanja za vse knjižnice območja; 

o organizacija izobraževanja v regiji za uporabo elektronskih virov; 

o organizacija srečanj s knjižničarji splošnih knjižnic območja, izmenjava izkušenj in  
o znanja; 

o skupni projekti s knjižnicami na območju. 
 
 

- arhiv časnika Večer 

davčno, finančno, računovodsko in pravno področje  -  
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2.3   Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 
gradiva 

o Vzpostavitev digitalne domoznanske  zbirke na domači spletni strani in skupnem   

      knjižničnem portalu z naslednjimi vsebinami: 

� dograjevanje zbirke bio-bibliografskih podatkov (Koroški  biografski leksikon) 
o   osebnostih   s celotnega območja;            

� vključevanje novih digitaliziranih vsebin na portal; 

� koordinacija domoznanstva na območju  (bibliografska obdelava, normativna 
kontrola …); 

� strategija domoznanstva v sodelovanju z NUK. 

o  KAMRA -  sodelovanje v razvijanju in vzdrževanju portala KAMRA: 

� koordinacija dela v  regiji, krepitev sodelovanja v regijskih skupinah; 
� povezovanje aktivnih partnerjev; 
� promocija e -  domoznanskih vsebin. 

2.4   Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega 
območja 

V skladu s strokovnimi navodili NUK-a bo Koroška osrednja knjižnica usmerjala gradivo, ki 
je bilo izločeno iz splošnih knjižnic na območju.  

2.5   Koordinacija NUK in Tim OOK 

Na državnem nivoju bo Koroška osrednja knjižnica sodelovala s timom OOK, s 
Konzorcijem KAMRA, katerih del je tudi sama in v delovnih skupinah. 

 
 

Pripravila: 
Darja Molnar, koordinatorica OOK  
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DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV KOROŠKE 

V KOK je sedež Društva bibliotekarjev Koroške, njena predsednica je sodelavka Simona 
Vončina. Tudi vnaprej bo knjižnica pomagala koordinirati delo društva in tudi tako skrbela 
za pospeševanje knjižničarstva v regiji ter njeno profesionalizacijo. 
 
 

IZOBRAŽEVANJE 

V okviru finančnih sredstev in potreb delovnega procesa bo delavcem omogočena 
udeležba na seminarjih in tečajih ter drugih oblikah permanentnega izobraževanja. 
 
 

INVESTICIJE 

V predlogu proračuna smo občine ustanoviteljice zaprosili za dodatna investicijska 
sredstva za njihove krajevne knjižnice, kjer predvidevamo posodobitev zastarele IKT 
opreme in za dokup polic v domoznanskem oddelku na gradu, kjer zbiramo gradivo vseh 
občin. To je gradivo, ki se samo pridobiva in ne izloča, saj ga hranimo za sedanje in 
kasnejše rodove. Prostora ni več niti za monografije niti periodiko. Z dodatnimi policami v 
samem prostoru DZ in pod stopniščem in v zidnih nišah na hodniku bi pridobili zadostno 
število metrov polic, na katerih bi lahko razvrstili to posebno gradivo. 
 

Občine Vrsta investicij Znesek 

Občina Ravne na Koroškem 
IKT oprema  

Domoznanski oddelek 
5.540 EUR 

Občina Prevalje 
IKT oprema  

Domoznanski oddelek 
2.790 EUR 

Občina Mežica 
IKT oprema  

Domoznanski oddelek 
2.072 EUR 

Občina Črna na Koroškem IKT oprema  
Domoznanski oddelek 

1.850 EUR 

 
Za knjižnico v Črni pa upamo, da se bo čim prej našla primernejša lokacija. 
 
Pričakujemo, da bodo v občinah prepoznali potrebo po teh investicijah in jih uvrstili v 
svoje proračune. 
 

Direktorica KOK:                        
mag. Irena Oder 
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VI Finančni načrt 
 

FINANČNI NAČRT 2014    
     
  PLANIRANO  PLANIRANO  INDEKS 

 OPIS 2013 2014   
   1 2 2/1 
I.A. Prihodki za izvajanje javne službe 719.901 706.135 98,09 

     
1. Prejeta sredstva od občin za tekoče poslovanje 601.339 595.129 98,97 
1.1. Sredstva za plače, prisp. in druge osebne prejemke 451.078 452.496 100,31 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 260.272 261.090 100,31 
1.1.2. Občina Prevalje 83.089 83.350 100,31 
1.1.3. Občina Mežica 56.159 56.336 100,32 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 51.558 51.720 100,31 
1.2. Sredstva za mat.stroške (so)ustanoviteljic  143.159 135.150 94,41 
1.2.1. Občina Ravne na Koroškem 80.967 78.500 96,95 
1.2.2. Občina Prevalje 27.848 22.450 80,62 
1.2.3. Občina Mežica 18.305 18.300 99,97 
1.2.4. Občina Črna na Koroškem 16.039 15.900 99,13 
1.3. Program krajevnih  knjižnic 7.102 7.483 105,36 
1.3.1. Občina Ravne na Koroškem 4.743 4.743 100,00 
1.3.3. Občina Mežica 1.226 1.610 131,32 
1.3.4. Občina Črna na Koroškem 1.133 1.130 99,74 
2. Prejeta sredstva  Ministrstva za kulturo 61.808 51.432 83,21 
2.1. Ministrstvo za kulturo - program OOK 4.741 3.500 73,82 
2.2. Ministrstvo za kulturo - plače OOK 53.805 44.670 83,02 
2.3. Ministrstvo za kuturo - digitalizacija OOK 3.262 3.262 100,00 
3. Lastni prihodki (članarine, vpisnine, opomini itd.) 40.324 43.194 107,12 
3.1. Članarine in vpisnine 21.300 21.300 100,00 
3.2. Opomini 14.000 17.120 122,29 
3.3. Izgubljeno ali uničeno gradivo in izkaznice 1.000 1.000 100,00 
3.4. Medknjižnična izposoja 800 800 100,00 
3.5. Fotokopiranje 500 500 100,00 
3.6. Izpisi 900 700 77,78 
3.7. Komercialni najem prostorov 324 324 100,00 
3.8. Ostale storitve knjižnice 100 50 50,00 
3.9. Bukvarna 1.400 1.400 100,00 

4. Drugi prihodki  16.430 16.380 99,70 
4.1. Obresti 100 50 50,00 
4.2. Odškodnine zavarovalnica 530 530 100,00 
4.3. Prihodki donacije       
4.4. Drugi prihodki 300 300 100,00 
4.5. Prihodki za povračila stroškov  2.500 2.500 100,00 
4.6. Refundacija ESS CVŽU 0 0   
4.6.1. Refundacija ESS CVŽU - PLAČE       
4.6.2. Refundacija ESS CVŽU - OSTAL       
4.7. Refundacija ZZZS - plače       
4.8. Refundacija ZZS - plače javno delo 13.000 13.000 100,00 
5. Kulturne akcije občin (so)ustanoviteljic       
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6. Investicijsko vzdrževanje občina Prevalje 0     

     
I.B. Odhodki za izvajanje javne službe 719.901 706.135 98,09 

     
1.  PLAČE IN DRUGI OP 501.635 497.166 99,11 
1.1. BOD  388.000 390.900 100,75 

1.2. Prispevki delodajalca 62.468 62.950 100,77 

1.3. Stimulacija       

1.4. Drugi osebni prejemki 51.167 43.316 84,66 

1.4.1. Regres 9.784 8.858 90,54 
1.4.2. Prehrana med delom 18.740 18.740 100,00 
1.4.3. Prevoz na delo  11.677 11.700 100,20 
1.4.4. Jubilenje nagrade, solidarnostne pomoči itd. 1.466 2.188 149,25 
1.4.5. Dodatno pokoj.zavarov. ZVPSJU 9.500 1.830 19,26 

     
2. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 218.266,45 208.969 95,74 
2.1. Stroški blaga in materiala 82.349,00 86.750 105,34 

2.1.1. Material za tekoče vzdrževanje 7.232 7.200 99,56 
2.1.2. Restavriranje grajskega pohištva 0     
2.1.3. Električna energija 14.114 14.400 102,03 
2.1.4. Ogrevanje 37.297 41.000 109,93 
2.1.5. Drobni inventar 1.200 4.500 375,00 
2.1.6. Pisarniški material, oprema knjiž. grad. strok. literatura 15.200 16.100 105,92 
2.1.7. Material za razstave in prireditve 2.456 3.000 122,15 
2.1.8. Drugi materialni stroški 550 550 100,00 
2.2. Stroški storitev 97.726 98.306 100,59 
2.2.1. Telefonske in poštne storitve 11.600 11.600 100,00 
2.2.2. Vzdrževanje in popravila  5.950 9.500 159,66 
2.2.3. Računalniške storitve 6.387 5.000 78,28 
2.3.4. Internetna gostovanja in domene 7.500 7.900 105,33 
2.2.5. Varovanje objekta 4.900 5.200 106,12 
2.2.6. Stroški čiščenja 3.450 2.800 81,16 
2.2.7. Reklame in objave 3.600 3.000 83,33 
2.2.8. Stroški zavarovanje 5.800 8.500 146,55 
2.2.9. Stroški plačilnega prometa 1.300 1.000 76,92 
2.2.10. Stoški svetovalnih, odvetniških storitev in podobno 4.500 1.244 27,64 
2.2.11. Stroški izobraževanja 2.133 2.100 98,45 
2.2.12.  Komunalne in prevozne storitve 4.877 5.200 106,62 
2.2.13. Stroški službenih potovanj 2.623 2.600 99,12 
2.2.14. Stroški študentskega servisa 9.400 9.400 100,00 
2.2.15. Stroški avtorskega honorarja 2.000 1.000 50,00 
2.2.16. Sejnine 1.316 1.600 121,58 
2.2.17. Reprezentanca in poslovna darila 1.500 1.500 100,00 
2.2.18. Stroški članarin in medknjižnjične izposoje 1.000 1.900 190,00 
2.2.19. Stroški razstav in prireditev 4.362 4.500 103,16 
2.2.21. Stroški drugih storitev 1.573 500 31,78 
2.2.22. Stroški območnosti OOK 4.741 3.500 73,82 
2.2.23. Stroški digitalizacije OOK 3.262 3.262 100,00 
2.2.24. Mladinska dejavnost 2.552 3.100 121,47 
2.2.25. Občinski projekti   1.000   
2.2.26. Projekt ESS CVŽU       
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2.2.27. Bukvarna Ajta 1.400 1.400 100,00 
2.3. Amortizacija 12.325   0,00 
2.4. Drugi odhodki 20.319 17.483 86,04 

2.4.1. Takse in pristojbine 109   0,00 
2.4.2. Stavbno zemljišče 4.283 4.283 100,00 
2.4.3. Stroški javno delo  13.000 13.000 100,00 
2.4.4. Obresti 107 100 93,46 
2.4.5. Drugi finančni odhodki 220 100 45,45 
2.4.6. Stroški po projektih  2.600     
2.5. Investicijsko vzdrževanje 3.247 4.130 127,19 

2.6. Operativni Leasing za nakup avtomobila 2.300 2.300 100,00 

         

I.C. Presežek prihodkov nad odhodki za dejavnost  0 0   

     
II. A. SREDSTVA V UPRAVLJANJU 141.972 121.162 85,34 

     
1. Sredstva za knjižnično gradivo 132.972 119.042 89,52 
1.1. Knjižnično gradivo - občine 51.452 51.452 100,00 

1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.832 27.832 100,00 
1.1.2. Občina Prevalje 10.757 10.757 100,00 
1.1.3. Občina Mežica 6.413 6.413 100,00 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 6.450 6.450 100,00 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo  61.989 44.465 71,73 
1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižnično gradivo OOK 19.531 23.125 118,40 
2. Ministrstvo za kulturo - računalniška oprema 0 0   

3. Investicija prejeta v upravljanje Ravne na Koroškem 9.000     

4. Sofinanciranje po projektih       

5. Dotacije namenske za nakup osnovnih sredstev   2.120   
     
II.B. INVESTICIJSKI ODHODKI 141.972 121.162 85,34 

     
1. Nakup knjižničnega gradiva 132.972 119.042 89,52 
1.1. Nakup knjižničnega gradiva - občine 51.452 51.452 100,00 
1.1.1. Občina Ravne na Koroškem 27.832 27.832 100,00 
1.1.2. Občina Prevalje 10.757 10.757 100,00 
1.1.3. Občina Mežica 6.413 6.413 100,00 
1.1.4. Občina Črna na Koroškem 6.450 6.450 100,00 
1.2. Ministrstvo za kulturo - knjižničnično gradivo 61.989 44.465 71,73 
1.3. Ministrstvo za kulturo - knjižničnično gradivo OOK 19.531 23.125 118,40 
2. Nakup opreme - Ministrstvo za kulturo 0 0   
3. Nakup oprema - občina Ravne na Koroškem 9.000   0,00 
4. Nakup opreme  po razpisih na projektih       
5. Nakup opreme - iz naslova namenskih dotacij   2.120   
6. Nakup opreme - lastna sredstva       
     
II.C. Presežek odhodkov nad prihodki za investicije 0 0   

     
III. PRESEŽEK VSEH PRIHODKOV NAD ODHODKI  0 0   

 
 

Pripravila: Majda Podojstršek 


