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UVOD 
 

Po dokaj umirjenem letu 2017, ko smo se predvsem posvečali vsebini, strokovnemu delu, 

uporabnikom in načrtom o novih projektih, smo bili od pomladi dalje priča živahnemu 

dogajanju v velenjski mestni knjižnici, kje smo nadaljevali leta 2016 (ko smo temeljito 

preuredili oddelek za odrasle) z osvežitvijo (preureditvijo) knjižnice. Na dan knjižnice 15. junija 

(odpovedali smo se tradicionalni ekskurziji) smo namreč preuredili otroški in mladinski 

oddelek in s tem hkrati naredili prostor za napovedano zbirko prvih beril. 

V začetku avgusta smo knjižnico zaprli za teden dni in v tistem času opravili vsa potrebna 

gradbena dela v preddverju, v septembru pa postavili še atraktivno zbirko prvih beril, ki sta jo 

21. septembra odprla ministra za izobraževanje in kulturo. Sredstva za izvedbo je seveda 

zagotovila Mestna občina Velenje. Med izvajanjem del so kar nekajkrat morali potrpeti 

obiskovalci, pa seveda tudi sodelavci knjižnice, ki so morali prenašati hrup, prah in (sicer 

upravičeno) slabo voljo obiskovalcev. 

Še eno zadevo, ki se je zaradi nestrokovnosti upravljalca objekta in pomanjkanja denarja vlekla 

kar nekaj let, smo v letu 2018 uspeli urediti. S povečanimi sredstvi za vzdrževanje objekta, ki 

nam jih je v letu 2018 namenila Mestna občina Velenje, smo namreč izvedli sanacijo 

prezračevalnega in ogrevalno hladilnega sistem (klima) v prostorih velenjske knjižnice. 

Ko se danes (ko nastaja to poročilo), mimo odpadlih marmornih plošč, razbitega stekla, 

nedelujočega dvigala v zanemarjenem jašku, po od rje porjavelih kamnitih stopnicah pod 

zarjavelimi podesti, povzpnemo v prvo nadstropje, mimo odpadajoče novoletne razsvetljave na 

fasadi, vstopimo v mestno knjižnico. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da ima zdaj knjižnica 

novo zračno, privlačno podobo, ki jo lahko s ponosom pokažemo vsakemu obiskovalcu. Seveda 

pa je nova priložnost tudi zbirka prvih beril, ki mora v sodelovanju z drugimi institucijami 

postati del velenjske turistične ponudbe. 

Poleg tega pa so povečana sredstva za vzdrževanje (sicer le delno) še zadoščala za participacijo 

pri nujnih delih na objektu Nova, kjer je upravnik izvedel delno sanacijo strehe, delno sanacijo 

klimatov, sanacijo toplotne podpostaje in prenovo dvigala. Objekt Nova je sicer potreben 

podrobne analize in sanacije, sicer bo propadel do te stopnje, da bodo sanacije vedno težje in 

dražje. (Trenutni) večinski lastnik objekta (DUTB) očitno ni preveč navdušen nad celovito 

rešitvijo. 

Dokaj obsežni posegi pa niso vplivali na delo knjižnice, ki ni bilo nič manj bogato in 

kakovostno kot v preteklem obdobju, nasprotno – prenova je odprla nove možnosti za nove 

vsebine. Sicer pa bistveno manjša nabava knjižničnega gradiva v zadnjem desetletju in 

prodiranje novih tehnologij (velenjska knjižnica je postala ena vodilnih pri izposoji elektronskih 

knjig v državi) vpliva na rahel, a stalen upad izposoje in obiska knjižnice zaradi klasičnega 

knjižničnega gradiva. Leto 2019 bo pravi trenutek, da začnemo s pripravami na novi strateški 

načrt, ki bo odgovoril na nove izzive. 

Skorajda bi lahko reki, da je bilo leto 2018 popolno, če …, če skozi leto zaradi objektivnih 

okoliščin, ne bi »pridelali« izgube, ki je sicer v primerjavi z več kot milijonskim prometom 

razmeroma  majhna, o čemer pa je več govora v poglavju o finančnem poslovanju. 

Zaskrbljujoče je to, da smo se morali lani zateči k občasni uporabi varnostne službe, ker se v 

knjižnici (največ od septembra do junija, predvsem v popoldanskem času) zbirajo skupine 

mladostnikov, ki s svojim obnašanjem pogosto motijo hišni red, občasno pa tudi fizično 

ogrožajo uporabnike in naše sodelavce. 
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1 PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Knjižnica Velenje je bila od ustanovitve leta 1962 samostojna vse do oblikovanja Kulturnega 

centra Ivana Napotnika Velenje leta 1975. Kulturni center Ivana Napotnika je obsegal štiri 

organizacijske enote: Knjižnico, Prireditve, Muzej in Galerijo. 3. 2. 2004 je bil Kulturni center 

Ivana Napotnika Velenje reorganiziran v Javni zavod Knjižnica Velenje in Javni Zavod Muzej 

Velenje. Knjižnica Velenje, kot pravni naslednik Kulturnega centra Ivana Napotnika, je v 

organizacijskih enotah Knjižnica in Prireditve opravljala knjižnično in prireditveno dejavnost 

še do 12. 3. 2008, ko je bila iz nje s spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi 

izločena prireditvena dejavnost (ustanovitev Festivala Velenje). Z občinama Šoštanj in Šmartno 

ob Paki ima zavod sklenjeni pogodbi o izvajanju knjižnične dejavnosti na njunem področju.  

Splošna knjižnica je ustanova, namenjena vsem prebivalcem območja. Po zakonu o 

knjižničarstvu gre za javno službo, ki jo v osnovi  organizirajo in financirajo občine, država pa 

jo podpira pri različnih projektih in nabavi knjižničnega gradiva. Knjižnica je namenjena vsem 

prebivalcem ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo, veroizpoved, nacionalno ali socialno 

pripadnost itd., in predstavlja enega stebrov lokalnega kulturnega, izobraževalnega in 

družabnega življenja, s splošno dostopnostjo do zbranega znanja in informacij pa vpliva tudi 

na gospodarski razvoj in socialno promocijo.  

Organi zavoda so: Svet zavoda, Strokovni svet zavoda in direktor zavoda. 

V zavodu je bilo 31. 12. 2018 zaposlenih 27 delavcev (od tega štirje za določen čas) in 6 javnih 

delavcev. 

 

 

Slika 1: Preurejeni izposojni del knjižnice  
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OSNOVNA DEJAVNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnica v skladu s strokovnimi načeli organizira 

zbirko knjižničnega gradiva in virov informacij z 

namenom zagotavljati posameznikom in skupinam 

dostopnost in uporabo lastnega gradiva in z njim 

povezanih informacij, medknjižnične izposoje ter 

zunanjih dostopnih informacijskih virov. 

 

Osnovna dejavnost knjižnice zajema: 

• zbiranje, obdelovanje, hranjenje in 

posredovanje knjižničnega gradiva, 

• zagotavljanje dostopa do knjižničnega 

gradiva in elektronskih publikacij, 

• izdelovanje knjižničnih katalogov, 

podatkovnih zbirk in drugih informacijskih 

virov, 

• posredovanje bibliografskih in drugih 

informacijskih proizvodov in storitev, 

• sodelovanje v medknjižnični izposoji in 

posredovanje informacij, 

• pridobivanje in izobraževanje 

uporabnikov, 

• informacijsko opismenjevanje, 

• varovanje knjižničnega gradiva, ki je 

kulturni spomenik, 

• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 

informacijsko delo. 
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2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

 

2.1 ZALOGA 
Knjižnična zbirka Knjižnice Velenje je konec leta 2018 štela skupaj 

198.635 enot oz. 124.872 naslovov, serijskih publikacij je 4.470 enot. 

Skupaj štejemo 184.088 enot knjižnega gradiva ter 13.547 enot 

neknjižnega gradiva. Leposlovja je 113.300 enot gradiva, 

strokovnega gradiva 85.336 enot. Otrokom in mladini1 je namenjeno 

78.769 enot gradiva, samo knjižnega 73.513 enot. 

 

Največ gradiva je v Velenju, 149.306 enot z 81.004 različnimi naslovi. Leposlovnega gradiva 

je 80.157 enot, strokovnega 69.149 enot, knjižnega gradiva je 137.134 enot in neknjižnega 

12.131 enot. Za otroke in mladino je na izbiro 56.825 enot gradiva. 

 

V Mestni knjižnici Šoštanj obsega zbirka 33.149 enot gradiva z 29.004 naslovi, od tega je 

leposlovnega gradiva 21.256 enot in strokovnega gradiva 11.893 enot. Knjižnega gradiva je 

30.399 enot in 2.450 enot neknjižnega. Za otroke in mladino je namenjeno 14.113 enot,  

 

V Knjižnici Šmartno ob Paki obsega zbirka 16.180 enot z 14.864 naslovi. V zbirki je 15.065 

enot knjižnega gradiva ter 1.115 neknjižnega gradiva. Leposlovja je 11.882 enot ter 4.298 enot 

strokovnega gradiva. Otrokom in mladini je namenjeno 7.808 enot.  

 

 

2.1.1 Elektronski viri  

Poleg lastnega gradiva ponuja knjižnica tudi dostop do nekaterih podatkovnih zbirk: Ius info, 

EBSCOhost, arhiv Večera, SSKJ, EBonitete, PressReader, EBooks,  ki so sicer plačljive, a jih 

člani knjižnice lahko uporabljajo brezplačno tudi od doma oz. iz računalnikov zunaj knjižničnih 

prostorov.  

Že leta 2013 smo pričeli z izposojo slovenskih e-knjig preko spletnega portala Biblos. V letu 

2014 smo pričeli z nakupi t. i. licenc, kar pomeni 52 možnih izposoj/licenco. Po 52-tih izposojah 

licenca poteče, zato je potreben ponoven nakup. Leta 2018 smo lahko ponudili že kar 1267 

licenc, kar je tudi 1267 različnih naslovov e-knjig. 

2.2 PRIRAST 
V letu 2018 smo pridobili 6.759 enot gradiva s 4.266 različnimi 

naslovi, od tega 6.378 knjižnega gradiva ter 381 neknjižnega 

gradiva. Med novostmi je 2.824 enot leposlovja ter 3.935 enot 

strokovne literature; 4.960 enot za odrasle ter 1.799 enot za otroke 

in mladino. V dar je bilo sprejetih 795 enot gradiva, ostalo je bil 

nakup.  

 

  

                                                 
1 Izraz »mladina« vključuje mlade do vključno 14. leta starosti.  

198.635 

enot gradiva 

novih 6.759 

enot gradiva 
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Tabela 1: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva po knjižnicah 

enota 

knjižno 

gradivo 

(enote)  

neknjižno 

gradivo  

(enote) 

SKUPAJ  

(enote)   

 število 

naslovov 

Mestna knjižnica Velenje 5.066 360 5.426 
 4.266 

Mestna knjižnica Šoštanj 956 16 972 
 956 

Knjižnica Šmartno ob Paki 356 5 361 
 354 

SKUPAJ 6.378 381 6.759   

 

 
 
Slika 2: Prirast gradiva po številu izvodov po letih 

 

Po lokacijah se je zbirka povečala takole: 

• Mestna knjižnica Velenje 5.426 enot (32.959 prebivalcev) = 140 enot na 1000 

prebivalcev, 

• Mestna knjižnica Šoštanj 972 enot (8.693 prebivalcev) = 136 enot na 1000 prebivalcev, 

• Knjižnica Šmartno ob Paki 361 enot (3.244 prebivalcev) = 137 enot na 1000 prebivalcev. 

 

Nakup gradiva v letu 2018 je bil bolj naklonjen strokovnemu gradivu  (58,2 %) kot 

leposlovnemu gradivu (41,8 %). Strokovna priporočila so v letošnjem letu strokovno in 

leposlovno gradivo izenačila na enako razmerje (50 %). 

2.3 E-KNJIGE 
V letu 2018 je osnovni paket, ki je za knjižnico 

brezplačen, sestavljalo 218 licenc, kar je 28 licenc več 

kot leto pred tem. Knjižnica Velenje je za vse tri enote 

dokupila še 363 licenc, kar je hkrati tudi 363 novih 

naslovov e-knjig. Načrten vsakoletni nakup e-knjig se 

nam počasi že obrestuje, saj imamo že skupaj 1267 

aktivnih licenc.  
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2.4 ODPIS GRADIVA 
Izločanje in odpis knjižničnega gradiva je sestavni del oblikovanja in izgradnje kvalitetne 

knjižnične zbirke. V ta namen v knjižnici vsaj enkrat letno izločimo zastarelo, izrabljeno, 

izgubljeno ali izčrpano knjižnično gradivo. Komisija je izločala in odpisala gradivo, ki je glede 

na namen knjižnice vsebinsko ali fizično neustrezno, po naslednjih kriterijih: 

• poškodovano in umazano gradivo ter drugo gradivo v slabem stanju,  

• odvečna e gradiva, ki glede na povpraševanje ne ustrezajo več potrebam uporabnikov, 

• nepopolno gradivo, 

• zastarelo gradivo, 

• gradivo, ki je dostopno tudi v drugih knjižnicah, 

• starejše izdaje gradiva, ki jih lahko nadomestimo z novejšimi,  

• pogrešano gradivo zaradi kraj, izgube in podobno. 

 

Skupni odpis v letu 2018 je dosegel 4.340 enot. Od tega smo izločili 3.650 enot knjižnega in 

319 enot neknjižnega gradiva. V Velenju smo odpisali 3.409 enot gradiva, v Šoštanju 506 in v 

Šmartnem ob Paki 425 enot gradiva.  

 

 

Slika 3: Filmoljubci  
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3 UPORABA KNJIŽNICE  

 

3.1 OBISK KNJIŽNICE 
Naravo knjižnic spreminjajo tehnološki vplivi in socialne spremembe, tako da fizična izposoja 

gradiva, kot smo jo poznali doslej, do določene mere zgublja pomen, rastejo pa druge oblike 

rabe gradiva in druge funkcije knjižnice. V evidenco obiska tako vključujemo fizični obisk 

knjižnice, ki ga registriramo ter e-obisk oz. uporabo knjižničnih online servisov kot sta OPAC 

in Moja knjižnica. Fizični obisk je vstop posameznika v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika 

štejemo kot obiskovalca vsakič, ko vstopi v knjižnico (lahko tudi večkrat v istem dnevu) in je 

obiskal knjižnico zaradi izposoje gradiva na dom – prevzema, vračila ali podaljšanja izposoje 

gradiva. Sem štejemo tudi obiske knjižnice zaradi rezervacije ali naročila gradiva, ki si ga 

uporabniki želijo izposoditi na dom in poravnave obveznosti do knjižnice v povezavi z izposojo 

gradiva (zamudnine, opomini, nadomestila za poškodovano ali izgubljeno gradivo). 

Knjižnica beleži tudi obisk udeležbe na prireditvah, kamor štejemo število oseb, ki so se 

udeležile prireditev v organizaciji knjižnice (podrobno v prilogi Prireditve), vendar med temi 

podatki ni zajeta.  

Mestna knjižnica Velenje je bila v letu 2018 odprta od ponedeljka do petka od 9. (od septembra 

od 8.) do 19. ure ter v soboto od 8. do 13. ure oz. 12. ure. Časopisna čitalnica se odpira od 

ponedeljka do sobote ob 8. uri.  Meseca julija in avgusta uporabljamo poletni delovni čas, po 

katerem je knjižnica odprta v ponedeljek, sredo in  petek od 8. do 15. ure ter v torek in četrtek 

od 8. do 19. ure, v soboto pa od 8. do 12. ure. 

Mestna knjižnica Šoštanj je bila odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10. do 18. 

ure, ob četrtkih pa od 12. do 16. ure. Poleti je bila knjižnica odprta v ponedeljek in sredo od 12. 

do 18. ure in v petek od 8. do 14. ure. 

Knjižnica Šmartno ob Paki je bila odprta v ponedeljek od 14. do 18. ure, v torek od 12. do 18. 

ure ter v četrtek od 10. do 16. ure. Poleti je bila odprta v torek od 12. do 18. ure. 

E-servisi so dosegljivi 24 ur dnevno. 

V Mestni knjižnici Velenje smo v letu 2018 zabeležili 99.908 vseh obiskov knjižnice zaradi 

izposoje gradiva, v Mestni knjižnici Šoštanj 17.719 ter v Knjižnici Šmartno ob Paki 5.167 

obiskov. 

 

3.2 IZPOSOJA GRADIVA 
Na dom je bilo v letu 2018 izposojenih in podaljšanih 278.574 enot, od tega 258.856 enot 

knjižnega gradiva ter 19.718 enot neknjižnega gradiva. Leposlovja je bilo 191.573 enot gradiva, 

strokovnega gradiva 87.001 enot gradiva. Za odrasle je bilo izposojenega 188.630 enot gradiva, 

otrokom in mladim pa 89.944 enot gradiva. 

 

3.2.1 Fizična izposoja gradiva na dom 

Mestna knjižnica Velenje je na dom v letu 2018 izposodila 

219.687 enot gradiva, 205.012 enot knjižnega gradiva ter 14.675 

enot neknjižnega gradiva od tega je bilo 93.982 enot leposlovja. 

Odraslim je bilo izposojeno 149.763 enot gradiva, otrokom in 

mladini pa 69.924 enot gradiva. 

 278,574 enot 

izposojeno na 

dom 
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Mestna knjižnica Šoštanj je na dom izposodila in podaljšala 44.098 enot, od tega 40.918 enot 

knjižnega gradiva ter 3.180 enot neknjižnega gradiva. 30.406 enot so si izposodili odrasli in 

13.692 enot mladina. 

Knjižnica Šmartno ob Paki je na dom izposodila 14.789 enot, od tega 12.923 knjižnega gradiva 

ter 1.866 enot neknjižnega gradiva. 8.649 enot so si izposodili odrasli ter 6.173 enot mladina. 

 

3.2.2 Elektronski obisk 

Druga skupina obiskov, s katerimi se srečujemo, so elektronski ali OPAC obiski. Pod tem 

razumemo obisk knjižničnega kataloga, vključno s posegi vanj (podaljšanje izposojnih rokov 

gradivu, rezervacije in naročila itd.) ter uporabo online servisov in dostopov do podatkovnih 

zbirk zunaj knjižničnega sistema, ki pa so za člane knjižnice brezplačni. Preko OPAC-a smo v 

letu 2018 zabeležili 39.647 obiskov. 

 

3.2.3 Bibliofon 

Storitev Bibliofon članom knjižnice omogoča podaljševanje roka vrnitve izposojenega gradiva 

preko najbolj razširjenega komunikacijskega sredstva – telefona, 24 ur na dan, vse dni v letu. 

Del storitve Bibliofon je tudi SMS obveščanje o datumu roka vrnitve izposojenega gradiva. 

V letu 2018 je bilo na spletni servis Bibliofon opravljenih 1.138 klicev. Skupaj je bilo 

opravljenih 2488 enotam podaljšan čas izposoje.  Iz servisa Bibliofon je bilo poslano 7.029 

SMS obvestil, ki naše bralce opominjajo na skorajšnji potek izposojnega roka gradivu. Uporaba 

servisa Bibliofon je med našimi člani v letu 2018 porasla za skoraj 10 %.  

3.2.4 Elektronski viri 

Osrednja knjižnica Celje je za našo knjižnico v letu 2018 zagotavljala oddaljeni dostop do 

naslednjih podatkovnih zbirk: Ius-info, eBonitete,  PressReader, EBSCOhost in Večer arhiv. 

Poleg teh imamo preko naše spletne strani dostop še do SSKJ2, ŠBL, Dobre knjige, dLib.si, 

Kamre in Europeane. Teh dostopov ne beležimo. 

Tabela  prikazuje statistiko dostopa do podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa v knjižnici 

Velenje.  

Tabela 2: Statistika dostopa do nekaterih podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa 

ponudnik število obiskanih strani prijave člani 

IUS-INFO 411 411 15 

eBonitete 237 237 10 

Press Reader 41 41 7 

EBSCOHost 31 31 15 

Večer 26 26 11 

 

Skupaj je bilo zabeleženih 763 oddaljenih prijav. Kot vsa leta do sedaj je največ prijav v 

podatkovno zbirko Ius-Info in sicer 411, sledijo eBonitete z 237 prijavami. Izposoja oz. 

prevzem elektronskih knjig se iz leta v leto povečuje. V letu 2018 beležimo manjši upad 

izposoje knjig iz podatkovne baze EBSCOhost eBooks (e-knjige v angleškem jeziku), 

izposodili smo 15 knjig. Izposoja e-knjig iz baze Biblos je v letu 2018 narasla skoraj dvakratno, 

kar na 1935 izposojenih knjig v celotnem letu. 
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3.2.5 Medknjižnična izposoja 

Člani knjižnice si lahko izposojajo gradivo v vseh treh lokalnih knjižnicah in naročajo gradivo 

iz tiste, kjer je trenutno prosto. Posredno, preko medknjižnične izposoje, je članom knjižnice 

omogočen dostop tudi do gradiva drugih slovenskih in tujih knjižnic.  

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev (stroški poštnine) knjižnice, ki je namenjena 

predvsem izmenjavi strokovnega, študijskega gradiva. Za člane je po posebnem dogovoru 

brezplačna tista medknjižnična izposoja, ki se zanje izvede med splošnimi knjižnicami na 

celjskem območju. 

V letu 2018 smo iz drugih knjižnic naročili 458 enot gradiva, dobavljenih pa je bilo 433 enot 

knjižnega gradiva. Iz Knjižnice Velenje je bilo naročenih ter tudi dobavljenih 124 enot gradiva.  

 

3.3 ČLANI  
Uporabniki knjižnice so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo 

gradivo ali storitve knjižnice. Član pa je registriran uporabnik, kar 

pomeni, da se je v knjižnico včlanil z namenom, da bi v skladu z 

knjižničnimi pravili uporabljal gradivo ali storitve, znotraj knjižnice 

ali izven nje.  

 

Knjižnica Velenje pokriva območje, ki ga sestavljajo MO Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno 

ob Paki, skupaj 44.896 prebivalcev. Od tega jih živi v MO Velenje 32.959 (73,26 %), v občini 

Šoštanj 8.693 (19,50 %) ter v občini Šmartno ob Paki 3.244 (7,23 %). 

 
Tabela 3: Število prebivalcev 

Občina število prebivalcev 

Velenje 32.959 

Šoštanj 8.693 

Šmartno ob Paki 3.244 

SKUPAJ 44. 896 

Vir: Statistični urad Slovenije, http://pxweb.stat.si/, stanje na dan 31. 12. 2018 

 

Aktivni člani so člani, ki  so v letu 2018 imeli zabeležen vsaj en fizični ali elektronski obisk v 

Knjižnici Velenje in takšnih je bilo 9.135.  

Mestno knjižnico Velenje je v letu 2018 obiskalo 8.168 članov,  Mestno knjižnico Šoštanj 1.816 

članov in knjižnico v Šmartnem ob Paki 571 članov. 

 

V letu 2018 je bilo največ aktivnih članov iz kategorije osnovnošolcev  (2.826 aktivnih članov) 

in zaposlenih (2.468 aktivnih članov). Sledijo predšolski otroci (1.227 aktivnih članov) ter 

dijaki (1.001 član).  

 

4 DOMOZNANSTVO 
 

9.135 

aktivnih 

članov 

http://pxweb.stat.si/
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Zbiranje, nabava in bibliografska obdelava ter inventarizacija knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Prirast v domoznanski zbirki v letu 2018 je 614 enot bibliografsko obdelanega gradiva v sistemu 

Cobiss in 146 enot z metapodatki obdelanega gradiva v digitalni zbirki DIGIDOM. Dejanska 

prirast je višja, vendar del gradiva še ni obdelan in inventariziran.   

K prirastu spada tudi digitalizirano gradivo (avdio, video, tiski in razglednice): digitaliziranih 

je bilo 11 monografij, okoli sto fotografij in razglednic ter okoli 460  strani rokopisnega gradiva 

in okli 15.000 časopisnih strani.  

Digitalizirano je tudi glasilo Premogovnika Velenje Rudar in sicer vse številke od leta 1973 do 

2014. S tem smo končali digitalizacijo vseh pomembnejših serijskih publikacij, ki izhajajo, ali 

pa so izhajale, v Šaleški dolini!  

Preostali del zbirke, ki ni kataloško obdelan, ni preštet.  

Rezultat katalogizacijskega dela v letu 2018 na področju domoznanstva  je kreiranje 283 novih 

bibliografskih zapisov.  

Celotni obseg inventarizirane domoznanske zbirke je 22. 1. 2019 obsegal 11.369 enot, med 

drugim je v to zajetih 6.610  monografij, 107 zbirnih zapisov z nekaj tisoč primerki letakov, 

zloženk in ostalih vrst drobnega tiska ter plakatov. K temu štejemo tudi zbirko prvih beril, ki 

obsega 1.707 enot in 1.904 bibliografsko obdelanih domoznanskih člankov. Digitalizirana 

domoznanska zbirka po brisanju duplikatov obsega 7.978 enot z metapodatki opremljenega 

gradiva.   

 

Digitalizacija domoznanskega gradiva 

Prirast digitaliziranega gradiva je bil 11 monografij, okoli sto fotografij in razglednic, okoli 60  

strani rokopisnega gradiva ter okoli 15.000 strani internega glasila Rudar. Iz Nukove zbirke je  

digitaliziranih 400 listov izjav o Kajuhu in Francu Černetu, ki jih je zbral Kajuhov biograf Emil 

Cesar. 

Izdelan je transkript Kajuhove rokopisne korespondence. 

 

DIGIDOM – Domoznanska digitalna zbirka 

Nadaljevali smo z vnašanjem novih digitalnih objektov v DIGIDOM in njihovo opremljanje z 

metapodatki. Trenutni obseg te zbirke je 7.978 enot z metapodatki opremljenega 

digitaliziranega gradiva. 

 

Spletna stran Knjižnice Velenje  

Domoznanski del naše spletne strani je bil dopolnjen z dodatnim digitaliziranim gradivom,  od 

tiskovin do razglednic (Silvo Grmovšek). 

 

Kamra 

Za ta spletni informacijski portal o kulturni dediščini smo prispevali tri zgodbe za njegovo  

rubriko digitalne zbirke. Zgodba Andreje Ažber z naslovom Zabavna plesna in kavarniška 

glasba v Velenju med obema vojnama do zgodnjih 60. let je bila objavljena. Zgodbi Silva 

Grmovška o šoštanjskem literatu in novinarju Davorinu Ravljenu in o ateljejski fotografiji na 

Slovenskem v 19. stoletju pa bosta objavljeni leto kasneje.  

Publicistična in založniška dejavnost 
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Končano je bilo uredniško delo in priprava za tisk 16. zvezka Šaleških razgledov, vendar je izid 

zaradi finančnih razlogov prestavljen na leto 2019 (Silvo Grmovšek). Andreja Ažber, Andreja 

Jurkovnik in Silvo Grmovšek so za 16. zvezek napisali vsak po en članek. Poleg tega je Andreja 

Ažber napisala še en prispevek, Silvo Grmovšek pa dva.  

 

 

            

Slika 4: Kazalke za Šaleški biografski leksikon 

 

- izvedbeno oblikovanje zgibank, promocijskih gradiv in plakatov (Peter Groznik); 

- vnašanje domoznanskih vsebin na fb – Na današnji dan (Andreja Ažber); 

- napisanih je bilo pet gesel za Šaleški biografski leksikon (Andreja Ažber);  

- besedila za spletne strani naše knjižnice; 

- besedila za razstave; 

- prispevki za rubriko Knjižne novosti v tedniku Naš čas. 

 

Domoznanske razstave, prireditve in medijski nastopi 

Ustvarjeno doma 2018: razstava letne produkcije tiskovin in zgoščenk iz občin Velenje, Šoštanj 

in Šmartno ob Paki (avtor Silvo Grmovšek, osrednje razstavišče Mestne knjižnice Velenje). 

Predstavitev razstave Ustvarjeno doma na VTV (Andreja Ažber, Silvo Grmovšek). 

Predstavitev razstave Ustvarjeno doma na Radiu Velenje (Silvo Grmovšek). 
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Predstavitev domoznanske dejavnosti ter klasične in digitalne domoznanske zbirke Knjižnice 

Velenje udeležencem koordinacije domoznanske dejavnosti knjižnic celjskega območja (Silvo 

Grmovšek).  

Ob dnevu splošnoizobraževalnih knjižnic smo pripravili dan odprtih vrat domoznanskega 

oddelka. Za to priložnost je bil izdelan plakat, na katerem je predstavljena domoznanska 

dejavnost in domoznanske zbirke. 

5 razstav o Kajuhovem dopisovanju; dopisovanje s Konstantinom Nahtigalom, Francem 

Primcem, z njegovo družino, s Silvo Ponikvar in z drugimi literati, s Tonetom Seliškarjem, 

Miškom Kranjcem in Bojanom Štihom (Andreja Jurkovnik). 

Pogovor z Mileno Koren Božiček o slikarki Majdi Kurnik (Andreja Ažber). 

Pogovor s pisateljico Mojco Kumerdej v okviru dogodka Noč knjige (Andreja Ažber). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Mojca Kumerdej in Andreja Ažber 

 

Razstava tiskovin, plakatov, časopisnih člankov ipd. ob 29. obletnici Pikinega festivala (Peter 

Groznik). 

 

Študijska zbirka 

Nabava in obdelava gradiva za študijsko zbirko (interna oznaka Čo): letošnji prirast je 38 enot 

gradiva, skupni obseg zbirke je 3.723 enot.  

Zbirka starejših tiskov in neknjižnega gradiva  
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Nabava, obdelava in inventarizacija gradiva za zbirko starejših tiskovin (interna oznaka bib): 

letošnji prirast je 13 enot gradiva, skupni obseg zbirke pa je 642 enot. 

 

Ostalo delo 

- občasno svetovalno delo in poizvedbe za literaturo s področja domoznanstva, 

- sodelovanje pri delu komisije za nabavo neknjižnega gradiva (video in avdio zgoščenke) 

za celotno knjižnico,  

- občasno nadomeščanje pri inventarizaciji periodike, 

- občasno nadomeščanje pri medknjižnični izposoji, 

- občasno nadomeščanje pri svetovalnem delu na oddelku. 

 

   

Slika 6: Razstave o Kajuhovem dopisovanju 
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5 DOGODKI, PROMOCIJA, ZALOŽNIŠTVO …  

 

5.1 DOGODKI 
Živahno ukvarjanje s preureditvijo prostorov v velenjski mestni knjižnici ni prav nič vplivalo 

na bogato ponudbo dogodkov. Koledarsko leto se je zaključilo s pravo poplavo založniških 

projektov naših someščanov. Vrat praktično ne zapiramo nikomur, pazimo pa na to, da ne 

honoriramo oziroma plačujemo dogodkov, ki ne pomenijo kakovostnega prispevka k naši 

dejavnosti. Naš cilj je, da ne bomo odganjali nikogar, da pa bomo skrbeli za kakovostno 

uravnoteženo ponudbo, ki bo pritegnila zadostno število udeležencev, da bo finančni vložek 

smotrno porabljen. V preteklosti smo se že kar navadili, da se dogodkom, ki »ne gredo«, po 

določenem času brez težav odpovemo in se lotimo novih projektov. 

Hiter izračun pove, da imamo samo v velenjski knjižnici več kot en dogodek dnevno, seveda 

ne pripravljamo vseh sami, a že nudenje promocijskih storitev in tehničnih uslug jemlje 

ogromno časa in energije. 

In še kratek, inventurni pregled dogodkov, ki jih pripravljajo sodelavke in sodelavci ob svojem 

osnovnem delu (izposoja, svetovanje, …): 

Predšolska bralna značka; Pravljične ure v slovenskem, nemškem, angleškem, albanskem, 

bosanskem in srbskem jeziku; Pravljična joga; Kamišibaj za otroke z Boštjanom Odrom, 

Medvedek Tapko z Janjo Rednjak; Malčkova zakladnica – srečanja in druženje  malčkov in 

mamic ob strokovnem predavanju in nasvetih ter praktičnih prikazih; Bralna čajanka v Centru 

starejših Zimzelen; Bralne urice v Domu za varstvo odraslih Velenje; Knjižni kotiček v NČ, 

(lani smo v 51 številkah Našega časa predstavili kar 194 knjig); Knjižni kotiček na naših 

spletnih straneh; Seznam knjižnih novosti; Zabavne srede; Zimske pravljice; Pravljični večer 

za odrasle; Potopisni večeri; Cool knjiga; Rastem s knjigo; Bralni krožek za odrasle Moč 

branja: Bralna značka za odrasle; Sodelavka Brina Jerič Zabukovnik je kot gostja sodelovala 

na srečanju ob dnevu pismenosti  v celjski podružnici Bralnega društva Slovenije; Noč knjige 

smo popestrili z nočnim branjem za mladostnike; Filmoljubci; Vrečka poletnega branja; 

Poletna bralnica; Poletje v knjižnici; Beri z nami na Velenjski plaži; Uganka meseca; Poletni 

in zimski kviz; Poezija v glasbi – poletni koncert; Mega kviz; Čarobni decembrski program na 

Velenjski promenadi; Bralni krožek Branje je žur, reading is cool Ob Dnevu splošnih knjižnic, 

ko je bil brezplačen vpis, smo pridobili kar 28 novih članov; Klic iz omare; Sejem rabljenih 

knjig – v Velenju in Šoštanju; Božiček za en dan; Sodelovanje z VTV; Humanistični večeri; 

Mesečne razstave – Osrednje razstavišče, Sončna stena, Otroški oddelek, Steklena dvojčka, 

Domoznanski oddelek, Mladinska soba; dobro se je prijelo gostovanje naših avtorskih razstav 

– v  letu 2018 smo jih posodili kar 18 krat. Sodelavka Stanka Ledinek je s svojim seminarjem 

požela izjemen odziv na simpoziju v Karlovcu z naslovom »Razstave kot most med knjigami 

in bralci); Ustvarjalne delavnice; Branje je potovanje – v letu 2018 smo sodelovali z novo 

skupino priseljenk, v sodelovanju z velenjskim večgeneracijskim centrom smo uspešno izpeljali  

bralno pogovorna srečanja, ki se jih je udeležilo 8 – 20 žensk in tudi otrok, ki obiskujejo 

Večgeneracijski center Planet generacij v Velenju.  
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Slika 7: Pravljice v angleškem jeziku z Romano 

 

Niz dogodkov smo pripravili v čast Cankarjevemu letu oziroma našemu velikemu pisatelju 

Ivanu Cankarju. 
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Slike 8: Cankarjevo leto 2018 

 

Knjižnica tesno sodeluje z rodoslovno skupino Velenje, Gobarskim društvom Marauh Velenje, 

Društvom za boj proti raku in Društvom bolnikov z osteoporozo Šaleške doline, s Centrom za 

vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, z društvom Bravo (pomoč otrokom s specifičnimi 

učnimi težavami, z društvom NOVUS, s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 

Rotary klubom Velenje, Zeliščarno Kate Laštro, Likusom – Literarnim klubom upokojencev... 

Začeli smo sodelovati z Društvom za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS  

- udeležencem, ki zaradi tega ali onega razloga težje vstopajo na trg delovne sile, predstavimo 

knjižnico in po dva tudi sprejmemo na štirinajstdnevno delo pod vodstvom mentorja in kasneje 

eno od teh dveh morda zaposlimo preko javnih del.  

Sodelavka Brina Jerič Zabukovnik je v minulem letu postala predsednica Društva bibliotekarjev 

Celje! Direktor Knjižnice je član Upravnega odbora Združenja slovenskih knjižnic. 

Iz prilog k poročilu: Seznam dogodkov v Prilogi 2, v Prilogi 5 podrobnejše poročilo o 

prireditvah organizacijske enote Šoštanj, v Prilogi 6 pa podrobnejše poročilo enote v Šmartnem 

ob Paki. 
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Slika 9: Tečaj jezika 

Pikin festival 

V Pikini umetniški četrti ima svoje mesto tudi Pikina knjižnica. Dejavnost, ki je v osnovi mirna, 

dobi na prizorišču Pikinega festivala popolnoma drugačne razsežnosti. Pikina knjižnica postane 

vsako leto za en teden zbirališče številnih mimoidočih obiskovalcev, ki se, eni bolj, drugi manj, 

ustavijo in si vzamejo čas. Vedno več je družin, ki si v množici številnih zanimivosti, ki jih 

ponuja festival, utrgajo vsaj pol ure, ki jo namenijo ogledu Pikine knjižnice. 

   

Slika 10: Knjižnica Velenje na Pikinem festivalu  
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Sicer so bile tudi letos izpeljane vse predvidene dejavnosti na samem prizorišču v skladu z 

zastavljenimi cilji in časovnim planom ter programom. Bistveni del dogajanja na prizorišču 

Pikinega festivala s strani Knjižnice Velenje je prisotnost pestrega vsakodnevnega dogajanja 

na področju knjig, knjižnega in neknjižnega gradiva, didaktičnih igrač, družabnih iger ter 

nenazadnje najrazličnejših prireditev in animacij. Obiskovalcem želimo predvsem predstaviti 

številne in raznolike dejavnosti, ki jih sicer izvajamo v Knjižnici Velenje, jih prenesti na prosto 

v naravo in s tem pokazati, da knjižnice že dolgo niso več samo shrambe knjig.  

Pred pričetkom izvajanja projektnega dela smo si zadali naslednje cilje, ki so bili vsi tudi 

uspešno realizirani (večina, razen Pikinih razstav, ki so bile v prostorih Mestne knjižnice 

Velenje, na prizorišču Pikinega festivala, natančneje v Pikini knjižni četrti): 

• otvoritev štirih razstav (20. september):  

− Kraljestvo živali v prvih berilih (osrednje razstavišče);  

− Pikin domišljijski svet – razstava otrok in vzgojiteljic Vrtca Velenje (otroški 

oddelek);  

− razstava knjižnega in neknjižnega gradiva častne pokroviteljice 29. Pikinega 

festivala Nine Štampe Žmavc (steklena dvojčka); 

− 29 let Pikinega festivala (domoznansko razstavišče); 

• razstava v Knjižni četrti: 

− Cankar v stripu; 

− Pot knjige v stripu; 

 

 

Slika 11: Knjižna četrt 
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• zabavne, miselne igre, zavozlanke in kvizi; 

• vsak dan druga ustvarjalna delavnica – letošnja izdelava izdelkov je seveda sovpadala s 

temo festivala, torej kraljestvom živali; obiskovalci so lahko v knjižni četrti izdelovali 

pisane metulje, ribice v akvariju iz gumbov, posebne gosenice, risali s prsti živali na 

kmetiji, v gozdu, na travniku, v živalskem vrtu, prstne lutke žirafe in pikapolonice…; 

• družabne didaktične in motorične igre (Kdo ulovi več rib, sestavljanke in spomin Muca 

Copatarica, zanimive vijuge, poigraj se z lutkami, Kekčeve poti, kje se skrivajo 

pravljice); 

• poseben kotiček s knjigami z živalsko tematiko (pravljice, uganke, pesmice); 

• pravljična joga: prav neverjetno je, kako se lahko otroci, kljub glasnemu dogajanju okoli 

njih, za nekaj minut popolnoma osredotočijo na poslušanje zgodbice ali tihega 

inštrumenta, ki ponazarja padanje dežja; kombinacija pravljic in joge (ki jo otroci 

doživljajo kot telovadbo) se je izkazala za pravo uspešnico, saj je v tem primeru povezan 

otroški domišljijski svet z gibanjem in sprostitvijo, kar je praviloma otrokom zelo všeč; 

poleg tega tukaj, za razliko od večine drugih športov, ni tekmovanja, prav vsak otrok je 

enako dober; letos smo se v skladu s tematiko festivala osredotočili predvsem na 

oponašanje in podoživljanje živali; 

• zaključek Pikine bralne značke (podelitev Pikinih priznanj in gumbkov ter predstava 

klovnese Tinke Šminke). S projektom Pikina bralna značka smo pričeli leta 2012 v 

okviru EPK in v njem sodelujejo tudi otroci bivših partnerskih mest; otrokom ponudimo 

pester izbor nagajivih, hudomušnih, »pikastih« knjig in Pikino beležko, v katero svoja 

občutja o prebranem narišejo ali napišejo; zaključna prireditev s podelitvijo poteka 

vsako leto v okviru Pikinega festivala (letos je Pikino bralno značko osvojilo 595 

bralcev, od tega 215 bralcev iz Šaleške doline); 

 

 

Slika 12: Zaključek Pikine bralne značke s podelitvijo gumbkov in priznanj 
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• podelitev Pikine bralne značke za otroke šestih razredov OŠ Mihe Pintarja Toleda, ki 

so sodelovali kot skupina (142 otrok); 

• Pikin kikiriki in kokokoko – Petra Lipičnik iz Turističnega društva Topolšica – 

Podeželje je v Pikino živalsko kraljestvo pripeljala peteline in kokoške; ker so petelini 

od začetka 19. stoletja simbol učenosti in pravočasnosti, so se tokrat odločili obiskati 

Knjižno četrt; na svetu je sicer med 700 in 800 vrst kokoši, ki nesejo seveda različno 

velika in različno obarvana jajca; nekaj vrst jajc je Petra prinesla s seboj; 

• izdelava panjskih končnic - Zelena pismenost po čebelje: kreativna zeliščarka Kata 

Laštro nam je prikazala tehniko izdelave in risanja panjskih končnic, po motivih iz 

slikanice Čebelja cvetna abeceda. 

 

Lokacija umetniške četrti je bila dobra, dekoracija šotora in bele dvorane odlična, največja 

pohvala pa gre seveda tehnikom, ki so tudi letos opravili nepojmljivo! 

Umetniška četrt je bila sicer na dobri lokaciji, vendar so bile hiške preveč skupaj. Glavni oder 

je bil preveč skrit. 

Prihodnje leto bo Pikin festival za vse še prav poseben izziv zaradi druge lokacije. Bodo pa 

obiskovalci, zlasti tisti, ki prihajajo od drugod, zagotovo bliže velenjskim mestnim 

znamenitostim in to bi bilo zagotovo potrebno izkoristiti, v smislu, da bi si obiskovalci 

ogledali tudi stvari v samem središču Velenja, ki jih morda sicer še ne poznajo. Narediti 

otrokom primeren (slikovni) načrt mesta z glavnimi znamenitostmi, morda kot iskanje 

zaklada ali pa zgolj pridobivanje žigov (kot smo jih že navajeni), ki bi jih pridobili ob ogledu 

oz. obisku različnih ustanov v središču mesta. 

 

Za izboljšanje življenja uporabnikov s posebnimi potrebami 

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali s sodelovanjem z društvi, ki združujejo ljudi s posebnimi 

potrebami. Tako varovancem Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) nudimo 

različne oblike bibliopedagoškega dela (pravljične ure, vodstvo po knjižnici, sodelovanje  pri 

Pikini bralni znački in projektu Rastem s knjigo…). Občasno se pri nas predstavljajo s svojimi 

ustvarjalnimi izdelki. 

Uspešno sodelujemo z Društvom Bravo (Pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami). 

Vsako leto ažuriramo sezname leposlovnega gradiva za otroke z disleksijo ter nudimo pomoč 

pri vzpostavljanju kontakta za vse, ki si želijo pomoči pri učenju. 

Okrepili smo sodelovanje z Društvom NOVUS. V okviru projekta »Razvoj in izvajanje dolgih 

programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela, v knjižnici 

izvajamo različne aktivnosti za zainteresirane osebe iz omenjenega programa. Gre predvsem za 

predstavitev knjižnice ter njihovo pomoč pri pospravljanju in urejanju polic. 

Aktivno sodelujemo s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki nam je podarila že 

kar nekaj zvočnih knjig, po katerih naši uporabniki vedno bolj sprašujejo. Ne samo osebe s 

posebnimi potrebami, ampak tudi starejša populacija, ki ima težave z vidom. Naša zbirka 

zvočnih knjig postaja tako vedno večja. Zvočnice, ki so namenjene po vsebini tako mlajši kot 

starejši populaciji,  si naši uporabniki lahko izposojajo na dom.  

Slabovidnim uporabnikom nudimo izposojo lup za lažje branje, tako pri nas v knjižnici, kot 

tudi na dom. Po pregledu izposoje tovrstnih pripomočkov smo ugotovili, da izposoja lup raste. 
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Pred leti smo iz Zveze slepih in slabovidnih Slovenije pridobili aktivacijski ključ za namestitev 

sintetizatorja govora na računalnik, ki še vedno brezhibno deluje. Le ta omogoča slepim in 

slabovidnim uporabnikom uporabo računalnika z dodatno prilagoditvijo. Računalnik je 

postavljen v kotiček z dodatno osvetlitvijo, kateri je namenjen predvsem slabovidnim 

uporabnikom. Vso novo leposlovno gradivo opremljamo s piktogramom lupa, ki označuje 

knjige z večjim tiskom. Piktogram omogoča starejšim in slabovidnim uporabnikom lažje 

iskanje gradiva. 

V letu 2018 smo v mesecu septembru realizirali umestitev notranje taktilne poti za slepe in 

slabovidne osebe, od vhoda knjižnice do oddelka izposoje, kjer knjižničar sprejme slepo ali 

slabovidno osebo in ji je v pomoč pri orientiranju v prostorih knjižnice. Ali gre pri tem za 

pomoč pri iskanju gradiva, ali za pomoč doseči prostor, kjer bo lahko sodeloval na prireditvi 

ali pa si privoščil mirno poslušanje literature preko zvočnic.  

Taktilno pot smo umestili v prostor knjižnice, ko smo preurejali preddverje, izposojni pult in 

postavili stalno razstavo, Zbirko prvih beril. Na ogled so tudi prva berila v brajici. V ta razstavni 

prostor je umeščena tudi klančina, ki omogoča gibalno oviranim osebam dostop do zbirke. 

Sredstva za to investicijo nam je zagotovila Mestna občina Velenje, za kar smo ji izjemno 

hvaležni. 

V mesecu oktobru smo ob dnevu Bele palice gostili razstavo ob 100-letnici rojstva Minke 

Skaberne, ki so jo pripravili v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Z njo 

ozaveščamo lokalno okolje o slepoti in potrebah slepih in slabovidnih oseb v našem prostoru. 

Nadaljujemo z izvajanjem bralnega krožka, Moč branja, ki je namenjen  vsem odraslim, še 

posebej ranljivim skupinam, kot so slepi, slabovidni, odrasli s specifičnimi težavami ipd. 

Srečujemo se enkrat mesečno. Krožek je zelo dobro obiskan. Redni udeleženci naših srečanj so 

oskrbovanci Doma za starejše občane Zimzelen. Druženje je izredno bogato. 

Vrsto let izvajamo bralne urice  tudi v domovih za starejše, v Topolšici in Velenju. Tudi te 

čajanke potekajo enkrat mesečno. Namenjene so predvsem osebam, ki so gibalno ovirane in 

težko sodelujejo na bralnih srečanjih v prostorih naše knjižnice. 

 

 

Slika 13: Bralna čajanka 
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V preddverju knjižnice, kjer se izvajajo prireditve, imamo montirano slušno zanko, katera 

omogoča osebam z okvaro sluha spremljanje prireditve in lažjo komunikacijo. Uporabniki so z 

njo izredno zadovoljni. 

Storitev Dostava gradiva na dom je namenjena je vsem uporabnikom, ki zaradi invalidnosti, 

starosti ali težje bolezni s težavo pridejo do knjižnice. 

Tudi v bodoče se bomo trudili, da bomo kot javna služba čim dostopnejši vsem uporabnikom, 

še posebej invalidom in tako s svojo dejavnostjo in pozitivnim odnosom prispevamo k 

izboljšanju njihovega življenja v naši lokalni skupnosti. 

 

Vrečke poletnega branja 

Vrečke poletnega branja razveseljujejo naše bralce celo poletje v vseh treh enotah. Pet skritih 

knjig iz različnih področij, tako leposlovnega kot strokovnega, je mamljiva ponudba za vse, ki 

zaupajo izbiri knjižničarjev. 

 

 

Slika 14: Vrečke poletnega branja 

 

5.2 ZALOŽNIŠTVO 
Šaleški razgledi so humanistično družboslovna knjižna zbirka, ki se tematsko navezuje na širše 

geografsko območje Šaleške doline. Zbirka je opravila pionirsko delo pri interdisciplinarnem 

proučevanju lokalnih družbeno zgodovinskih fenomenov in je postala referenčno domoznansko 

delo z območja Šaleške doline. Založnik revije je bil najprej velenjski Kulturni center Ivana 

Napotnika, zdaj pa je Knjižnica. 

Potem, ko smo v letu 2017 po precej letih premora revijo spet začeli izdajati, smo v letu 2018 

pripravili obsežno, 16. številko Šaleških razgledov, ki na več kot štiristo straneh prinaša celo 

vrsto kakovostnih člankov s področja Šaleške doline. Izid številke pa smo zaradi različnih 

razlogov raje prestavili v začetek leta 2019. Z zbirko Šaleški razgledi vsekakor želimo 

nadaljevati, vendar bi morali imeti  zagotovljeno dolgoročnejšo finančno podporo oziroma 

umestitev v ustrezne občinske plane. Zagotovo bi vsaj minimalno honoriranje prispevkov 

zagotovilo še večji in kvalitetnejši izbor člankov.  
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5.3 PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE 
Naš nekoliko obsežnejši mesečni napovednik dogodkov v knjižnici se je dobro uveljavil, zaradi 

novega zakona o varovanju osebnih podatkov pa smo bili prisiljeni število neposrednih 

naslovnikov naših informacij nekoliko zmanjšati. 

Izrednega pomena so napovedi in naši prispevki v lokalnih medijih – Našem času (članki, 

Knjižni kotiček …) in Vaši televiziji (mesečni obiski v studiu). 

Seveda smo dali natisniti številne plakate in letake, ki so opozarjali na naše dogodke.  

Ena najcenejših in najučinkovitejših promocij pa so zanesljivo knjižne kazalke, ki smo jih tudi 

v lanskem letu izdali kar nekaj, predvsem ob postavitvi zbirke prvih beril. 

Redno, vsak prvi četrtek na Vaši televiziji predstavljamo dejavnost knjižnice v oddaji Dobro 

jutro. 

Poleg novih kazalk  smo pripravili še vrečke iz blaga z ustreznimi gesli, natisnili smo ovitke za 

promocijske čokolade, obnovili smo zalogo Kajuhovih majic, za zbirko prvih beril pa smo 

pripravili celo kolekcijo kontaktnega materiala za prodajo in promocijo … 

 

       

Slika 15: Kazalke ob Cankarjevem letu v Knjižnici Velenje  
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6 IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ KADROV 
 

6.1 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

Izobraževanj za knjižničarje je veliko (organizirajo jih NUK, Izum, ZBDS, Združenje knjižnic, 

posamične knjižnice…), zato smo delali izbor udeležb, ki je temeljil na (domnevni) koristnosti 

materije in razpoložljivem kadru za delo na svetovanju in izposoji. Seznam izobraževanj je v 

prilogi 5.  

V letu 2018 je uspešno opravila bibliotekarski izpit ena sodelavka. 

 

Slika 16: Stanka Ledinek, simpozij v Karlovcu 

 

6.2 BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST IN BRALNA KULTURA 

6.2.1 Rastem s knjigo 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za knjigo 

RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. 
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Knjižnica Velenje v okviru bibliopedagoških ur aktivno izvaja projekt že dvanajsto leto. V 

projekt so vključeni vsi sedmošolci osnovnih šol, na področju, kjer deluje knjižnica in vsi prvi 

letniki srednjih šol. Projekt je izvedbeno zahteven, saj nas v dveh mesecih obišče 20 skupin 

otrok, skupaj skoraj 950 učencev in dijakov, za vsako skupino pa namenimo dve šolski uri. Pri 

izvajanju projekta sodelujejo svetovalke (Edita Prah Šincek, Bernarda Lukanc, Marjeta Blatnik, 

Darinka Bizjak, Vesna Gaber Podhovnik in Lidija Črnko), ki preko kratkega predavanja s 

pomočjo projekcije, predstavijo knjižnico in njene vsebine. Po končani predstavitvi knjižnice 

dobijo obiskovalci v dar knjigo, ki jo podarja Javna agencija za knjigo RS. Za šolsko leto 

2018/2019 je bila za osnovnošolce izbrana knjiga pisateljice 

Nataše Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh, za srednješolce pa je bila 

izbrana knjiga pisateljice Suzane Tratnik, Noben glas. 
 

Tabela 4: Bibliopedagoške ure za srednješolce v projektu Rastem s  knjigo 2018 

SREDNJA ŠOLA (naziv, kraj) Število oddelkov 1. 

letnikov, ki so 

obiskali knjižnico 

Število dijakov 1. 

letnikov, ki so 

obiskali knjižnico 

Število dijakov 1. 

letnikov, ki so bili že 

včlanjeni v splošno 

knjižnico 

Šolski center Velenje 22 372 331 

 

 
Tabela 5:  Bibliopedagoške ure za osnovnošolce v projektu Rastem s  knjigo 2018 

OSNOVNA ŠOLA  Število 

oddelkov 7. 

razredov, ki so 

obiskali 

knjižnico 

Število učencev 

7. razredov, ki 

so obiskali 

knjižnico 

Število učencev 7. 

razredov, ki so bili 

že včlanjeni v 

splošno knjižnico 

Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki 
2 

35 
27 

Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha 

Šoštanj 

3 

81 

64 

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje 3 60 51 

Osnovna šola Gorica Velenje 2 65 62 

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje 2 52 49 

Osnovna šola Livada Velenje 2 57 53 

Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje 2 46 40 

Osnovna šola Šalek 2 47 42 

CVIU 1 7 7 

SKUPAJ 19 450 395 
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6.2.2 Zbirka Prva berila 

21. septembra 2018 smo v Knjižnici Velenje 

odprli stalno razstavo zbirke Prva berila. 

Knjižnica Velenje je konec leta 2016 s 

finančno podporo Mestne občine Velenje od 

svojcev odkupila zbirko prvih beril 

zbiratelja Marjana Marinška. V prvotni 

zbirki je bilo 1.667 izvodov različnega 

gradiva, od prvih beril, čitank do starih 

šolskih zvezkov. V končno zbirko smo 

uvrstili 1.522 enot prvih beril in čitank, ki 

prihajajo iz 138 držav in so napisane v 164 različnih jezikih. Gre za izjemno dragoceno zbirko, 

ki prikazuje prve otrokove korake v svet pisne kulture po celem svetu. Zbirka prvih beril je 

izredno poučna, saj omogoča spoznavanje različnih kultur, poleg tega je tudi izjemno 

atraktivna. 

Prvotno zbirko Prvih beril bomo dopolnjevali z novimi izvodi prvih beril, ki jih »nabiramo« 

tudi preko poziva na spletni strani zbirke www.prvaberila.si.   

 

   

Slika 17: Kazalke iz zbirke Prva berila 

  

http://www.prvaberila.si/
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7 INFORMATIKA 

 

V Knjižnici Velenje je za uporabnike na voljo 35 osebnih računalnikov z dostopom do interneta, 

samo v Mestni knjižnici Velenje 22. Večina računalnikov ima nameščen programski paket 

Microsoft Office. V Mestni knjižnici Šoštanj smo zamenjali odprtokodni paket Libre Office za 

MS Office na vseh računalnikih, tako za uporabnike kot za zaposlene. Samo za namene kataloga 

COBISS+ uporabljamo 5 računalnikov. Prenovo so dočakali računalniki za uporabnike v 

Šmartnem ob Paki, medijski računalnik ter dodatni računalnik za uporabnike na oddelku za 

otroke in mladino.  

 

7.1 OSEBNI RAČUNALNIKI 

Osebne računalnike lahko uporabljajo le člani, z vpisom uporabniškega imena in gesla. 

Uporabniki, ki niso člani knjižnice in želijo uporabljati računalnike, lahko uporabljajo dva 

računalnika, kjer vpis uporabniškega imena ni potreben. Uporaba računalnikov je v Knjižnici 

Velenje brezplačna. V letu 2018 smo v uporabo dali 5 računalnikov, ki smo jih v dobili v dar. 

7.2 TISKANJE 

V knjižnici je omogočeno tiskanje s pomočjo Printbox-a, ki  je samopostrežni kiosk za tiskanje, 

kopiranje in skeniranje in je na voljo na različnih lokacijah po Sloveniji. 

 

7.3 BREZŽIČNO OMREŽJE LIBNET  

V letu 2018 smo ukinili brezžično omrežje Libroam ter dodali brezžično omrežje Velenje. Na 

žalost je to omrežje zelo slabe zmogljivosti, zato se v Mestni knjižnici Velenje pretežno 

uporablja brezžično omrežje Libnet. Omrežje zahteva identifikacijo uporabnikov. 

 

 

Slika 18: Prijava na internet Libnet v Knjižnici Velenje 



 

28 | S t r a n  

 

Za uporabnike imamo namenjenih 29 računalniških delovnih postaj, ki jih spremljamo s 

pomočjo Wifi hotspot nadzornega sistema. Nadzorni sistem nam omogoča, da spremljamo 

uporabo računalnikov za uporabnike non-stop, čas prijave in odjave, čas trajanja seje ter 

količino prejetih in poslanih podatkov.  

V letu 2018 je na omrežju Libnet uporabljalo knjižnične računalnike 3.006 članov knjižnice, ki 

so skupaj vzpostavili 4.023 sej, prejeli 5.5 TB podatkov ter oddali 173.9 GB podatkov. 
 

 

Tabela 6: Statistika uporabe računalnikov v knjižnici in v omrežja Libnet v letu 2018 

Statistika za izbrano obdobje 

Število vzpostavljenih sej 4023 

Število različnih uporabnikov 3006 

Prejeti podatki 5.5 TB 

Poslani podatki 173.9 GB 

Skupen čas prijave 18917:21:44 

Povprečen čas prijave 06:17:3 
 

 

V Knjižnici Velenje je v letu 2018 brezžično omrežje Libnet uporabilo 3.273 članov, V 

knjižnici Šoštanj pa 351. Vendar ne smemo pozabiti, da beležimo samo prijave v brezžično 

omrežje Libnet, ne pa ostalih omrežij. 

 

Tabela 7: Število uporabnikov omrežju Libnet v času od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Število uporabnikov v izbranem obdobju po lokacijah 

Knjižnica Velenje 3273 

Knjižnica Šoštanj 351 

 

 

 

7. 4 SPLETNA STRAN KNJIŽNICE VELENJE 

Spletna stran knjižnice Velenje www.knjiznica-velenje.si je v lanskem letu zabeležila 45.970 

obiskov in 97.598 ogledov strani. Spletno stran je uporabilo 22.373 različnih uporabnikov, ki 

so na spletno stran dostopali direktno in ne preko drugih spletnih strani.  

 

http://www.knjiznica-velenje.si/
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Slika 19: Spletna stran www.knjiznica-velenje.si 

Večino dostopov na spletno stran knjižnice beležimo iz Slovenije (97,83 %), ostali dostopi so 

zabeleženi predvsem iz sosednjih držav. 

Največ uporabnikov uporablja brskalnik Chrome (61,02 

%), sledi Firefox (10,65 %) ter Internet Explorer (9,73 

%). Vse večja uporaba mobilnih naprav se kaže tudi v 

naslednjem, največkrat uporabljenem brskalniku, Safari 

(8,95 %), ki ga uporabljajo predvsem Apple-ove 

naprave. 

Operacijski sistem, ki se uporablja za dostop do naše 

spletne strani, je v največji meri še vedno Windows 

(55,68 %), drugi je OS mobilnih naprav Android (33,22 

%). 

    

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Število sej glede na napravo 
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7. 5 SPLETNA STRAN PRVA BERILA 

21. septembra 2018 je bila otvoritev stalne zbirke Prvih beril. Ob tej priložnosti smo izdelali 

spletno stran www.prvaberila.si, ki ima dva glavna namena; prvi je spletna predstavitev zbirke 

Prvih beril in osnovna informacija o postavitvi v Knjižnici Velenje, drugi namen pa je spletna 

stran kot pripomoček pri vodenju po razstavi. V razstavišču se spletna stran lahko uporablja na 

ekranu na dotik.  

V času od 21. 9. 2018 smo zabeležili skoraj 590 ogledov strani, seveda so v to všteti ogledi 

preko svetovnega spleta kot tudi ogledi, ki so bili opravljeni v razstavišču. Največkrat obiskani 

strani sta bili »o zbirki« 16, 21 % ter »slovenska berila« 11,43 %. 

 

 

Slika 21: Osnovni pregled Google Analitika 

 

Spletni strani www.prvaberila.si bomo v naslednjem letu dodali še prevod v angleški jezik in 

opravili nekaj posodobitev, ki smo jih s pomočjo ankete kot predloge za izboljšave dobili od 

uporabnikov.  

 
Slika 22: Spletna stran www.prvaberila.si 

 

http://www.prvaberila.si/
http://www.prvaberila.si/
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8 FINANČNO POSLOVANJE  

 

Leto 2017 smo računovodsko zaključili z nekaj stotaki presežka prihodkov nad odhodki, z nekaj 

tisoč evri več zapravljenimi od prejetih in nekaj likvidnostnih zaostankov iz preteklih let. Vse 

je kazalo na mirno poslovno leto, saj smo finančni načrt za leto 2018 zastavili tako, da bi 

razmeroma zlahka nadoknadili zaostanke. 

Vendar se je zgodilo nekaj dogodkov, ki jih nismo mogli predvideti oziroma se jim izogniti (naj 

na tem mestu ponovno poudarim, da računovodska služba ni v zadostno podporo direktorju pri 

vodenju zavoda. Prednost pri računovodskih uslugah ima matični zavod računovodstva, še 

posebej od Pikinega festivala v septembru do novega leta, pa še do izdelave letnih poročil. Če 

se temu pridružijo še nepredvideni daljši bolniški izostanki, se zadeva še bolj zaplete in tako se 

zgodi, da direktor nima sprotnih informacij o stanju na finančnem področju v zavodu. Nikakor 

ne gre valiti krivde na sodelavki v računovodstvu (celo le 1,5) delavke. V računovodstvu 

Festivala Velenje je očitno prešibka kadrovska zasedenost in posledično niso vsa dela sproti 

opravljena v zadovoljstvo vseh uporabnikov. Seveda pa ne trdim, da sta za izgubo v letu 2018 

krivi računovodkinji. Poslovno leto smo zaradi nepredvidenih stroškov tako končali z izgubo v 

višini 17.753 €. 

Bistveno več sredstev od načrtovanih smo porabili: 

- Na področju splošnih materialnih stroškov smo se skoraj v celoti držali načrtovane porabe, 

na treh točkah pa se je strošek močno povečal: 

a. Strošek električne energije se je v letu 2018 povečal kar za 9.128 € (stroški v naših prostorih 

za 3.783 €, delež za skupne prostore pa za 5.345 €. 

b. Stroški za komunalne storitve so se povišali za 2.728 €. 

c. Strošek za varovanje v prostorih v višini 2.893 € je bil nenačrtovan, ampak uvedba 

varovanja je bilo odgovorno in nujno dejanje za preprečitev nasilja. 

 

- Na področju vzdrževanja objekta Nova so bila načrtovana sredstva presežena za 9.187 €. Z 

upravnikom Iskro je bilo dogovorjeno, da bo dela izvedel po predloženem načrtu, kjer bi 

delež Knjižnice oz. občine znašal okoli 14.500 €. Vendar so se pojavljala nepredvidena dela, 

s katerimi nas je upravnik dostikrat postavljal pred dejstvo samo preko računov, naš delež 

stroška obnove toplotne postaje pa se je v primerjavi s planom povečal s 500 € kar na 6.067 

€, pri čemer smo še soglašali z našim stroškom 800 €, potem pa smo bili o nadaljnji 

podražitvi obveščeni šele z računom konec leta! 

 

- Na področju plač smo zabeležili za okoli 12.864 € nepredvidenih, a nujnih  stroškov. Mestna 

občina Velenje, ter pogodbeni občini Šoštanj in Šmartno ob Paki so korektno izpolnile svoje 

obveznosti, razlika pa je nastala zaradi nadomestne zaposlitve za določen čas na delovnem 

mestu Vodnik V.  Vodnik V. pri nas opravlja dela tehničnega delavca, ozvočevalca, 

scenskega delavca, občasno kurirja, pa hišnika, saj mestna knjižnica Velenje pri 2.500 m2 

površin nima svojega vzdrževalca, tehničnega delavca, oziroma sodelavca za kakršnakoli 

fizična dela … V prostorih knjižnice imamo letno več kot tristo dogodkov, ki jih je treba 

tudi fizično omogočiti in to je v največji meri naloga Vodnika V. 

Na tem delovnem mestu je bil do odhoda v bolniški stalež sodelavec, ki je zbolel za težko 

boleznijo in ni bilo pričakovati, da se vrne, zato smo namesto njega za določen čas zaposlili 

»nadomestnega delavca«. Sicer bi lahko takoj odpovedali skoraj vse dogodke v knjižnici, pa 
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še na drugih področjih bi imeli težave (ob močni investicijski dejavnosti v letu 2018). Na 

naše presenečenje pa se je bolni sodelavec za polovični delovni čas vrnil na delovno mesto, 

za katerega pa žal ni bil dovolj zdrav in ga ni mogel več opravljati. Šele konec poletja je 

zdravniška komisija odločala o njegovi upokojitvi, vendar se je presenetljivo odločila, da 

sodelavca upokoji le za polovico delovnega časa. Na to odločitev smo se seveda pritožili 

tako mi kot sodelavec. Odločitve še ni. 

− Preureditev prostorov – »lastna udeležba« v višini 14.307 €. 

 

Postavitev zbirke Prva berila in hkratna preureditev prostorov je obširno opisana v 

naslednjem poglavju. V neki fazi je bilo zaradi dodatnih obveznosti financerja (Mestna 

občina Velenje), ugotovljeno, da bo morala knjižnica Velenje za uresničitev svojih načrtov 

glede preureditve participirati določena sredstva. Odločili smo se, da za to namenimo 

sredstva do višine prihodka od zamudnin uporabnikov knjižnice v preteklih letih, ki naj bi 

jih pridobili preko izterjevalske družbe. Razlika med sredstvi, ki jih je zagotovila MOV in 

dejanskimi stroški je 14.307 € in to je približno tista vsota, ki smo jo dejansko izterjali 

(zmanjšana za provizijo izterjevalski družbi). 

To je torej nepredviden strošek, ki pa je na izgubo vplival le posredno, saj bi, če bi sredstva 

zagotovili iz drugih virov, izterjani denar namenili za druge namene. 

Povsem nepredvideni so torej stroški v višini 36.800 € (51.107 € - 14.307 €), od tega smo 

jih del iz svojih sredstev na drugih postavkah pokrili, nepokritih – izgube, pa je ostalo za 

17.753 €. 

 

Slika 23: Razstavišče zbirke Prva berila  
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9 INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME, 

NAKUPI 

 

Leto 2018 je bilo investicijsko daleč najmočnejše od selitve v objekt Nova leta 2015. Največji 

poseg je bila postavitev stalne zbirke prvih beril, ki jih je zbiral Marjan Marinšek.  

Zaradi oziroma hkrati s postavitvijo zbirke je bilo nujno oziroma smotrno uresničiti tudi načrte 

o osvežitvi prostorov knjižnice, ki jih nismo preurejali leta 2016 (spomnimo se – leta 2016 smo 

preuredili oddelek za odrasle, domoznanski oddelek, pridobili smo mladinsko sobo). Tako smo 

že v juniju na otroškem in mladinskem oddelku izvedli nujne prilagoditve in izboljšave: za 

okoli 30 odstotkov smo zmanjšali fond strokovnega gradiva, na novo smo postavili police na 

mladinskem oddelku, z nekaj dodatnimi regali smo prestavili igroteko bliže predšolskim 

otrokom, na mestu dotedanje igroteke smo namestili pult za računalnike, ki je bil do tedaj na 

oddelku strokovne literature, postavili smo nov, veliko bolj praktičen svetovalni pult, ob 

vzhodni fasadi smo namestili štiri nove mize za učenje in druženje, nabavili nov računalnik za 

katalog (na dotik), uredili smo sistem označevanja. Preureditev otroškega oddelka ni zahtevala 

veliko sredstev, končna podoba pa je dosti bolj prijetna in prijaznejša uporabnikom. 

 

 

Slika 24: Prenova osrednjega dela knjižnice 
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V avgustu, ko smo knjižnico zaprli za teden dni, smo izvedli dela na osrednjem delu knjižnice, 

odstranili smo precej neuporaben, izjemno velik izposojni pult, zaradi dotrajanega itisona na 

najbolj izpostavljenem delu položili okoli 70m2 kamnitih oblog, v katere smo od vhoda do 

novega, veliko manjšega in bolj uporabnega izposojnega pulta vstavili taktilne oznake za slepe 

in slabovidne osebe, simbolno smo kamnita tla vgradili okoli dvajset medeninastih  črk, do tedaj 

odvečni steber sredi prostora pa smo oblekli v marmor, v katerega smo vgravirali Kajuhovo 

pesem Samo en cvet v štirih jezikih in ga tako izpostavili. Dve veliki, nepraktični mizi smo 

preuredili v opazna elementa za novosti oziroma priljubljene knjige. Tudi na tem delu smo 

nabavili nov računalnik na dotik za katalog. 

Zbirka beril stoji na mestu prejšnje zbirke strokovnega gradiva mladinskega oddelka in je bila 

postavljena od sredine avgusta do sredine septembra. Sredstva za njeno postavitev in tudi 

preureditev preddverja ja zagotovila Mestna občina Velenje, projektirala sta jo arhitekta Grega 

in Aleksandra Gojević, vsebinsko pa jo je zastavila naša takratna sodelavka Nina de Costa. 

Zbirko so simbolno odprli minister za kulturo Damjan Prešiček, minister za izobraževanje 

Jernej Pikalo, podžupan MOV Peter Dermol in grafitar Žiga Gojević. Po mnenju velike večine 

obiskovalcev je postavitev izjemna, privlačna za vse generacije. 

Zgodilo pa se je (končno) še nekaj posegov, ki so bili pereči. Upravnik je pripravil predlog 

nekaj nujnih vzdrževalnih oziroma obnovitvenih del na objektu, za katera naj bi Knjižnica 

participirala svoj približno tretjinski delež. 

Ustanoviteljica nam je odobrila dodatna sredstva za predlagane posege in za ureditev kritičnega 

sistema zračenja, hlajenja in ogrevanja v prostorih knjižnice. 

Do konca poletja je bil interni sistem v knjižnici urejen. Zasnovan je tako, da se ga da vklapljati 

in regulirati  na osmih namesto na dveh sektorjih, možen pa je tudi daljinski nadzor 

funkcioniranja, ki locira napake, kar je zelo pomembno, ker v objektu Nova ni stalnega 

dežurstva in usposobljenih strokovnjakov za klime. Ta dela smo naročili sami. 

Ostala vzdrževalna dela je naročal upravnik – načelno po dogovorjenem planu – vendar nas je 

dostikrat o delih samo seznanjal, oziroma postavljal glede stroškov pred dejstvo. 

Večji posegi so bili narejeni na klimatih, ki so nameščeni na podstrešju oziroma terasi objekta, 

zaradi okvar in napak je bilo kar nekaj intervencij, ki so bile nujne za delovanje sistema v 

prostorih knjižnice. 

Opravljena je bila popolna rekonstrukcija toplotne postaje, ki je bila še iz časa gradnje 

veleblagovnice Nama pred skoraj pol stoletja. V planu za leto 2018 je bila sicer le zamenjava 

nekaj ventilov, potem pa se je izkazalo, da je postaja popolnoma dotrajana in ogrevanje ne bi 

bilo več mogoče. 

Na najbolj kritičnih mestih je upravnik poskrbel za sanacijo strehe, tako da na južni strani 

trenutno ni zamakanja v knjižnico. 

Upravnik je v soglasju lastnikov izbral novega upravnika dvigala, ki je opravil rekonstrukcijo 

dvigala, ki je bilo, zaradi zastarelosti, preobremenjenosti in velike mere vandalizma nenehno v 

okvari. Za sanacijo jaška je očitno zmanjkalo volje in denarja. 

Večina posegov, ki jih je zagotovil upravnik zgradbe, pa je le gašenje požarov. Prehajanje 

objekta iz enih večinskih rok (Toming – Probanka – DUTB) in menjava upravnikov je seveda 
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na objekt vplivala zelo negativno. V pravo sramoto mestu so že leto in pol odpadle marmorne 

plošče s fasade, potrgana novoletna razsvetljava, ki že nekaj let ni v funkciji, zarjavele stopnice 

in podesti, ki so bili »sanirani« pred dvema letoma (!), stropne obloge popuščajo … Izjemna 

arhitektura objekta ob zanemarjenosti objekta povsem zbledi. Žal ima Mestna občina Velenja, 

zaradi manjšinskega deleža, pri vsem precej zavezane roke, saj o vzdrževanju objekta odloča 

večinski lastnik, ki pa ga ta del državne lastnine prav malo briga.  

Več kot nujna je takojšnja natančna analiza stanja objekta, predlog del, terminski plan sanacije, 

zagotovitev sredstev in čimprejšnji pristop k delom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Pogled na izposojni pult »prej in po« 
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10 KADROVSKE ZADEVE 

 

Na kadrovskem področju je bilo gibanje dokaj živahno. Strokovno sodelavko, ki je odšla v 

porodniški stalež, je nadomeščala Maja Praprotnik. Sredi leta se je upokojila dolgoletna 

sodelavka manipulantka Marinka Jerenec, na njeno delovno mesto smo prezaposlili dotedanjo 

čistilko Milo Pavič, na mesto čistilke pa Moniko Guberac. 

Z daljšega bolniškega staleža se je vrnil Anton Babič (Vodnik V), ki je pred boleznijo opravljal 

vsa tehnična dela v knjižnici, pripravljal prireditve … Skupaj smo ugotovili, da prejšnjega dela 

ne more več opravljati, vendar je zdravniška komisija odločila, da se lahko upokoji samo za 4 

ure. Seveda smo za opravljanje tehničnih nalog za določen čas zaposlili novega sodelavca (ki 

je pri nas že imel izkušnje kot javni delavec).  Druga možnost je bila samo še odpoved cele 

vrste dogodkov …   

Zelo veseli smo bili tudi pomoči javnih delavcev, tako tistih, ki so opravljali najbolj enostavna 

dela, kot tistih, ki so veliko prispevali na strokovnih področjih (arhiviranje, postavitev zbirke 

Prav berila …). 

Glede na to, da se v kolektivu počasi, a vztrajno dviguje starost zaposlenih, se tudi število 

bolniških izostankov povečuje.  

  

Tabela: Seznam zaposlenih v letu 2018 

Zap. 

št. 

Priimek in ime Delovno mesto St. 

izob. 

Del. 

obv. 

Del. razmerje 

1. AŽBER ANDREJA Bibliotekarka - domoznanstvo VII 8 ur Nedol. čas 

2. BABIČ ANTON Vodnik V 8 ur Nedol. čas 

3. BLATNIK 

MARJETKA 

Bibliotekarka VII/2 8 ur Nedol. čas 

4. BONNO ROMANA Knjižničarska referentka V 8 ur Nedol. čas 

5. ČRNKO LIDIJA Bibliotekarka - informatika in 

izobraževanje 

VIII 8 ur Nedol. čas 

6. DARINKA BIZJAK Bibliotekarka VII/2 1 ura Nedol. čas 

7. DUŠAN REBEC Strokovni delavec  V 8 ur Nedol. čas 

8. GABER PODHOVNIK 

VESNA  

Bibliotekarka VII/2 8 ur Nedol. čas 

9. GRMOVŠEK SILVO Bibliotekar - domoznanstvo VII/2 8 ur Nedol. čas 

10. GROZNIK PETER Strokovni sodelavec VII/1 2 uri Nedol. čas 

11 JERENEC MARINKA Manipulantka III III 8 ur Nedol. čas 

Upokojena 

9.8.2018 

12.  KAC ANDREJA Knjižničarska referentka V 8 ur Nedol. čas 
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13. KOLENC ANDREJA Bibliotekarka VII/2 4 ure Nedol. čas 

14. KRUŠKO MIRELA Strokovna sodelavka VII/1 8 ur Nedol. čas 

15. LEDINEK STANKA Bibliotekarka VI 8 ur Nedol. čas 

16. LUKANC 

BERNARDA 

Bibliotekarka - vodja izmene VI 8 ur Nedol. čas 

17. PAVIČ MILA Čistilka, od 13.8.2018 dalje Manipulant II 8 ur Nedol. čas 

18. PIVK SRDIČ METKA Bibliotekarka – vodja službe za delo z 

bralci 

VII/2 8 ur Nedol. čas 

19. PRAH ŠINCEK 

EDITA 

Bibliotekarka VII/2 8 ur Nedol. čas 

20. SELAN DAMJANA Bibliotekarka - inventarizacija in vodja 

katalogizacije 

VI 8 ur Nedol. čas 

21. STVARNIK 

ANDREJA 

Knjižničarska referentka V 8 ur Nedol. čas 

22. ŠPILER FRANK Knjižničarski referent – vodja izposoje V 8 ur Nedol. čas 

23. VRBIČ VLADO Direktor VII/2 8 ur Nedol. čas 

24. ZABUKOVNIK JERIČ 

BRINA 

Bibliotekarka VII/2 8 ur Nedol. čas 

25 MONIKA GUBERAC Čistilka II II 8 ur Dol. Čas 

13.8.2018 - 

31.12.2018 

26 GLASENČNIK IVAN Vodnik 

Nadomestna zaposlitev  

V 8 ur Dol. Čas 

1.1.2018-

31.12.2018 

27 MAJA PRAPROTNIK Strokovna sodelavka 

nadomeščanje 

VII/1 8ur Dol. Čas 

1.1.2018- 

31.12.18 

28 ANDREJA 

JURKOVNIK 

Bibliotekarka 

/podporna zaposlitev 

VII/2 4ure Dol. čas 

1.4.2018- 

31.12.2018 
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Tabela: Seznam javnih delavcev v letu 2018 

JAVNA DELA 2018 

Zap. 

št. 

Priimek in ime Delovno mesto St. 

izob. 

del. 

obv. 

(ure) 

Del. razmerje 

1.  DE COSTA NINA Pomoč v knjižnici VII 8 25.4.2018-31.12.2018 

2.  FUŽIR ALENKA Pomoč v knjižnici V 8 8.1.2018-31.12.2018 

3.  JERIČ EVA Pomoč v knjižnici IV 8 19.1.2018-31.12.2018 

4.  JURKOVNIK ANDREJA Pomoč v knjižnici VII 4 oz. 8 1.1.2018-9.3.2018 

5.  LESJAK KRISTINA Pomoč v knjižnici VI 8 19.1.2018-31.12.2018 

6.  PEČNIK MATEJA Pomoč v knjižnici IV 8 15.10.2018-31.12.2018 

7.  RIBIČ JURE Pomoč v knjižnici VII 8 1.1.2018-5.4.2018 

8.  ROBIN ADMIRA Pomoč v knjižnici V 8 1.1.2018-31.12.2018 

9.  ŽIŽEK HELENA  Pomoč v knjižnici IV 8 1.1.2018-11.10.2018 

 

 

 

Tabela: Upokojenci knjižnice (s skupnimi delavci nekdanje enote KC IN Prireditve) 

Zap. št. Priimek in ime Delovno mesto Leto 

upokojitve 

1.  GRAH MARIJA Čistilka 1978 

2.  VREČEK MARIJA Čistilka 1978 

3.  NEDELJKO MARIJA Čistilka  1989 

4.  ČAS JOŽICA Čistilka  1990 

5.  MEDVEJEK IVANKA Višja knjižničarka 1990 

6.  NATEK ANA Računovodja 1990 

7.  ZELENIK PAVLA Čistilka  1991 

8.  BASTL MARIJA Knjigovodja 1997 

9.  GAŠPER MALČKA Višja knjižničarka 1998 

10.  MACUR ANICA Bibliotekarka 1999 

11.  TOFF LELA Višja knjižničarka 1999 

12.  VUNDERL OLI Višja knjižničarka 1999 

13.  BORUTA MARJANA Višja knjižničarka 2005 

14.  BRGLEZ METKA Tajnica 2005 

15.  MARIN ŠPELA Katalogizatorka 2006 

16.  LADO PLANKO Pomočnik direktorja za program 2013 

 

Marija Grah, Marija Vreček in Anica Macur so pokojne. 
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Slika 26: Kolektiv Knjižnice Velenje ob otvoritvi zbirke Prva berila 

 

 

 

 

Slika 27: Razstavišče zbirke Prva berila 
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11 REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Temeljni cilji v letu 2018: 

− racionalno izvajanje osnovne dejavnosti 

Obdobje varčevanja, ki se je  začelo pred dobrim desetletjem še vedno traja, saj se finančna 

situacija na področju zadovoljevanja osnovnih potreb knjižnic ni bistveno spremenila. 

Poskrbljeno je za osnovne potrebe (elektriko, ogrevanje, komunalne storitve …), sredstva 

za program (nakup knjig, prireditve, kadri) so nižja kot pred desetletjem. Zato je racionalno 

obnašanje stalnica. Tudi v letu 2018 je bilo tako – vsak »strošek« smo temeljito pretehtali, 

preden smo se odločili zanj. 

 

− uvajanje novih oblik dela 

Leto 2018 je bilo nekolikanj specifično, saj je sama preureditev prostorov in postavitev 

nakazovala nove oblike dela, hkrati pa smo opustili nekatere, ki se niso »prijele«.  

− koordinacija knjižnične dejavnosti na območju delovanja knjižnice 

Tudi ta naloga je stalna, sodelovanje večine dejavnikov je dobro, čeprav je včasih preveč 

odvisno od dobre volje subjektov. 

− nadaljevanje prostorske obnove Mestne knjižnice Velenje – oddelek za otroke in mladino 

Cilj je bil sto odstotno dosežen. 

− postavitev zbirke prvih beril Marjana Marinška 

Cilj je bil stoodstotno dosežen. 

− aktivno sodelovanje pri procesu vključevanja priseljencev v novo okolje 

V našem okolju praktično ni bilo potrebe po ukvarjanju z begunci iz arabskih in afriških 

držav. Izvajali pa smo nekaj dejavnosti za priseljence albanske narodnosti. 

 

                           

Slika 278: Stojala Novosti in Priljubljene                               Slika 289: Samo en cvet na marmorni plošči 
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12 ZAKLJUČEK 

 

V lanskem poslovnem poročilu smo zapisali, da  v letu 2017 še nismo uresničili dveh temeljnih 

ciljev Lokalnega programa kulture do leta 2020 – zaposlitev organizatorja prireditev in 

avtomatizacija delovnega procesa v Mestni knjižnici Velenje, ki edina zahtevata večjo finančno 

podporo. To velja tudi za leto 2018, a dejstvo je, da vseh ciljev ne moremo uresničiti naenkrat. 

V letu smo se na nek način začasno odpovedali tema ciljema, ker smo za prioriteto skupaj z 

MOV pripoznali postavitev zbirke prvih beril Marjana Marinška in dokončanje leta 2016 začete 

prenove prostora velenjske mestne knjižnice. V letu 2018 je bila prekinjena desetletna suša pri 

investicijskem in tekočem vzdrževanju knjižnice. 

Leto 2018 je zanesljivo med tistimi leti, ki si jih bomo, kljub izgubi, najraje zapomnili, saj smo 

ob dobrem strokovnem delu, pridobili izjemno stalno razstavo Prva berila in temeljito obnovili 

še preostali del velenjske knjižnice. Tako smo knjižnico še bolj približali uporabnikom, 

zaposlenim pa omogočili boljše delovne pogoje in omogočili nove izzive. 

V letu 2020 se izteče naš trenutno veljavni strateški načrt. S pripravo novega, ki bo vključil 

prilagoditve novim tehnologijam, nove potrebe, nove državne okvirje, nove vsebinske rešitve 

moramo začeti že v drugi polovici leta 2019. 
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Priloga 1: Bibliopedagoška dejavnost 

 

Zap. 

št. 
Datum Naslov usposabljanja 

Uporabnik 

usposabljanja 

(šole, vrtci, …) 

obisk 

VE 

obisk 

ŠO 

obisk 

ŠM 
Nosilec      

1. 04. 01. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 21     Edita Prah Šincek      

2. 05. 01. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 19     Edita Prah Šincek      

3. 08. 01. 2018 Bibliopedagoška ura  Vrtec Lučka 20     Bernarda Lukanc      

4. 11. 01. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec Enci Benci 17     Bernarda Lukanc      

5. 15. 01. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 17     Edita Prah Šincek      

6. 16. 01. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 18     Edita Prah Šincek      

7. 19. 01. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 19     Edita Prah Šincek      

8. 22.01.2018 Bibliopedagoška ura  Vrtec Lučka 20     Bernarda Lukanc      

9. 06. 02. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec Vrtiljak 14     Bernarda Lukanc      

10. 07. 02. 2018 Bibliopedagoška ura  OŠ MPT 51     

Bernarda Lukanc, 

Edita Prah Šincek, 

Andreja Kac 

     

11. 04. 06. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
CVIU 11     Edita Prah Šincek      

12. 

od septembra 

do novembre 

2018 

Rastem s knjigo OŠ, SŠ, CVIU 706 81 35 

Lidija Črnko 

(izvajale: Lidija 

Črnko, Bernarda 

Lukanc, Vesna Gaber 

Podhovnik, Edita 

Prah Šincek, Darinka 

Bizjak, Marjeta 

Blatnik) 

     

13. 06. 09. 2018 vodstvo po knjižnici NOVUS 13     Bernarda Lukanc      

14. 11. 09. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 20     Edita Prah Šincek      

15. 20. 09. 2018 Branje je potovanje   20     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 
     

16. 25. 09. 2018 
Zaključek Pikine bralne 

značke 
OŠ MPT 140     

Bernarda Lukanc, 

Edita Prah Šincek, 

Metka Pivk Srdič 

     

17. 27. 09. 2018 
Zaključek Pikine bralne 

značke 
Pikini bralci       

Bernarda Lukanc, 

Edita Prah Šincek, 

Metka Pivk Srdič 

     

18. 01. 10. 2018 Prva berila OŠ Šalek 50     Lidija Črnko          

19. 02. 10. 2018 
Zaključek Pikine bralne 

značke 
Črnomelj       

Edita Prah Šincek, 

Metka Pivk Srdič 
     



 

 

 

20. 3.10.2018 Prva berila OŠ Livada 51     Stanka Ledinek      

21. 08. 10. 2018 Rastem s knjigo   49     Edita Prah Šincek      

22. 09. 10. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec 19     Edita Prah Šincek      

23. 10. 10. 2018 
Bibliopedagoška ura + 

pravljice 
Vrtec Topolšica   26   Bernarda Lukanc      

24. 11. 10. 2018 Rastem s knjigo   28     Edita Prah Šincek      

25. 17. 10. 2018 Rastem s knjigo   52     Edita Prah Šincek      

26. 25. 10. 2018 
Zaključek Pikine bralne 

značke 
Ormož       Edita Prah Šincek      

27. 25. 10. 2018 Branje je potovanje   8     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 
     

28. 6.11.2018 Prva berila OŠ Livada 44     Edita Prah Šincek      

29. 13. 11. 2018 
Zaključek Pikine bralne 

značke 
Ptuj       Metka Pivk Srdič      

30. 13. 11. 2018 Prva berila UNI3 15     Lidija Črnko          

31. 14. 11. 2018 Prva berila OŠ Gorica 14     Bernarda Lukanc      

32. 22. 11. 2018 Branje je potovanje   8     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 
     

33. 26. 11. 2018 Prva berila OŠ Gorica 15     Bernarda Lukanc      

34. 27. 11. 2018 Vodstvo po knjižnici NOVUS 20     Bernarda Lukanc      

35. 28. 11. 2018 Prva berila OŠ Gorica 15     Bernarda Lukanc      

36. 28.11.2018 vodstvo po knjižnici skupina 14     Stanka Ledinek      

37. 30. 11. 2018 
Pravljica + vodenje po 

Zbirki prvih beril 

OŠ Gorica, 2. 

razred 
20     

Vesna Gaber 

Podhovnik 
     

38. 17.12.2018 Prva berila OŠ Šalek 25     Edita Prah Šincek      

39. 18.12.2018 Prva berila OŠ Šalek 25     Edita Prah Šincek      

40. 20. 12. 2018 Branje je potovanje   10     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 
     

  
SKUPAJ:     1479 107 35   

     

             

             

 

  



 

 

 

Priloga 2: 

 

zap. 

št. 
datum NAZIV DOGODKA 

vrsta 

prireditve 

obisk 

VE 

obisk 

ŠO 

obisk 

ŠM 
Nosilec 

1. 03.01.2018 Novoletna ura pravljic pravljične ure 14     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

2. 04.01.2018 Bralne urice bralni krožek 11     Bernarda Lukanc 

3. 04.01.2018 
Branje je potovanje: bralni 

krožek za priseljence 

bralno 

pogovorno 

srečanje 

9     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 

4. 04.01.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

5. 05.01.2018 Kanarski otoki 
potopisno 

predavanje 
80     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

6. 08.01.2018 Knjižni sejem  sejem   20   Dušan Rebec 

7. 08.01.2018 Bralna čajanka bralni krožek 21     Bernarda Lukanc 

8. 08.01.2018 Ta vesela urica delavnica     4 Darinka Bizjak 

9. 08.01.2018 Zvočna kopel sprostitev 55     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

10. 09.01.2018 
Cikel Ruskega Filma: Puškin - 

Zadnji dvoboj 
film 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

11. 09.01.2018 
Na poti po bivši Jugi: Potovanje 

po nekdanji skupni domovini 

potopisno 

predavanje 
  50   Marjetka Blatnik 

12. 09.01.2018 Dr. Boštjan M. Turk: Kota 101 
predstavitev 

knjige 
60     Vlado Vrbič 

13. 10.01.2018 
Ura pravljic v angleškem jeziku 

(vrtec Vrtiljak) 
pravljične ure 20     Romana Bonno 

14. 10.01.2018 Joga smeha joga   25   

Marjetka Blatnik, 

Brina Zabukovnik 

Jerič 

15. 10.01.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 15     Admira Robin 

16. 10.01.2018 
Mali mravljinček se prebudi in 

druge pesmice za otroke 
pravljice 13     Metka Pivk Srdič 

17. 11.01.2018 Ura pravljic pravljice   3   Marjetka Blatnik 

18. 11.01.2018 
Madagaskar - Hollywoodski 

film ali kalejdoskop sveta 

potopisno 

predavanje 
44     Metka Pivk Srdič 

19. 12.01.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
7     Andreja Kac 

20. 12.01.2018 Z družino po južni Ameriki 
potopisno 

predavanje 
87     Metka Pivk Srdič 

21. 12.01.2018 
Ure pravljic v angleškem jeziku 

(vrtec) 
pravljice 20     Romana Bonno 



 

 

 

22. 15.01.2018 Ustvarjalna delavnica za otroke delavnica 10     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

23. 15.01.2018 Zvočna kopel sprostitev     9 Darinka Bizjak 

24. 16.01.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 11     Romana Bonno 

25. 16.01.2018 
Viki Grošelj: 40 let mojih 

soočanj s Himalajo 

predstavitev 

knjige 
  80   Vlado Vrbič 

26. 16.01.2018 

Friderik II. Celjski in Veronika 

Deseniška: otvoritev razstave in 

predstavitev knjige 

predstavitev 

knjige 
    17 Darinka Bizjak 

27. 16.01.2018 Rodoslovno srečanje srečanje 10     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

28. 17.01.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
7     

Metka Pivk Srdič, 

Vesna Gaber 

Podhovnik 

29. 17.01.2018 
Moč branja: bralni klub za 

odrasle 
bralno srečanje 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Andreja Kac 

30. 17.01.2018 Srečanje članov LIKUS srečanje /     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

31. 18.01.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
  2   Marjetka Blatnik 

32. 22.01.2018 

Karel Gržan: 95 tez pribitih na 

vrata svetišča kapitalizma za 

osvoboditev od zajedavskega 

hrematizma 

predstavitev 

knjige 
100     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

33. 22.01.2018 Celjski 87. pehotni polk 
otvoritev 

razstave 
20     

Vlado Vrbič, Brina 

Zabukovnik Jerič 

34. 23.01.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! - ODPADLO 
pravljične ure x     Frenk Špiler 

35. 23.01.2018 Dana Ograjenšek: Bajkerka 
predstavitev 

knjige 
38     Metka Pivk Srdič 

36. 24.01.2018 Pravljična joga pravljice   5   
Metka Pivk Srdič in 

Nina Časl 

37. 24.01.2018 Zeliščarna sejem 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

38. 24.01.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 5     Admira Robin 

39. 25.01.2018 Zambijski safari 
potopisno 

predavanje 
30     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

40. 27.01.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 25     Frenk Špiler 

41. 30.01.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 8     Romana Bonno 

42. 31.01.2018 Ura pravljic pravljične ure 8     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

43. 31.01.2018 Marjanov večer 
glasbeno-

literarni večer 
100     

Bernarda Lukanc, 

Metka Pivk Srdič, 

Frenk Špiler 



 

 

 

44. 01.02.2018 Bralne urice bralni krožek 9     Bernarda Lukanc 

45. 01.02.2018 

Branje je potovanje: bralni 

kotiček za priseljence - 

ODPADLO 

bralno 

pogovorno 

srečanje 

/     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 

46. 01.02.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 8     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

47. 01.02.2018 Pravljični večer za odrasle pravljične ure 50     
Bernarda Lukanc, 

Metka Pivk Srdič 

48. 01.02.2018 Ura pravljic pravljične ure   1   Andreja Kac 

49. 05.02.2018 Knjižni sejem sejem   20   Dušan Rebec 

50. 05.02.2018 Bralna čajanka bralni krožek 19     Bernarda Lukanc 

51. 05.02.2018 Zvočna kopel sprostitev 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

52. 06.02.2018 
Cikel Ruskega filma: Dvajset 

dni brez vojne 
fiilm 3     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

53. 06.02.2018 Glasba naše mladosti glasbeni večer   40   
Marjetka Blatnik, 

Dušan Rebec 

54. 06.02.2018 Ura pravljic v albanskem jeziku pravljične ure 18     Metka Pivk Srdič 

55. 06.02.2018 

Pogovor o ustvarjalni in 

življenjski poti akademske 

slikarke Majde Kurnik 

predstavitev 

knjige 
20     Andreja Anžber 

56. 07.02.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 
pravljične ure 4     Metka Pivk Srdič 

57. 07.02.2018 
Moč branja: bralni klub za 

odrasle 
bralno srečanje 8     

Andreja Kac, Brina 

Zabukovnik Jerič 

58. 07.02.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 4     Admira Robin 

59. 12.02.2018 
Pustna ustvarjalna delavnica za 

otroke 
delavnica 3     

Vesna Gaber 

Podhovnik 

60. 12.02.2018 
Pogovor z avtorjem Slavkom 

Skarlovnikom 

predstavitev 

knjige 
11     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Edita Prah 

Šincek 

61. 12.02.2018 Ta vesela urica - ODPADLO delavnica     / Darinka Bizjak 

62. 13.02.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 13     Romana Bonno 

63. 13.02.2018 
Prehrana pri avtoimunih 

boleznih 
predavanje 50     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

64. 14.02.2018 Ura pravljic pravljične ure 8     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

65. 14.02.2018 
Menjalnica semen - priprava na 

setev 
srečanje 25     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

66. 15.02.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 
pravljice   5   Marjetka Blatnik 



 

 

 

67. 15.02.2018 

Kako je EFT spremenila moje 

življenje … in lahko tudi vaše, 

2. del 

predstavitev 

knjige 
30     

Bernarda Lukanc, 

Brina Zabukovnik 

Jerič 

68. 19.02.2018 Zvočna kopel sprostitev     10 Darinka Bizjak 

69. 19.02.2018 Alzheimer cafe  predavanje 62     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

70. 20.02.2018 
Eins, Zwei, Drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure 4     Frank Špiler 

71. 20.02.2018 Raziskovanje grških jam 
potopisno 

predavanje 
  20   Marjetka Blatnik 

72. 20.02.2018 Rodoslovno srečanje srečanje 8     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

73. 21.02.2018 Pravljična joga pravljice 11     Metka Pivk Srdič 

74. 21.02.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 4     Admira Robin 

75. 21.02.2018 Srečanje članov LIKUS srečanje 3     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

76. 21.02.2018 

Sahadeva Dasa: Ubiti kravo 

pomeni konec človeške 

civilizacije 

predstavitev 

knjige 
3     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Edita Prah 

Šincek 

77. 22.02.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
  2   Marjetka Blatnik 

78. 22.02.2018 S kolesom po Kamerunu 
potopisno 

predavanje 
22     Metka Pivk Srdič 

79. 23.02.2018 
Predstavitev albansko 

govorečih žensk 
odprtje razstave 100     Metka Pivk Srdič 

80. 23.02.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
6     Andreja Kac 

81. 24.02.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 25     Frenk Špiler 

82. 27.02.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 15     Romana Bonno 

83. 28.02.2018 Ura pravljic pravljične ure 14     Bernarda Lukanc 

84. 28.02.2018 Metamorfoze 
predstavitev 

knjige 
15     Vlado Vrbič 

85. 01.03.2018 Ura pravljic pravljične ure   2   Marjetka Blatnik 

86. 05.03.2018 Knjižni sejem sejem   30   Dušan Rebec 

87. 05.03.2018 Bralna čajanka bralni krožek 9     Bernarda Lukanc 

88. 05.03.2018 Žonglerska delavnica s Saro delavnica 10     Metka Pivk Srdič 

89. 05.03.2018 Zvočna kopel sproščanje 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 



 

 

 

90. 06.03.2018 Ura pravljic v albanskem jeziku pravljične ure 3     Metka Pivk Srdič 

91. 06.03.2018 Hildegardina medicina predavanje 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

92. 06.03.2018 O Šmarčanih malo drugače predavanje     24 Darinka Bizjak 

93. 07.03.2018 Ura pravljic pravljične ure 6     Metka Pivk Srdič 

94. 07.03.2018 

Čarobna formula naravne 

oskrbe rastlin v vašem domu in 

okolju 

predavanje 5     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

95. 07.03.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 4     Admira Robin 

96. 07.03.2018 
Ivo Mojzer: Srečen je, kdor 

zares živi 

predstavitev 

knjige 
17     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

97. 08.03.2018 Ustvarjalnica Šoštanj delavnica   8   Admira Robin 

98. 08.03.2018 Potovanje v Severno Korejo 
potopisno 

predavanje 
54     Metka Pivk Srdič 

99. 12.03.2018 Ta vesela urica delavnica     8 Darinka Bizjak 

100. 13.03.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 18     Romana Bonno 

101. 13.03.2018 Če bi črevo govorilo predavanje 55     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

102. 13.03.2018 Pevci pozabljenih pesmi 
glasbeno-

literarni večer 
  15   Marjetka Blatnik 

103. 14.03.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
7     

Vesna Gaber 

Podhovnik 

104. 14.03.2018 Moč branja bralno srečanje 2     
Brina Zabukovnik 

Jerič, Andreja Kac 

105. 14.03.2018 
Kako ohraniti dobro partnerstvo 

ob izzivih sodobnega časa 
predavanje 7     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

106. 15.03.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
  11   Marjetka Blatnik 

107. 15.03.2018 Vzgoja sadik predavanje 60     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

108. 19.03.2018 Zeliščarica; film 
predstavitev 

filma 
12     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

109. 19.03.2018 Zvočna kopel sprostitev     8 Darinka Bizjak 

110. 19.03.2018 
Ura pravljic v bosanskem 

jeziku 
pravljične ure 6     Admira Robin 

111. 20.03.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure 2     Frenk Špiler 

112. 20.03.2018 Avstralija 
potopisno 

predavanje 
  20   Marjetka Blatnik 



 

 

 

113. 20.03.2018 
Rodoslovno srečanje: DNK 

analize v rodoslovju 
srečanje 15     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

114. 21.03.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
5     Metka Pivk Srdič 

115. 21.03.2018 Kako preživljamo prosti čas 
otvoritev 

razstave 
80     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

116. 21.03.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 3     Admira Robin 

117. 21.03.2018 Srečanje članov LIKUS srečanje 2     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

118. 21.03.2018 
Franc Kralj: Friderik II. Celjski 

in Veronika Desetiška 

predstavitev 

knjige 
15     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

119. 21.03.2018 Sobivamo varno (SLS) licitacija 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

120. 22.03.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
  5   Marjetka Blatnik 

121. 22.03.2018 Potepanje po Nepalu 
potopisno 

predavanje 
60     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

122. 23.03.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
7     Andreja Kac 

123. 26.03.2018 

Teden pisanja z roko 2018: 

Skrita sporočila v pisavi otrok 

in odraslih 

predavanje 5     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

124. 27.03.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 8     Romana Bonno 

125. 27.03.2018 
Aromaterapija - pomladni vonji 

citrusov 
predavanje   4   Marjetka Blatnik 

126. 28.03.2018 Ura pravljic pravljične ure 10     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

127. 28.03.2018 
Aromaterapija - pomladni vonji 

citrusov 
predavanje 11     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

128. 29.03.2018 Ura pravljic pravljične ure   3   Marjetka Blatnik 

129. 29.03.2018 
Diskriminacija kot problem 

neenakosti sodobnega časa 
predavanje 20     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

130. 31.03.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 25     Frenk Špiler 

131. 03.04.2018 
Čarovniško lutkovna predstava 

Knjige velikanke 
predstava 50     Metka Pivk Srdič 

132. 03.04.2018 Da ne pozabimo predavanje 45     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

133. 04.04.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
6     Metka Pivk Srdič 

134. 04.04.2018 

Kako do dobre banke, ki bo 

prijazna do ljudi, podjetij in 

okolja? 

predavanje 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

135. 05.04.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
  5   Marjetka Blatnik 



 

 

 

136. 05.04.2918 Branje je potovanje 
bralni krožek za 

priseljence 
/     

Edita Prah Šincek, 

Andreja Kac 

137. 05.04.2918 Bralne urice pravljične ure 14     Bernarda Lukanc 

138. 05.04.2918 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 8     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

139. 05.04.2918 Toskanski vrtovi 
potopisno 

predavanje 
28     Metka Pivk Srdič 

140. 06.04.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
7     Andreja Kac 

141. 06.04.2018 
Digitalizacija in globalni 

plačilni sistem 

poslovno 

srečanje 
15     Metka Pivk Srdič 

142. 09.04.2018 
Ura pravljic v bosanskem 

jeziku 
pravljične ure 4     Admira Robin 

143. 09.04.2018 Knjižni sejem sejem   20   Dušan Rebec 

144. 09.04.2018 Bralna čajanka bralni krožek 17     Bernarda Lukanc 

145. 09.04.2018 Kokošja družina - mobile delavnica 12     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

146. 09.04.2018 Ta vesela urica delavnica     2 Darinka Bizjak 

147. 09.04.2018 Zvočna kopel sprostitev 25     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

148. 10.04.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 8     Romana Bonno 

149. 10.04.2018 
Akustični večer z Matjažem 

Ograjenškom 
glasbeni večer   60   Marjetka Blatnik 

150. 11.04.2018 Ura pravljic pravljične ure 12     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

151. 11.04.2018 Moč branja bralno srečanje 3     
Andreja Kac, Brina 

Zabukovnik Jerič 

152. 11.04.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 5     Admira Robin 

153. 11.04.2018 
Ajurveda, starodavni sistem 

zdravja in dobrega počutja 
predavanje 15     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

154. 12.04.2018 
Digitalizacija in globalni 

plačilni sistem 

poslovno 

srečanje 
10     Metka Pivk Srdič 

155. 12.04.2018 
Velenje - demenci prijazno 

mesto 
predavanje 50     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

156. 16.04.2018 Zvočna kopel sprostitev     5 Darinka Bizjak 

157. 16.04.2018 Pogovor z Mileno Miklavčič literarni večer 45     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

158. 16.04.2018 Ura pravljic v albanskem jeziku pravljične ure 5     Metka Pivk Srdič 



 

 

 

159. 17.04.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure 5     Frenk Špiler 

160. 17.04.2018 
Nova Zelandija: Nekoč s(m)o 

bili bojevniki 

potopisno 

predavanje 
  20   Marjetka Blatnik 

161. 17.04.2018 Rodoslovno srečanje srečanje 10     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

162. 18.04.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
10     Metka Pivk Srdič 

163. 18.04.2018 Srečanje članov LIKUS srečanje 4     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

164. 18.04.2018 Osemnajsti četrti 
večer poezije in 

proze 
15     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

165. 19.04.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
  7   Marjetka Blatnik 

166. 19.04.2018 Zabavna urica s čarodejem Noč knjige     10 Darinka Bizjak 

167. 19.04.2018 Čari Srednje Amerike 
potopisno 

predavanje 
25     Metka Pivk Srdič 

168. 20.04.2018 
Digitalizacija in globalni 

plačilni sistem ODPADLO 

poslovno 

srečanje 
/     Metka Pivk Srdič 

169. 20.04.2018 
Nočni lajf v knjižnici: noč 

knjige za najstnike 
Noč knjige 10     

Andreja Kac, Brina 

Zabukovnik Jerič, 

Metka Pivk Srdič 

170. 23.04.2018 
Zaključek Bralne značke za 

odrasle 
Noč knjige 53     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Metka Pivk 

Srdič 

171. 23.04.2018 

Jimi Williams: v celoti 

začinjeni z vrhunsko živo 

izvedbo 

Noč knjige 28     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Metka Pivk 

Srdič 

172. 24.04.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 5     Romana Bonno 

173. 25.04.2018 Ura pravljic pravljične ure 10     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

174. 25.04.2018 Zeliščarna predavanje 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

175. 25.04.2018 
Brainobrain, abakus in 

vizualizacija 
predavanje 40     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

176. 25.04.2018 Zdravljenje s konopljo predavanje 55     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

177. 26.04.2018 Ura pravljic pravljične ure   3   Marjetka Blatnik 

178. 28.04.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 25     Frenk Špiler 

179. 03.05.2018 Ura pravljic pravljične ure   2   Marjetka Blatnik 

180. 03.05.2018 Bralne urice bralni krožek 14     Bernarda Lukanc 

181. 03.05.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 



 

 

 

182. 03.05.2018 Po poti vodnih kapelj 
potopisno 

predavanje 
22     Metka Pivk Srdič 

183. 07.05.2018 Knjižni sejem sejem   30   Dušan Rebec 

184. 07.05.2018 Bralna čajanka bralni krožek 17     Bernarda Lukanc 

185. 07.05.2018 Pomladna lučka delavnica 12     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

186. 07.05.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 11     Romana Bonno 

187. 07.05.2018 Zvočna kopel sprostitev 25     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

188. 08.05.2018 Potepi za Srcem v neznano 
potopisno 

predavanje 
  15   Marjetka Blatnik 

189. 09.05.2018 Zaigraj Kamišibaj pravljične ure 35     Metka Pivk Srdič 

190. 09.05.2018 
Moč branja: bralni klub za 

odrasle 
bralno srečanje 6     

Andreja Kac, Brina 

Zabukovnik Jerič 

191. 09.05.2018 Ustvarjalno druženje delavnica 4     Admira Robin 

192. 10.05.2018 Kamišibaj pravljične ure   10   Marjetka Blatnik 

193. 10.05.2018 

Delo z mladimi, ki so v stiskah 

in se znajdejo v tveganih 

življenjskih situacijah 

okrogla miza 22     Andreja Kac 

194. 10.05.2018 Skodelica Cankarja 
prireditev na 

prostem 
200     

Vlado Vrbič, Metka 

Pivk Srdič, Brina 

Zabukovnik Jerič 

195. 11.05.2018 Filmojubci 
filmsko srečanje 

za najstnike 
5     

Andreja Kac, Maja 

Praprotnik 

196. 11.05.2018 
Pogovor s pisateljico Ines Hrain 

Ludošan 
pogovor 5     Bernarda Lukanc 

197. 14.05.2018 Ta vesela urica delavnica     1 Darinka Bizjak 

198. 14.05.2018 Ura pravljic v albanskem jeziku pravljične ure 6     
Mirjeta Ahmetaj, 

Metka Pivk Srdič 

199. 15.05.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure 0     Frenk Špiler 

200. 16.05.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
10     Metka Pivk Srdič 

201. 16.05.2018 Parada učenja 2018 

teden 

vseživljenjskega 

učenja 

100     
Metka Pivk Srdič, 

Admira Robin 

202. 16.05.2018 Srečanje članov LIKUS srečanje 5     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

203. 17.05.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
  2   Marjetka Blatnik 

204. 17.05.2018 Bolivija - pot v sanje in nazaj 
potopisno 

predavanje 
50     Metka Pivk Srdič 



 

 

 

205. 18.05.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
8     Andreja Kac 

206. 21.05.2018 Zvočna kopel sprostitev     8 Darinka Bizjak 

207. 21.05.2018 
Predstavitev EFT tehnike: s 

tapkanjem do boljšega življenja 
predavanje 20     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

208. 22.05.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 12     Romana Bonno 

209. 22.05.2018 LIKUS se predstavi predavanje 15     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

210. 23.05.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
10     

Vesna Gaber 

Podhovnik 

211. 23.05.2018 Zeliščarna sejem 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

212. 24.05.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
  5   Marjetka Blatnik 

213. 26.05.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 50     Frenk Špiler 

214. 30.05.2018 Ura pravljic pravljične ure 50     Metka Pivk Srdič 

215. 04.06.2018 Knjižni sejem sejem   20   Dušan Rebec 

216. 04.06.2018 Bralna čajanka bralni krožek 19     Bernarda Lukanc 

217. 04.06.2018 Zvočna kopel sprostitev 25     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

218. 05.06.2018 O Šmarčanih malo drugače predavanje     29 Darinka Bizjak 

219. 06.06.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
5     

Vesna Gaber 

Podhovnik 

220. 06.06.2018 Alzheimer cafe predavanje 14     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

221. 07.06.2018 Bralne urice bralni krožek 9     Bernarda Lukanc 

222. 07.06.2018 
Otroško ustvarjalno druženje na 

plaži 
delavnice 7     Admira Robin 

223. 07.06.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 7     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

224. 07.06.2018 

Predstavitev poletnih delavnic 

"Od ideje do pravega LEGO 

robota" 

predavanje 10     Lidija Črnko 

225. 08.06.2018 Čebele, naše marljive delavke 
otvoritev 

razstave 
20     Andreja Kac 

226. 12.06.2018 

Kako se povezati s svojo lastno 

energijo in prisotnostjo in 

ustvarjati od tam? 

predavanje 7     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

227. 13.06.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
10     Metka Pivk Srdič 



 

 

 

228. 13.06.2018 Izmenjava učencev v Turčiji predavanje 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

229. 14.06.2018 
Študijske, hribovske in kulturne 

poti po indijski podcelini 

potopisno 

predavanje 
32     Metka Pivk Srdič 

230. 18.06.2018 Zvočna kopel sprostitev     11 Darinka Bizjak 

231. 20.06.2018 Zeliščarna sejem 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

232. 21.06.2018 
Otroško ustvarjalno druženje na 

plaži 
delavnice 6     Admira Robin 

233. 30.06.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 60     Frenk Špiler 

234. 02.07.2018 Bralna čajanka bralni krožek 15     Bernarda Lukanc 

235. 04.07.2018 Pravljična joga z Nino 
pravljična 

meditacija 
50     Metka pivk Srdič 

236. 05.07.2018 Ustvarjalno druženje na plaži delavnica 7     Admira Robin 

237. 05.07.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh Velenje 
srečanje 8     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

238. 10.07.2018 
Poletje na travniku: Vilinsko 

rajanje s čarovnicami 
delavnice 100     Stanka Ledinek 

239. 10.07.2018 Zvočna kopel sprostitev     7 Darinka Bizjak 

240. 11.07.2018 Čarobno rajanje z vilami delavnica 30     Stanka Ledinek 

241. 18.07.2018 Druženje s Kosmatimi smrčki delavnica 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

242. 25.07.2018 Naredimo si poletni šopek delavnica 10     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

243. 26.07.2018 
Barbara Kelher: Etiopija - 

zibelka človeštva 

potopisno 

predavanje 
52     Metka Pivk Srdič 

244. 31.07.2018 Beri z nami na velenjski plaži bralni večer 18     
Brina Zabukovnik 

Jerič, Andreja Kac 

245. 01.08.2018 Angleške pravljice z Romano pravljice 23     Romana Bonno 

246. 02.08.2018 Ustvarjalno druženje na plaži delavnica 4     Admira Robin 

247. 02.08.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh Velenje 
srečanje 8     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

248. 11.08.2018 Poezija v glasbi: Andrej Šifrer glasbeni večer 130     Vlado Vrbič 

249. 14.08.2018 Zvočna kopel sprostitev     19 Darinka Bizjak 

250. 22.08.2018 Lego ustvarjalnica delavnica 40     
Brina Zabukovnik 

Jerič 



 

 

 

251. 29.08.2018 Plešemo s plesnim studiem N delavnica 40     Bernarda Lukanc 

252. 30.08.2018 
Dejan Pevčević: Avstralija - 

divji kontinent 

potopisno 

predavanje 
55     Metka Pivk Srdič 

253. 09.09.2018 Knjižni sejem sejem   25   Dušan Rebec 

254. 03.09.2018 Zvočna kopel sprostitev 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

255. 06.09.2018 Bralne urice bralni krožek 15     Bernarda Lukanc 

256. 06.09.2018 
Srečanje članov gobarskega 

društva 
srečanje 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

257. 06.09.2018 
Agata Šumnik Zgonc: Radost 

naših celic 

predstavitev 

knjige 
100     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

258. 07.09.2018 

Odprimo knjige: Srečanje z 

vsestranskim Slovencem 

Noahom Charneyem 

začetek Bralne 

značke za 

odrasle 

40     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Metka Pivk 

Srdič 

259. 08.09.2018 40. sosed tvojega brega srečanje 50     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

260. 10.09.2018 Bralna Čajanka bralni krožek 22     Bernarda Lukanc 

261. 17.09.2018 Zvočna kopel sprostitev     17 Darinka Bizjak 

262. 18.09.2018 Svetlobna terapija (Bioptron) predavanje 25     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

263. 18.09.2018 Kuba potopis   40   Marjetka Blatnik 

264. 18.09.2018 
Demenca in pravočasna 

diagnoza 
predavanje 35     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

265. 19.09.2018 Filmoljubci beremo filme 
srečanje za 

najstnike 
3     

Andreja Kac, Maja 

Praprotnik 

266. 20.09.2018 Branje je potovanje 

bralno 

pogovorno 

srečanje 

20     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 

267. 20.09.2018 Odprtje Pikinih razstav 
otvoritev 

razstave 
80     Bernarda Lukanc 

268. 20.09.2018 Skrivnostni Iran potopis 19     Metka Pivk Srdič 

269. 21.09.2018 Otvoritev zbirke prvih beril otvoritev zbirke 150     Vlado Vrbič 

270. 23.09.2018 Pravljična joga (Pikin festival) 
pravljična 

meditacija 
25     Metka Pivk Srdič 

271. 24.09.2018 
Zelena pismenost po čebelje 

(Pikin festival) 
delavnica 30     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

272. 24.09.2018 Pravljična joga (Pikin festival) 
pravljična 

meditacija 
18     Metka Pivk Srdič 

273. 25.09.2018 
Zaključek Pikine bralne značke 

- OŠ MPT 1., 2. in 3. razred 
zaključek PBZ 140     

Edita Prah Šincek, 

Bernarda Lukanc 



 

 

 

274. 25.09.2018 
Pikin kikiriki in kokoko (Pikin 

festival) 
  100     Nina De Costa 

275. 26.09.2018 Pravljična joga (Pikin festival) 
pravljična 

meditacija 
16     Metka Pivk Srdič 

276. 27.09.2018 

Zaključek Pikine bralne značke 

s podelitvijo gumbkov in 

priznanj (Pikin festival) 

zaključek PBZ 90     

Metka Pivk Srdič, 

Edita Prah Šincek, 

Bernarda Lukanc 

277. 28.09.2018 
Pikin kikiriki in kokoko (Pikin 

festival) 
  120     Nina De Costa 

278. 29.09.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 30     Frenk Špiler 

279. 29.09.2018 Pravljična joga (Pikin festival) 
pravljična 

meditacija 
23     Metka Pivk Srdič 

280. 01.10.2018 Knjižni sejem sejem   30   Dušan Rebec 

281. 01.10.2018 Bralna čajanka bralni krožek 18     Bernarda Lukanc 

282. 01.10.2018 Filmoljubci: beremo filme 
filmsko srečanje 

za najstnike 
3     

Andreja Kac, Maja 

Praprotnik 

283. 01.10.2018 Zvočna kopel sprostitev 30     
Brina Zabukvonik 

Jerič 

284. 02.10.2018 
Rajko Zaleznik: zgodba o kipu 

Marije v Šoštanju 

otvoritev 

razstave 
  60   Marjetka Blatnik 

285. 03.10.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
10     Metka Pivk Srdič 

286. 03.10.2018 
Luka Vlaović: Puščavski zapisi; 

zaporski roman 

predstavitev 

knjige 
7     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

287. 04.10.2018 
Izdelava papirnatega okvirja za 

sliko 
delavnica   1   Admira Robin 

288. 04.10.2018 Bralne urice bralni krožek 12     Bernarda Lukanc 

289. 04.10.2018 Kužki v knjižnici delavnica     7 Darinka Bizjak 

290. 04.10.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

291. 04.10.2018 
Dostojno delo: Ne živim, da 

delam, ampak delam, da živim 

predstavitev 

knjige 
2     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

292. 08.10.2018 
Nenad Vladić: Od talenta do 

uspeha; popotovanje velikanov 

predstavitev 

knjige 
4     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

293. 09.10.2018 
Ura pravljic v angleškem jeziku 

- ODPADLO 
pravljične ure /     Romana Bonno 

294. 09.10.2018 Borneo 
potopisno 

predavanje 
  17   Marjetka Blatnik 

295. 10.10.2018 Ura pravljic pravljične ure 10     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

296. 10.10.2018 
Moč branja: bralni klub za 

odrasle 
bralno srečanje 8     

Andreja Kac, Brina 

Zabukovnik Jerič 



 

 

 

297. 11.10.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
  3   Marjetka Blatnik 

298. 15.10.2018 Zvočna kopel sprostitev     10 Darinka Bizjak 

299. 15.10.2018 
Igor Pirkovič: Zbudi se, 

Slovenija 

predstavitev 

knjige 
10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

300. 16.10.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure /     Frank Špiler 

301. 16.10.2018 
Ivo Mojzer: Srečen je, kdor 

zares živi 

predstavitev 

knjige 
  15   Marjetka Blatnik 

302. 16.10.2018 Marko Lukan: Nagrada 
predstavitev 

knjige 
3     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

303. 17.10.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom  

pravljična 

meditacija 
4     Metka Pivk Srdič 

304. 17.10.2018 Zeliščarna delavnica 15     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

305. 17.10.2018 
Spoznaj self-coaching in 

nagovorite svoje podzavedno 
predavanje 15     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

306. 18.10.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom  

pravljična 

meditacija 
  6   Marjetka Blatnik 

307. 18.10.2018 Malezija 
potopisno 

predavanje 
6     Metka Pivk Srdič 

308. 19.10.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
7     Andreja Kac 

309. 20.10.2018 5. mednarodni festival vezenja festival 100     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

310. 21.10.2018 5. mednarodni festival vezenja festival 100     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

311. 22.10.2018 

Ustvarjalna delavnica za 

otroke: klobuček čarovnice 

Mici 

delavnica 12     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

312. 23.10.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 6     Metka Pivk Srdič 

313. 23.10.2018 
Metka Podpečan: 

Katapultiranje do tvojih zvezd 
predavanje 20     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

314. 24.10.2018 Ura pravljic - ODPADLO pravljične ure /     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

315. 24.10.2018 Proslava ob dnevu reformacije proslava 130     Vlado Vrbič 

316. 25.10.2018 Brainobrain delavnica   0   Marjetka Blatnik 

317. 25.10.2018 
Branje je potovanje: bralni 

krožek za priseljence 

bralno 

pogovorno 

srečanje 

8     
Edita Prah Šincek, 

Andreja Kac 

318. 27.10.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 20     Frank Špiler 

319. 05.11.2018 Knjižni sejem sejem   25   Dušan Rebec 



 

 

 

320. 05.11.2018 Bralna čajanka bralni krožek 16     Bernarda Lukanc 

321. 05.11.2018 Zvočna kopel sprostitev 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

322. 06.11.2018 Pravljice v angleškem jeziku pravljične ure 3     Dona Pratnekar 

323. 06.11.2018 
Ruski film: Diamantna roka 

(1968) 
ruski film 1     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

324. 06.11.2018 
Franc Kralj: Friderik II. Celjski 

in Veronika Deseniška 

predstavitev 

knjige 
  20   Marjetka Blatnik 

325. 06.11.2018 
Vloga generala Maistra v bojih 

za severno mejo 
predavanje 50     Vlado Vrbič 

326. 07.11.2018 Ura pravljic pravljične ure 14     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

327. 07.11.2018 

Moč branja: bralni klub za 

odrasle in vodenje po razstavi 

Prva berila 

bralno srečanje 10     
Brina Zabukovnik 

Jerič, Andreja Kac 

328. 08.11.2018 Kamišibaj pravljične ure   6   Marjetka Blatnik 

329. 08.11.2018 Bralne urice bralni krožek 13     Bernarda Lukanc 

330. 08.11.2018 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

331. 08.11.2018 Dušan M. Pirc: Besede 
predstavitev 

knjige 
50     Vlado Vrbič 

332. 09.11.2018 
NOMOREWARS: razstava ob 

koncu 1. svetovne vojne 

otvoritev 

razstave 
15     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

333. 12.11.2018 
Ura pravljic v albanskem jeziku 

- ODPADLO 
pravljične ure x     Mirjeta Ahmetaj 

334. 12.11.2018 
Ta vesela urica - Terapevtski 

pes v knjižnici 
delavnica     14 Darinka Bizjak 

335. 12.11.2018 40 let kulture Senke Karlovčec 
otvoritev 

razstave 
10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

336. 13.11.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure 2     Frank Špiler 

337. 13.11.2018 O Šmarčanih malo drugače pogovor     35 Darinka Bizjak 

338. 13.11.2018 
Žalovanje otrok in 

mladostnikov ob izgubi 
predavanje 20     Admira Robin 

339. 14.11.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
14     Metka Pivk Srdič 

340. 14.11.2018 Zeliščarna sejem 15     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

341. 14.11.2018 
Milojka Bačovnik Komprej: 

Prelistani obrazi 

predstavitev 

knjige 
30     Vlado Vrbič 

342. 15.11.2018 Pravljična joga 
pravljična 

meditacija 
  5   Marjetka Blatnik 



 

 

 

343. 

od 15. 11. 

do 4. 12. 

2018 

Božiček za en dan ali majhna 

škatla za velik nasmeh 
obdarovanje 344     Knjižnica Velenje 

344. 

od 15. 11. 

do 4. 12. 

2018 

Božiček za en dan ali majhna 

škatla za velik nasmeh 
obdarovanje 95     Knjižnica Šoštanj 

345. 

od 15. 11. 

do 4. 12. 

2018 

Božiček za en dan ali majhna 

škatla za velik nasmeh 
obdarovanje 30     

Knjižnica Šmartno 

ob Paki 

346. 15.11.2018 
Božena Tanšek Boža: Skozi 

njene oči: kratke zgodbe 

predstavitev 

knjige 
60     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

347. 16.11.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
7     Andreja Kac 

348. 17.11.2018 Zdraviti vzrok, ne posledice! predavanje 20     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

349. 19.11.2018 Prijatelji jeseni delavnica 8     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

350. 19.11.2018 Zvočna kopel sprostitev     19 Darinka Bizjak 

351. 19.11.2018 
Stojan Špegel: Če ne ve, ve, če 

ve, ne ve 

predstavitev 

knjige 
22     Vlado Vrbič 

352. 20.11.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 8     Dona Pratnekar 

353. 20.11.2018 

Dan odprtih domoznanskih vrat 

in brezplačen vpis ob Dnevu 

splošnih knjižnic (30x nov 

vpis) 

dan knjižnic 50     

Brina Zabukovnik 

Jerič, Andreja 

Stvarnik 

354. 20.11.2018 Rodoslovno srečanje srečanje 10     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

355. 21.11.2018 
Ura pravljic s pravljično 

ustvarjalnico 
pravljične ure 12     Metka Pivk Srdič 

356. 21.11.2018 Malčkova zakladnica predavanje 3     Metka Pivk Srdič 

357. 22.11.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
  7   Marjetka Blatnik 

358. 22.11.2018 
Branje je potovanje: bralni 

krožek za priseljence 

bralno 

pogovorno 

srečanje 

10     
Edita Prah Šincek, 

Andreja Kac 

359. 22.11.2018 Zlatko Kraljić: Upornik 
predstavitev 

knjige 
50     Vlado Vrbič 

360. 23.11.2018 
Hrvoje Klasić: Jugoslavija in 

svet leta 1968 

predstavitev 

knjige 
10     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

361. 24.11.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 30     Frank Špiler 

362. 27.11.2018 Etiopija - zibelka človeštva 
potopisno 

predavanje 
  15   Marjetka Blatnik 

363. 28.11.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
16     Metka Pivk Srdič 

364. 28.11.2018 Darja Fišer: Biti jaz 365 dni 
predstavitev 

knjige 
50     

Brina Zabukovnik 

Jerič 



 

 

 

365. 29.11.2018 Ura pravljic pravljične ure   3   Marjetka Blatnik 

366. 30.11.2018 Filmoljubci 
filmsko srečanje 

za najstnike 
3     

Andreja Kac, Maja 

Praprotnik 

367. 03.12.18 Knjižni sejem sejem   20   Dušan Rebec 

368. 03.12.18 Zasnežena voščilnica delavnica 24     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

369. 03.12.18 Bralna čajanka - ODPADLO bralni krožek /     Bernarda Lukanc 

370. 03.12.18 Zvočna kopel sprostitev 30     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

371. 04.12.18 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 8     Dona Pratneker 

372. 04.12.18 

Borut Korun: Utopija in 

resničnost: ob zatonu evropske 

civilizacije 

predstavitev 

knjige 
  20   Marjetka Blatnik 

373. 05.12.18 Ura pravljic pravljične ure 16     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

374. 05.12.18 
Moč branja: bralni klub za 

odrasle 
bralni krožek 12     

Andreja Kac, Brina 

Zabukovnik Jerič 

375. 06.12.18 Bralne urice - ODPADLO bralni krožek /     Bernarda Lukanc 

376. 06.12.18 
Srečanje članov Gobarskega 

društva Marauh 
srečanje 8     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

377. 06.12.18 
Senka Karlovčec: Velenjski 

petorčki 

predstavitev 

knjige 
40     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

378. 10.12.2018 
Ta vesela urica: Novoletna 

jelka 
delavnica     3 Darinka Bizjak 

379. 10.12.2018 
Vili Pečovnik: motorist z duši 

in srcem 
potopis 56     Metka Pivk Srdič 

380. 11.12.2018 
Eins, zwei, drei - po nemško 

zdaj! 
pravljične ure /     Frank Špiler 

381. 11.12.2018 Zaključek natečaja 11 12 13 literarni natečaj   50   

Marjetka Blatnik, 

Vlado Vrbič, Dušan 

Rebec 

382. 11.12.2018 
Hospickafe - nerojeni otroci 

(splav) 
predavanje 15     Admira Robin 

383. 12.12.2018 Pravljična joga pravljice 14     Metka Pivk Srdič 

384. 12.12.2018 

Borut Korun: Utopija in 

resničnost: ob zatonu evropske 

civilizacije 

predstavitev 

knjige 
45     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

385. 13.12.2018 Pravljična joga pravljice   3   Marjetka Blatnik 

386. 13.12.2018 
S kolesom po Osmanskem 

cesarstvu 

potopisno 

predavanje 
30     Metka Pivk Srdič 

387. 14.12.2018 Cool knjiga 
bralno srečanje 

za najstnike 
4     Andreja Kac 



 

 

 

388. 14.12.2018 Tango: tenkočuten in strasten predstavitev 33     Metka Pivk Srdič 

389. 15.12.2018 LEGO robotika delavnica 15     Lidija Črnko 

390. 17.12.2018 Zvočna kopel sprostitev     10 Darinka Bizjak 

391. 18.12.2018 Ura pravljic v angleškem jeziku pravljične ure 6     Dona Pratnekar 

392. 18.12.2018 
Ruski film: Nenavaden božič 

(2006) 
ruski film 5     

Brina Zabukovnik 

Jerič 

393. 18.12.2018 Rodoslovno srečanje srečanje 15     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

394. 19.12.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
16     

Vesna Gaber 

Podhovnik, Metka 

Pivk Srdič 

395. 19.12.2018 

Malčkova zakladnica: 

predavanja o otrokovem 

razvoju in druženje za mamice 

predavanje 5     Metka Pivk Srdič 

396. 19.12.2018 Zeliščarna delavnica 15     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

397. 20.12.2018 
Pravljična meditacija za otroke 

z Janjo in medvedkom Tapkom 

pravljična 

meditacija 
  4   Marjetka Blatnik 

398. 20.12.2018 Branje je potovanje 

bralno 

pogovorno 

srečanje 

12     
Andreja Kac, Edita 

Prah Šincek 

399. 21.12.2018 Angelčki za srečo delavnica 6     
Vesna Gaber 

Podhovnik 

400. 21.12.2018 Filmoljubci 
filmsko srečanje 

za najstnike 
6     

Andreja Kac, Maja 

Praprotnik 

401. 22.12.2018 

Klic iz omare: 9. sejem igrač in 

6. dobrodelni bazar rabljene 

opreme za živali 

sejem 50     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

402. 29.12.2018 Karierni sejem predavanje 100     
Brina Zabukovnik 

Jerič 

403. 29.12.2018 Vsi kupujemo, vsi prodajamo sejem 30     Frank Špiler 

   SKUPAJ  7978 945 287  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Priloga 3: 

zap. št. datum NAZIV RAZSTAVE Nosilec 

1. Januar, 2018 

Ustvarjeno doma 2017: razstava letošnjih 

tiskovin in zgoščenk iz občin Velenje, Šoštanj 

in Šmartno ob Paki 

Silvo Grmovšek 

2. Januar, 2018 
100-letnica 1. svetovne vojne: Celjski 87. 

pehotni polk 

Brina Zabukovnik Jerič, 

Vlado Vrbič 

3. Januar, 2018 Kako sta Bibli in Gusti sipala srečo Bernarda Lukanc 

4. Januar, 2018 Kajuhove pisemske korespondence Andreja Jurkovnik 

5. Januar, 2018 Bralka meseca Stanka Ledinek 

6. Januar, 2018 
Branje je žur, reading is cool - 10 let in Harry 

Potter - 20 let 
Brina Zabukovnik Jerič 

7. Januar, 2018 Zaplešimo v novo leto! Stanka Ledinek 

8. Januar, 2018 Pod oblakom dima   

9. Januar, 2018 Kje je doma Zima? Marjetka Blatnik 

10. Januar, 2018 Sadovnjak pozimi Marjetka Blatnik 

11. Januar, 2018 Zimske pravljice   

12. Januar, 2018 Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška Brina Zabukovnik Jerič 

13. 
Od 1. 2. do 22. 2. 

2018 

100. letnica 1. svetovne vojne: Celjski 87. 

pehotni polk 
Vlado Vrbič 

14. 
Od 23. 2. do 21. 

3. 2018 
Predstavitev albansko govorečih žensk Metka Pivk Srdič 

15. 
od 1.2. do 

10.2.2018 
Prijateljsko mesto Sarajevo Andreja Ažber 

16. Februar, 2018 Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo Bernarda Lukanc 

17. Februar, 2018 
Branje je žur, reading is cool - 10 let in Harry 

Potter - 20 let 
Brina Zabukovnik Jerič 

18. Februar, 2018 Bralka meseca Stanka Ledinek 

19. Februar, 2018 Razstava izdelkov  ustvarjalnih druženj Admira Robin 

20. Februar, 2018 Razstava Kajuhove pisemske korespondence Andreja Jurkovnik 

21. Februar, 2018 Sadovnjak pozimi Darinka Bizjak 

22. Februar, 2018 Otroški kotiček: Zimske pravljice Darinka Bizjak 

23. Februar, 2018 
Novoletna voščilnica "podobo na ogled 

postavi" 
Darinka Bizjak 

24. Februar, 2018 Lojze Kozar - duhovnik, pisatelj prevajalec Darinka Bizjak 

25. 23.2.-21.3.2018 Predstavitev albansko govorečih žensk Metka Pivk Srdič 

26. 22.3.-19.4.2018 Velenje - javna plastika Brina Zabukovnik Jerič 

27. 22.2.-30.3.2018 Kajuhova pisemska korespondenca Andreja Jurkovnik 

28. Marec, 2018 Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo Bernarda Lukanc 

29. do 10.3.2018 
Branje je žur, reading is cool - 10 let in Harry 

Potter - 20 let 
Brina Zabukovnik Jerič 

30. 12.3.-30.4.2018 Obisk šole v Romuniji 
Brina Zabukovnik Jerič, 

Andreja Kac 

31. Marec, 2018 Modna oblačila Snježane Lukić Brina Zabukovnik Jerič 



 

 

 

32. Marec, 2018 Pisatelj meseca Stanka Ledinek 

33. Marec, 2018 Ljubezen je ena sama Marjetka Blatnik 

34. Marec, 2018 Sadovnjak pozimi Darinka Bizjak 

35. Marec, 2018 
Eko vrtec Velenje: Po poteh in stezicah našega 

mesta 
Darinka Bizjak 

36. Marec, 2018 Oskar Hudales - stalna razstava Darinka Bizjak 

37. 
do 19. aprila 

2018 
Velenje - javna plastika Brina Zabukovnik Jerič 

38. 
od 20. aprila 

2018 
Mojca Kumerdej Stanka Ledinek 

39. 
od 17. aprila 

2018 
Lepo je pomlad' na svet' Bernarda Lukanc 

40. 
do 19. aprila 

2018 
Obisk šole v Romuniji 

Brina Zabukovnik Jerič, 

Andreja Kac 

41. 
od 20. aprila 

2018 
Cankar v stripu - Moj lajf Brina Zabukovnik Jerič 

42. april, 2018 Pisatelj meseca: Marjan Marinšek Stanka Ledinek 

43. april, 2018 Od dedkov do vnukov: razstava rodovnikov Brina Zabukovnik Jerič 

44. april, 2018 Razstava Kajuhove pisemske korespondence Andreja Jurkovnik 

45. april, 2018 

Svetovni mesec krajinske arhitekture - 

Krajinska arhitektura na policah Mestne 

knjižnice Velenje 

Brina Zabukovnik Jerič 

46. april, 2018 Neža Maurer Stanka Ledinek 

47. april, 2018 Pomlad se prebuja   

48. april, 2018 Pomladna pravljica Marjetka Blatnik 

49. april, 2018 Sadovnjak pomladi Darinka Bizjak 

50. april, 2018 Po poteh in stezicah našega mesta   

51. maj, 2018 Mojca Kumerdej Stanka Ledinek 

52. 
od 18.5. do 18.6 

2018 
1. svetovni dan čebel Andreja Kac 

53. maj, 2018 Lepo je pomlad' na svet'  Bernarda Lukanc 

54. 
od 15.5. do 15.6. 

2018 
Kajuhovo dopisovanje z njegovo družino Andreja Jurkovnik 

55. maj, 2018 Cankar v stripu - Moj lajf 
Brina Zabukovnik Jerič, 

Andreja Kac 

56. maj, 2018 Čebelja abeceda Brina Zabukovnik Jerič 

57. maj, 2018 Bralec meseca Stanka Ledinek 

58. maj, 2018 Neža Maurer Stanka Ledinek 

59. maj, 2018 Pomladna pravljica Marjetka Blatnik 

60. maj, 2018 Pomlad se prebuja Marjetka Blatnik 

61. maj, 2018 Sadovnjak pomladi Darinka Bizjak 

62. maj, 2018 
Eko vrtec Velenje: Po poteh in stezicah našega 

mesta 
Darinka Bizjak 

63. 18.5. - 30.6. 2018 1. svetovni dan čebel Brina Zabukovnik Jerič 

64. do 18. 6. 2018 Kajuhovo dopisovanje z njegovo družino Andreja Jurkovnik 

65. od 18. 6. 2018 Kajuhovo dopisovanje s Silvo Ponikvar Andreja Jurkovnik 

66. junij, 2018 Skodelica Cankarja Brina Zabukovnik Jerič 

67. junij, 2018 
Urša Gradišnik: Madagaskar - kalejdoskop 

sveta 
Metka Pivk Srdič 



 

 

 

68. junij, 2018 Bralka meseca Stanka Ledinek 

69. junij, 2018 Velenje - javna plastika Brina Zabukovnik Jerič 

70. junij, 2018 
Razstava izdelkov projekta "Varujmo in 

ohranimo Šaleško dolino" 2018 
Marjetka Blatnik 

71. junij, 2018 Se prideš igrat? Marjetka Blatnik 

72. junij, 2018 Lepo nam ptičice pojo Darinka Bizjak 

73. junij, 2018 Miki Muster (1925-2018) Darinka Bizjak 

74. junij, 2018 
Eko Vrtec Velenje: Po poteh in stezicah našega 

mesta 
Darinka Bizjak 

75. junij, 2018 
Oskar Hudales: Pisatelj in učitelj v Šmartnem 

ob Paki 
Darinka Bizjak 

76. julij, 2018 Društvo zeliščarjev Velenje se predstavi 
Brina Zabukovnik Jerič, Edita 

Prah Šincek 

77. 
julij in avgust, 

2018 
Nabiralka knjig Nina De Costa 

78. od 2. do 28. julija Glinene ploščice: brezčasni zapisi narave Brina Zabukovnik Jerič 

79. 
od 30. julija do 

31. avgusta 
Luksizem - slikam, torej sem Brina Zabukovnik Jerič 

80. julij, 2018 Skodelica Cankarja Brina Zabukovnik Jerič 

81. 
julij in avgust, 

2018 

Kajuhovo dopisovanje z njegovo ljubeznijo 

Silvo Ponikvar 
Andreja Jurkovnik 

82. julij, 2018 Poletje na travniku Stanka Ledinek 

83. 
julij in avgust, 

2018 
Bralka poletja Stanka Ledinek  

84. 
julij in avgust, 

2018 
Poletno branje Brina Zabukovnik Jerič 

85. 
julij in avgust, 

2018 
Poletna bralnica Brina Zabukovnik Jerič 

86. 
julij in avgust, 

2018 
Poletni kviz Andreja Stvarnik 

87. 
julij in avgust, 

2018 
Poletni kviz Andreja Stvarnik 

88. 
julij in avgust, 

2018 
Poletni kviz Andreja Stvarnik 

89. 
julij in avgust, 

2018 
Knjižnica na velenjski plaži Frank Špiler 

90. 
julij in avgust, 

2018 
Jezera skozi čas Frank Špiler 

91. 
julij in avgust, 

2018 
Razstava Maje Lesjak Gavrilovske: Mala Pala Marjetka Blatnik 

92. 
julij in avgust, 

2018 
Poletne sanje Marjetka Blatnik 

93. 
julij in avgust, 

2018 
Se prideš igrat? Marjetka Blatnik 

94. 
julij in avgust, 

2018 
Mayerjeva poletna čitalnica Marjetka Blatnik 

95. 
julij in avgust, 

2018 
Lepo nam ptičice pojo Darinka Bizjak 

96. 
julij in avgust, 

2018 
The Beatles 

Stanka Ledinek, Darinka 

Bizjak 

97. 
julij in avgust, 

2018 

Eko Vrtec Velenje: Po poteh in stezicah našega 

mesta 
Darinka Bizjak 



 

 

 

98. september, 2018 Nabiralka knjig Nina De Costa 

99. september, 2018 Kraljestvo živali v prvih berilih Nina De Costa 

100. september, 2018 

Razstava izdelkov udeležencev projekta 

"Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne 

aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji 

vstop na trg dela" 

Brina Zabukovnik Jerič 

101. september, 2018 Pikin domišljijski živalski svet Bernarda Lukanc 

102. september, 2018 
Kajuhovo dopisovanje z njegovo ljubeznijo 

Silvo Ponikvar 
Andreja Jurkovnik 

103. september, 2018 29 let Pikinega festivala Peter Groznik 

104. september, 2018 Velenje - pogled s ptičje perspektive Brina Zabukovnik Jerič 

105. september, 2018 Skodelica Cankarja Brina Zabukovnik Jerič 

106. september, 2018 Bralka meseca: Bina Štampe Žmavc Stanka Ledinek 

107. september, 2018 Jezera skozi čas Frank Špiler 

108. september, 2018 Razstava Cankar v stripu - Moj lajf Marjetka Blatnik 

109. september, 2018 Lepo nam ptičice pojo Darinka Bizjak 

110. september, 2018 Ti pa imaš krompir! Darinka Bizjak 

111. september, 2018 
Eko vrtec Velenje: Po poteh in stezicah našega 

mesta 
Darinka Bizjak 

112. do 18. 10. 2018 Kraljestvo živali v prvih berilih Nina De Costa 

113. od 19. 10. 2018 Grafiti: "Uživi v trenutku …" Stanka Ledinek 

114. oktober, 2018 Pikin domišljijski živalski svet Bernarda Lukanc 

115. oktober, 2018 29 let Pikinega festivala Peter Groznik 

116. oktober, 2018 Bralec meseca Stanka Ledinek 

117. oktober, 2018 
100 let Knjižnice slepih in slabovidnih Minke 

Skaberne 
Andreja Kac 

118. oktober, 2018 Obisk šole v Turčiji Brina Zabukovnik Jerič 

119. oktober, 2018 
Rajko Zaleznik: Zgodba o kipu Marije v 

Šoštanju 
Marjetka Blatnik 

120. oktober, 2018 Barve jeseni Marjetka Blatnik 

121. oktober, 2018 Spet prišla je k nam jesen Darinka Bizjak 

122. oktober, 2018 Ti pa imaš krompir! Stanka Ledinek 

123. do 7. 12. 2018 Grafiti: "Uživi v trenutku …" Stanka Ledinek 

124. november, 2018 Pikin domišljijski živalski svet Bernarda Lukanc 

125. november, 2018 40 let kulture Senke Karlovčec Brina Zabukovnik Jerič 

126. november, 2018 
NOMOREWARS: razstava ob koncu 1. 

svetovne vojne 
Brina Zabukovnik Jerič 

127. november, 2018 Bralka meseca Stanka Ledinek 

128. november, 2018 Obisk šole v Turčiji Brina Zabukovnik Jerič 

129. november, 2018 Barve jeseni Marjetka Blatnik 

130. november, 2018 Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška Marjetka Blatnik 

131. november, 2018 Literarni natečaj Zgodba 11 12 13 
Marjetka Blatnik, Stanka 

Ledinek, Nina De Costa 

132. november, 2018 Spet prišla je k nam jesen Darinka Bizjak 

133. od 10.12.2018 Joco Žnidaršič: voščila skozi leta Stanka Ledinek 



 

 

 

134. december, 2018 Pehar suhih hrušk Bernarda Lukanc 

135. december, 2018 Razstava Kajuhove pisemske korespondence Andreja Jurkovnik 

136. december, 2018 Bralec meseca Stanka Ledinek 

137. december, 2018 
Razstava ob 100. obletnici Cankarjeve smrti ali 

Ta veseli dan kulture 
Brina Zabukovnik Jerič 

138. december, 2018 45. Mala Napotnikova kiparska kolonija Brina Zabukovnik Jerič 

139. december, 2018 Kje je doma zima? Marjetka Blatnik 

140. december, 2018 Zimska pravljica Marjetka Blatnik 

141. december, 2018 Drevesni škratki v knjižnici Marjetka Blatnik 

142. december, 2018 Čebela Darinka Bizjak 

143. december, 2018 
NOMOREWARS: razstava ob koncu 1. 

svetovne vojne 
Darinka Bizjak 

  



 

 

 

Priloga 4: Izobraževanje zaposlenih 

17.01.2018 Strokovna priporočila Lidija Črnko 

5.02.2018 Preizkus znanja - dovoljenje VK-A 

Vesna Gaber Podhovnik 

15.02.2018 Občni zbor DBC Bernarda Lukanc, Brina Zabukovnik Jerič, 

Metka Pivk Srdič, Maja Praprotnik 

13.03.2018 Varnost v knjižnici (A. Huselja) 

vsi zaposleni 

16.03.2018 Občni zbor ZBDS Brina Zabukovnik Jerič 

19.03.2018 Aktualna družboslovna spoznanja Damjana Selan 

20.03.2018 Strokovna sreda Edita Prah Šincek 

5.04.2018 Kulturni bazar Marjetka Blatnik, Darinka Bizjak 

10.04.2018 Statistika Lidija Črnko 

12.04.2018 
Kinodvor: Evropska konferenca o filmski 

vzgoji Andreja Kac, Maja Praprotnik 

13.-14.3.2018 Konferenca o staranju (Ljubljana) Bernarda Lukanc 

14.-15.4.2018 
Trst in manj znana Furlanija (strokovna 

ekskurzija DBC) 

Vesna Gaber Podhovnik, Brina Zabukovnik 

Jerič, Frank Špiler, Metka Pivk Srdič, 

Marinka Jerenec, Marjetka Blatnik 

18.04.2018 Strokovna sreda Marjetka Blatnik 

26.04.2018 Radovljica - otvoritev knjižnice Metka Pivk Srdič, Vlado Vrbič 

16.05.2018 Parada učenja  Metka Pivk Srdič 

17.05.2018 
Uporaba družbenih medijev in mobilnih 

aplikacij v knjižnicah (DBC) 
Vesna Gaber Podhovnik, Brina Zabukovnik 

Jerič, Metka Pivk Srdič, Maja Praprotnik 

23.05.2018 Murska Sobota - dan dobrih praks Metka Pivk Srdič, Brina Zabukovnik Jerič 

29.05.2018 Ljubljana - Bologna po Bologni Metka Pivk Srdič 

4.06.2018 50. let DBL - okrogla miza Brina Zabukovnik Jerič 

7.06.2018 Srečanje DBC 
Edita Prah Šincek, Metka Pivk Srdič, Maja 

Praprotnik, Brina Zabukovnik Jerič, Andreja 

Kac, Silvo Grmovšek, Frank Špiler 

15.06.2018 Dan Knjižnice Velenje vsi zaposleni 

19.06.2018 Varstvo osebnih podatkov Lidija Črnko 

31.08.2018 Projekt Therapy 2.0 (Šoštanj) Vesna Gaber Podhovnik 

8.09.2018 

Srečanje Bralnega društva Slovenije - Celjska 

podružnica na Ponikvi Brina Zabukovnik Jerič 

13.09.2018 Klima v knjižnici Velenje vsi zaposleni 

17.09.2018 Novosti za katalogizatorje Vesna Gaber Podhovnik 

20.09.2018 
Tečaj za pripravo na splošni del 

bibliotekarskega izpita Maja Praprotnik 

24.09.2018 
Nacionalni strokovni posvet: z umetnostjo o 

športu, gibanju, naravi in zdravju Andreja Kac, Maja Praprotnik 

25.09.2018 NUK - katalogizacija Metka Pivk Srdič, Stanka Ledinek 



 

 

 

27.-28.9.2018 Posvetovanje ZBDS Brina Zabukovnik Jerič 

5.10.2018 Cobiss Lidija Črnko 

8.10.2018 Cobiss skupina Lidija Črnko 

11.10.2018 Predstavitev standardov Damjana Selan, Lidija Črnko 

16.10.2018 Biblioterapija  Andreja Kac 

24.10.2018 Strokovna sreda - Mega kviz Andreja Stvarnik, Stanka Ledinek, Nina De 

Costa 

25.10.2018 Karlovac - simpozij Andreja Stvarnik, Stanka Ledinek, Nina De 

Costa 

26.10.2018 Seja UO ZBDS Brina Zabukovnik Jerič 

17.11.2018 Bibliotekarski izpit - splošni del Maja Praprotnik 

20.11.2018 Dan splošnih knjižnic, Radovljica Vlado Vrbič, Brina Zabukovnik Jerič 

23.11.2018 Slovenski knjižni sejem Metka Pivk Srdič, Brina Zabukovnik Jerič 

27.11.2018 Bibliotekarski izpit - zagovor pisne naloge Maja Praprotnik 

29.11.2018 
Knjižničar v splošni knjižnici - poklic neštetih 

možnosti (DBC) 
Vesna Gaber Podhovnik, Brina Zabukovnik 

Jerič, Edita Prah Šincek, Metka Pivk Srdič 

3.12.2018 Strokovna sreda Bernarda Lukanc, Metka Pivk Srdič 

13.12.2018 Strokovno srečanje ob filmu Bučko Andreja Kac, Maja Praprotnik 

20.12.2018 Varstvo pri delu + požarna varnost 
Stanka Ledinek, Bernarda Lukanc, Andreja 

Kac, Anton Babič, Marjetka Blatnik, 

Damjana Selan, Brina Zabukovnik Jerič 

20.12.2018 Seja IO DBC Brina Zabukovnik Jerič 

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 5: Poročilo o delu Mestne knjižnice Šoštanj v letu 2018 

 

V Mestni knjižnici Šoštanj smo v letu 2018 pripravili kar 100 vnaprej 

napovedanih in objavljenih dogodkov, katerih namen je širiti bralno 

kulturo, spodbujati obiskovalce knjižnice k aktivnejšemu vključevanju v 

okolje in možnost pridobiti nova znanja za osebni razvoj. Vsi dogodki v 

knjižnici so bili brezplačni in zelo dobro obiskani.  

Tako smo v letu 2018 prisluhnili predavanjema: Pomladni vonji citrusov ter Friderik II. Celjski 

in Veronika Deseniška. 

 

Slike: Nekaj utrinkov s predavanj 

 

Na potopisnih večerih smo potovali po bivši Jugi, predstavil se je Šaleški jamarski klub 

Podlasica – Topolšica z Raziskovanjem grških jam, Dejan Pevčević je prikazal, kako iz kombija 

izgleda Avstralija, Sara Vučkovič je bila bojevnica na Novi Zelandiji, Žiga Miklavc se je potepal 

za Srcem v neznano, Maja Lukanc in Matej Čemažar sta nas popeljala po Kubi, Brane 

Ternovšek po Borneu in Barbara Kelher po Etiopiji, zibelki človeštva. 

V tej sezoni potopisnih predavanj smo priložnost dali predvsem domačim popotnikom iz 

Šoštanja, Gaberk, Topolšice in Velenja. 

 

     

Slike: Utrinki s potopisnih predavanj 

V Mestni knjižnici Šoštanj prirejamo literarne večere in predstavitve knjig. Ena zanimivejših je 

bila predstavitev knjige Vikija Grošlja: 40 let mojih soočanj s Himalajo. Literarne večere smo 

glasbeno obarvali z glasbeno-literarnimi večeri Jerneja Dirnbeka: Pevci pozabljenih pesmi ter 

predstavitvijo avtobiografije Iva Mojzerja: Srečen je, kdor zares živi. Pogovor z legendarnim 



 

 

 

pevcem je moderirala mag. Alenka Gortan. Svoje zadnje delo je predstavil tudi dr. Borut Korun: 

Utopija in resničnost, z avtorjem se je pogovarjal prof. Jože Faganel, nekdanji direktor 

Mohorjeve družbe. 

 

           

Sliki: Literarni večeri 

 

Na  dveh razstavnih prostorih smo na ogled postavili več razstav. Na oddelku za odrasle: 

razstavo Aleksandra Kavčnika: Pod oblakom dima, ob obletnici smrti pesnika Karla Destovnika 

Kajuha smo pripravili razstavo o njegovi pisemski korespondenci z ljubeznijo Marijo Medved. 

Razstavo je pripravila Andreja Jurkovnik. Fotografsko razstavo Zavoda 13 Ljubezen je ena 

sama, na devetih plakatih smo prikazali zgodbo o življenjski poti Neže Maurer, avtorica 

razstave Stanka Ledinek. V mesecu krajinske arhitekture smo pripravili izposojno razstavo 

literature krajinske arhitekture na policah Mestne knjižnice Šoštanj. Razstava Velenje - javna 

plastika, je nastala v sodelovanju z dr. Borisom Gorupičem. Ob tej razstavi je izšla tudi brošura 

z enakim naslovom. 

Razstava izdelkov projekta »Varujmo in ohranimo Šaleško dolino« 2018 je nastala pod 

okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Najboljše smo predstavili v Knjižnici 

Šoštanj, tudi zato, ker je zmagala  skulptura OŠ KDK Šoštanj. 

V mesecu juliju in avgustu je razstavlja oblikovalka, velenjska slikarka in ilustratorka Maja 

Lesjak Gavriloska, s serijo slik Mala Pala. V Cankarjevem letu smo ponudili drugačen vpogled 

v Cankarjeva dela in življenje z razstavo Cankar v stripu – Moj lajf. 

Eno pomembnejših domoznanskih razstav je pripravil Rajko Zaleznik: Zgodba o kipu Marije v 

Šoštanju. Na otvoritvi razstave so nastopili pevci Okteta Zavodnje. Dogodka se je udeležil tudi 

župan Mestne občine Šoštanj, Darko Menih. 

V Napotnikovem letu smo praznovali 130. obletnico kiparjevega rojstva (12. december). Gostili 

smo razstavo kiparskih del 45. male Napotnikove kiparske kolonije. 

Na kulturnem področju v Sloveniji smo v letu 2018 praznovali kar nekaj pomembnih obletnic. 

Najopaznejše, vseslovensko, je bilo obeleženje 100-letnice smrti Ivana Cankarja (11. 

december), za Šoštanj je pomembna 130-letnica rojstva kiparja Ivana Napotnika (12. december) 

in  obletnica rojstva Karla Destovnika Kajuha (13.december). V tem duhu smo v sodelovanju 

z Vilo Mayer pripravili literarni natečaj Zgodba 11 12 13, s spremljevalno razstavo. 



 

 

 

     

Sliki: Utrinki iz šoštanjskih razstav 

Z literarnim natečajem Zgodba 11 12 13 smo k ustvarjanju povabili meščane Šoštanja in člane 

Knjižnice Velenje. 

Natečaj je bil razpisan v dveh starostnih skupinah, odrasli ter otroci in mladina. Na zaključku 

natečaja, v torek 11. decembra, smo med nagrajence podelili dva e–-bralnika in tudi zanimivi 

knjižni nagradi, monografijo Kajuh, ki jo je podarila Knjižnica Velenje in čisto svežo 

publikacijo Kipar Napotnik, izpostavljeni pogledi, ki sta jo podarili Vila Mayer in Mestna 

občina Šoštanj. 

Prispela dela je prebrala in ocenila 3-članska komisija: Milojka Bačovnik Komprej, Urška 

Zupančič in Špela Verdev. 

Komisija je med deli, prispelimi v starostni skupini odrasli s prvo nagrado nagradila Agato 

Šumnik Zgonec. Med deli, prispelimi v starostni skupini otroci in mladina, pa je prvo nagrado 

prejela Vida Volk. 

Ostali nagrajenci natečaja so bili: Blažka Škruba, Dominika Rak, Estera Koželjnik in Jožek 

Klavž. Vsa nagrajena dela so bila objavljena v šoštanjskem Listu in na spletni strani Knjižnice 

Velenje. 

Slavnostni program so pripravili Jani Napotnik, Franjo Jurović in Dušan Rebec. Z besedo, 

gibljivo sliko in pesmijo so med seboj povezali pisatelja, kiparja in pesnika. S tem so se 

poklonili tudi umetnosti, lepoti in ljubezni.  

 

Sliki: Zgodba 11 12 1 3 



 

 

 

Prireditveno dejavnost smo popestrili z glasbenimi večeri, ki so bili pri obiskovalcih zelo dobro 

sprejeti. Z večerom  Glasba naše mladosti nas je Franjo Jurovič, skupaj s pevci Petro Kopušar, 

Urško Bider in Rokom Prušnikom podal v zlate čase slovenske popevke.  

Na akustičnem večeru z Matjažem Ograjenškom pa smo prisluhnili slovenskim uspešnicam. 

Na klavirju je glasbenika spremljal dolgoletni prijatelj, glasbenik Jože Anclin. 

 

     

Sliki: Glasbeni večeri 

Skozi leto smo pripravljali bralno spodbujevalne razstave za otroke, mladino in odrasle, s 

katerimi smo poudarjali pomen branja in promovirali branje kakovostne  literature. 

     

Sliki: Promoviranje branja kakovostne literature 

Na mladinskem oddelku je bilo postavljenih 6 razstav otroških risbic in izdelkov v sodelovanju 

z Vrtcem Šoštanj, Biba in enotama Urška, Topolšica in Mojca, Gaberke: Poletne sanje, Barve 

jeseni, Kje je doma Zima, Pomladna pravljica… 

     

Sliki: Iz razstav na otroškem oddelku 



 

 

 

Bralno kulturo spodbujamo tudi z bibliopedagoškim delom. Otrokom iz vrtca predstavimo 

knjižnico in jih popeljemo v pravljični svet s pravljico, osnovnošolce pa že učimo samostojnega 

iskanja gradiva, predvsem sedmošolce na vsakoletnem projektu Rastem s knjigo. 

Bralno kulturo spodbujamo tudi s tematskimi ustvarjalnimi delavnicami. V letu 2018 smo za 

uvodno pravljično uro pripravili delavnico, na katero smo povabili tudi starše. Delavnico 

Izdelava  papirnatega okvirja za slike je vodila Admira Robin. 

Ponudili smo novo dejavnost za otroke in mladostnike med 5. in 14. letom, Brainobrain. Otroci 

so spoznali in preizkusili pripomoček abakus ter se pozabavali z miselnimi izzivi.  

Uspešno smo nadaljevali z urami pravljic, medvedkom Tapkom, pravljično jogo in 

kamišibajem. 

Sliki: Utrinki iz ustvarjalnih delavnic 

Že peto leto nadaljujemo z mesečnim Knjižnim sejmom, sejmom rabljenih knjig, kjer po 

simbolični ceni poleg podarjenih knjig prodajamo tudi knjige, ki so odslužile svojo nalogo v 

naši knjižnici. Sejem je v tem času zaživel in ima svoj krog rednih obiskovalcev. 

V poletnih mesecih, ko knjižnica obratuje po poletnem delovnem času, nismo počivali. V 

juniju, juliju in avgustu smo v Mestni knjižnici Šoštanj pripravilo poletno obarvane kotičke z 

oznako Poletno branje in Vrečke poletnega branja. S tem smo bralcem omogočili lažjo in 

hitrejšo izbiro gradiva za počitnice.    

  

Sliki: Poletno branje 

Ponudili smo tudi aktivno obliko preživljanja počitniškega časa za otroke, igralnico Se prideš 

igrat? z Lego kockami in puzzle sestavljankami. Najmlajše pa so pričakale pravljične  

pobarvanke in barvice.  

 

 



 

 

 

Sliki: Poletna igralnica in razstava risbic 

Že tretjič smo pripravili Poletni kviz, ki je bil namenjen vsem osnovnošolcem. Kviz je rešilo 

kar 57 otrok, pet od njih pa smo s pomočjo žreba nagradili. 

V sodelovanju z Vilo Mayer smo pripravili Mayerjevo poletno čitalnico. Mestna knjižnica 

Šoštanj je za poletno branje pripravila pester izbor knjig in revij, ki so jih obiskovalci vile lahko 

prebirali v prijetni, hladni senci altana Vile Mayer. 

     

Sliki: Mayerjeva poletna čitalnica (foto: Špela Poles) 

V decembru smo v Mestni knjižnici Šoštanj ponovno sodelovali v dobrodelni akciji Postani 

Božiček za en dan ali majhna škatla za velik nasmeh. Gre za dobrodelni projekt, pri katerem s 

pomočjo uporabnikov knjižnice zbiramo darila za otroke. 

Nad odzivom smo več kot navdušeni. Na zbirnem mestu knjižnice Šoštanj se je lani  nabralo 

kar 95 daril. Hvala vsem, ki ste bili Božiček za en dan, mi pa smo poskrbeli, da so darila prišla 

v prave roke.  

      

Slike: Zbiranje daril za dobrodelno akcijo 

Postani Božiček za en dan  

     

  

 

 



 

 

 

Mestna knjižnica Šoštanj ima pomemben prostor v kulturnem in socialnem življenju 

prebivalcev Šoštanja, pomembno se nam zdi sodelovanje in povezovanje z lokalnimi kulturnimi 

institucijami, društvi in posamezniki, ki so aktivni na določenem področju in bi se želeli 

predstaviti. Tako smo tudi v letu 2018 sodelovali z  Vilo Mayer, Galerijo Šoštanj, Muzejem 

usnjarstva, društvom Šola zdravja, skupina Šoštanj, Društvom bolnikov z osteoporozo Šaleške 

doline, Univerzo za III. življenjsko obdobje Velenje, Večgeneracijskim centrom, Medobčinsko 

zvezo prijateljev mladine Velenje, zbirateljem Zvonetom Čebulom, raziskovalcem domačega 

kraja Rajkom Zaleznikom in s Čokoladnico Lucifer. 

Vseskozi pa uspešno sodelujemo z Vrtcem Šoštanj, enota Biba, enota Urška Topolšica in enota 

Mojca Gaberke ter z Osnovno šolo Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj. 

Stalne prireditve, ki jih pripravljamo so literarni, potopisni večeri, tematska predavanja, ure 

pravljic, razstave, poletno branje, v sodelovanju s Knjižnico Velenje naše bralce vabimo k 

Bralni znački za odrasle, mlajše k Pikini bralni znački. Naš program prireditev je možno 

spremljati na spletni strani Knjižnice Velenje, na FB strani, v mesečniku List, na spletnem 

portal Šoštanj.info in spletni strani MO Šoštanj. 

 

Pripravila: Marjetka Blatnik, višja bibliotekarka 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 6: Poročilo o delu Knjižnice Šmartno ob Paki v letu 2018 

Krajevna knjižnica Šmartno ob Paki je organizacijska enota Knjižnice Velenje. Knjižnica 

uspešno opravlja svojo dejavnost na območju Šmartnega ob Paki, pogosto pa jo obiščejo tudi 

občani sosednjih občin, zlasti iz Velenja in Šoštanja ter širše okolice. Omeniti moramo, da jo 

večkrat obiščejo tudi naključni mimoidoči, turisti, gostje iz Mladinskega centra Šmartno ob 

Paki in drugi. Marsikdo je prijetno presenečen nad urejenostjo knjižnice ter pestrim in bogatim 

izborom knjižnega gradiva, ki ga kljub finančnim težavam redno dopolnjujemo.  

Poleg osnovnih knjižničnih dejavnosti in nalog, ki jih opravljamo, si prizadevamo, da bi bila 

knjižnica prostor prijetnega druženja in medsebojnega sodelovanja, razvijanja bralne kulture, 

prostor, ki prispeva k boljšemu bivanju tako posameznikov kot tudi vse lokalne skupnosti. 

Trudimo se, da bi občani knjižnico začutili kot hram miru, varnosti, navdiha, izobraževanja, 

prijetnih srečanj, ne glede na starost, narodnost, izobrazbo in veroizpoved. Vsak je dobrodošel. 

In ker se naša knjižnica nahaja v manjšem kraju, imamo to prednost, da se obiskovalcem lahko 

posvetimo individualno in jim namenimo več časa. Svetujemo jim pri izbiri knjižnega gradiva, 

jim ga pomagamo poiskati ter podajamo informacije iz naših zbirk.  

Poleg osnovnih knjižničnih dejavnosti in nalog, ki jih izvajamo v Krajevni knjižnici Šmartno 

ob Paki, smo se tudi v minulem koledarskem letu 2018 prizadevali, da bi bila knjižnica prostor 

prijetnega druženja, spodbujanja bralne kulture, sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in 

vključevanja v vseživljenjsko izobraževanje. Upamo, da nam je uspelo. 

V Knjižnici Šmartno ob Paki smo v letu 2018 realizirali predvideni letni načrt o delu knjižnice. 

Pripravili in izvedli smo 28 načrtovanih in vnaprej napovedanih oziroma objavljenih dogodkov 

in/ali dejavnosti v knjižnici (brez razstav), s katerimi želimo dokazati pomembno vlogo 

knjižnice, jo promovirati ter se z njenimi dejavnostmi še naprej aktivno vključevati v lokalno 

in širše okolje. Odpadla je samo ena Ta vesela urica, in sicer 12. februarja, ko na TVU zaradi 

epidemije gripe ni prišel niti en otrok. 

Poleg izposoje knjižničnega gradiva in širjenja bralne kulture kot osnovne knjižničarske 

dejavnosti je namen naše krajevne knjižnice tudi spodbujati obiskovalce knjižnice k 

aktivnejšemu vključevanju v kulturno dogajanje v naši okolici, pri čemer apeliramo zlasti na 

obiske različnih dejavnosti, ki jih organiziramo v knjižnici. Posebno pozornost namenjamo 

prepoznavnosti knjižnice ter aktivnostim, ki bi povečale tako aktivno članstvo kot obisk 

knjižnice. 

Z veseljem ugotavljamo, da se občani radi zadržujejo v prostorih knjižnice, v njej redno 

prebirajo tekoče časopise, odrasli zlasti v času, ko čakajo na svoje otroke, ki so jih pripeljali na 

različne popoldanske prostočasne dejavnosti ali verouk. Aktivno v knjižnici preživijo tudi čas 

čakanja pri zdravniku ali zobozdravniku ali v času, ki je potreben za izdelavo laboratorijskih 

preiskav. 

V Knjižnici Šmartno ob Paki smo v minulem letu nadaljevali z utečenimi dejavnostmi za 

predšolske otroke, šolarje in odrasle:  

 

 

 



 

 

 

Prireditve in dejavnosti za otroke in mladino 

Največ pozornosti smo posvetili najmlajšim. Uspešno  smo sodelovali z lokalnimi vrtci, tako z 

vsemi oddelki Vrtca Sonček kot tudi z zasebnim Vrtcem Bambi, z ogledi knjižnice ob  

pripovedovanju  pravljic, ustvarjalnimi delavnicami in s bibliopedagoškimi urami. Otroci so 

bili navdušeni. Prvi obisk v šolskem letu je vedno namenjem predstavitvi Predšolske bralne 

značke, ponavadi obisk popestrimo še s pripovedovanjem pravljice, s poudarkom na takratnih 

aktualnih razstavah v knjižnici in ter promociji branja, uporabe knjižnice, skratka dvigu bralne 

kulture na vseh ravneh. Ob ostalih obiskih v knjižnici vse to samo še nadgrajujemo. 

Ker se zavedamo, da branje predstavlja otrokom zelo dobro življenjsko popotnico, smo tudi  v 

lanskem letu smo nadaljevali s številnimi dejavnostmi za otroke: 

Ta vesela urica (TVU) 

V pravljično-ustvarjalno-družabni delavnici, namenjeni otrokom od 4. leta dalje, poslušamo 

pravljice, ustvarjamo, plešemo, se igramo ter ne glede na izbrano tematiko vselej razgibamo 

tako telo kot možgančke. Dejavnost poteka vsak drugi ponedeljek v mesecu od oktobra do maja. 

V letu 2018 je bila izvedena sedemkrat. 

S pravljicami želimo motivirati otroke in starše k rednemu obiskovanju knjižnice, k branju, k 

poslušanju in pripovedovanju pravljic že v najzgodnejšem obdobju. TVU poteka v kombinaciji 

z ustvarjalnimi delavnicami v različnih tehnikah na temo predhodno poslušane pravljice. 

Predšolska bralna značka in Pikina bralna značka 

Vsako leto so izbrane knjige za obe bralni znački locirane na posebnih mestih. S predšolsko 

bralno značko želimo pritegniti v skupno sodelovanje otroke, starše, knjižnico in vrtec. Ker 

spada zasebni vrtec Bambi organizacijsko pod sosednjo občino Braslovče, s knjigami 

promoviramo tudi njihov projekt predšolske bralne značke Mladi Savinjčani berejo. 

Vrtec na obisku: vse skupine vrtcev na našem območju nekajkrat letno skupinsko obiščejo 

knjižnico, kjer jim knjižničarka pripoveduje pravljice, nato pa otroci z velikim zanimanjem 

sami prebirajo slikanice, spoznavajo knjižnico in se družijo. 

 

Šola na obisku: bibliopedagoške ure, predstavitev knjižnice in pomena branja 



 

 

 

Sedmošolci obiščejo knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo, ostali pa predvsem ob 

različnih priložnostih. 13. decembra so devetošolci obiskali knjižnico na dan otvoritve razstave 

NOMOREWORS. Podrobneje so si ogledali omenjeno razstavo, ki predstavlja nekaj zanimivih 

eksponatov iz 1. svetovne vojne ter dokumentarni film partnerjev iz Sarajeva, Vidma in 

Velenja. Razstavo je pripravilo Počitniško društvo Kažipot v sodelovanju z Muzejem Velenje 

in Knjižnico Velenje. Dostojno smo hkrati proslavili tudi 100 obletnico smrti Ivana Cankarja 

in Cankarjevo leto 2018. 

 

Rastem s knjigo: nacionalni projekt, kjer so sedmošolci OŠ Bratov Letonja obiskali našo 

knjižnico, spoznali podrobneje ta projekt, organiziranost knjižnice, sistem cobiss ter se 

praktično preizkusili v iskanju gradiva, tako fizično v knjižnici kot tudi preko postopka iskanja 

in rezerviranja gradiva s pomočjo Cobiss+. Na koncu so dobili v dar vsak svojo mladinsko 

knjigo.  

19. aprila smo v šmarški knjižnici za naše najmlajše organizirali Zabavno urico s čarodejem 

Borisom, 12. novembra pa so se otroci razveselili prireditve: Terapevtski pes v knjižnici. 

 

 

 



 

 

 

Prireditve in dejavnosti za odrasle 

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali s pogovori O Šmarčanih malo drugače pod moderatorskim 

vodstvom Tatjane Vidmar, ki je še vedno najbolj obiskana prireditev v šmarški knjižnici (vsako 

obišče preko 30 ljudi). Prvič smo se srečali 6. marca, ko smo gostili Franca Šmerca, naslednjič 

5. junija Matjaža Kačičnika in nazadnje 13. novembra, ko smo lahko prisluhnili Dorici Kreft. 

Dokler nam znanih obrazov ne zmanjka oziroma je obisk zagotovljen, nameravamo s tradicijo 

nadaljevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med redno mesečno dejavnost, na katero vabimo krajane vsak tretji ponedeljek v mesecu, spada 

Zvočna kopel – sprostitev ob zvokih gonga in himalajskih posod. Sprostitev je namenjena 

odraslim in jo izvaja domačinka Nives Kraševec. Vsakokrat je na gongih z meditacijo uživalo 

okoli 10 oseb. 

V minulem letu je bila izvedena vsak mesec (prejšnja leta jih v poletnem času ni bilo, zaradi 

povpraševanja pa smo jih letos imeli tudi poleti, in sicer izjemoma ob torkih, ker je knjižnica 

julija in avgusta odprta samo enkrat tedensko).  

 

 



 

 

 

16. januarja smo imeli v knjižnici predstavitev knjige Franca Kralja z naslovom Friderik II. 

Celjski in Veronika Deseniška. Istega dne smo imeli tudi otvoritev razstave z enakim naslovom, 

ki je še skoraj ves naslednji mesec gostovala v naši knjižnici. 

2. oktobra smo na prostem na klopci in pod šmarško trto pred knjižnico izvedli prireditev Kužki 

v knjižnici. Privabili smo tudi nekaj naključno mimoidočih. 

 

Druge dejavnosti v knjižnici  

Redno se v Šmartnem vključujemo tudi v vseslovenski projekt Noč knjige. V ta namen je 

potekalo več spremljevalnih dejavnosti, tudi dan brez članarine. Kot vsako leto smo tudi letos 

pri izvedbi TVU v aprilu sodelovali z Amnesty International Slovenija. 

Poleti, ko Knjižnica Šmartno ob Paki obratuje samo ob torkih, smo bili tudi dejavni. Za odrasle 

smo pripravili pester izbor knjig različnih žanrov za poletno branje in ga predstavili v okviru 

projekta Na počitnice z dobro knjigo v kovčku. Pripravili smo tudi Vrečke poletnega branja – 

vrečke presenečenj, v katere smo spravili 5 knjig različnih žanrov po izboru knjižničarke. V 

zahvalo za zaupanje bralec obdrži platneno vrečko za darilo in spomin. Tradicionalno poteka v 

knjižnici tudi Poletni kviz za otroke, namenjen vsem osnovnošolcem, ki med počitnicami radi 

urijo možgane in se hkrati zabavajo. Kviz je rešilo 17 otrok, izžrebanec je prejel knjižno 

nagrado. 

Od 14. novembra 2018 do 4. decembra 2018 se je Knjižnica Šmartno ob Paki priključila 

dobrodelni akciji Božiček za en dan ali majhna škatla za velik nasmeh. S pomočjo uporabnikov 

smo zbirali darila za izbrane socialno šibkejše otroke in odrasle ter tako v naši knjižnici zbrali 

26 daril, za katere smo poskrbeli, da so prišla v prave roke. Letos smo zbrali malo manj paketov, 

razlog pa je v tem, da so Savinjčani dobili svoje zbirno mesto. 

Ob dnevu splošnih knjižnic je potekala brezplačna članarina ob prvem vpisu v knjižnico. 

Vpisali smo 14 novih članov in glede na vpis ta dan celo presegli matično knjižnico.  

 

Razstave 

Bogato je bilo v Knjižnici Šmartno ob Paki tudi na razstavnem področju. Veliko glavno 

izložbeno okno še vedno krasi razstava Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v Šmartnem ob Paki, 

ki je nastala v sodelovanju Muzeja Velenje, Knjižnice Velenje in Ministrstva za kulturo RS. 

Razstava je atraktivno tudi ponoči. Šmarčani so zelo ponosni na Oskarja Hudalesa in čedalje 

glasnejše so težnje, da bi po njem poimenovali tudi našo knjižnico. 

Manjše razstavno okno knjižnice so celo leto krasili otroški izdelki na izbrano temo. Januarja 

in februarja smo v izložbi imeli razstavo V sadovnjaku, katero je marca in aprila zamenjala 

nova razstava na podobno temo Sadovnjak pozimi, maja in junija pa Sadovnjak pomladi. Vse 

navedene razstave so pripravili otroci iz Vrtca Sonček s pomočjo svojih mentoric, nato pa so 

razstavljanje prevzeli osnovnošolci OŠ Bratov Letonja, ki so okrasili izložbo od julija do 

septembra z razstavo Lepo nam ptičice pojo, od oktobra do novembra Spet prišla je k nam jesen, 

od decembra pa imamo spet novo razstavo z naslovom Drevesni škratki v knjižnici.  



 

 

 

V notranjosti knjižnici na panojih gostuje EKO Vrtec Velenje z razstavo Po poteh in stezicah 

našega mesta (od marca do oktobra) in Čebela (od decembra dalje). 

Januarja je notranjost knjižnice bogatila že omenjena razstava Friderik II. Celjski in Veronika 

Deseniška, februarja jo je zamenjala razstava Lojze Kozar – duhovnik, pisatelj, prevajalec. 

Med poletnimi počitnicami smo imeli razstavo The Beatles, Ti pa imaš krompir, od 13. 

decembra pa je na ogled že omenjena razstava NOMOREWARS: razstava ob koncu 1. svetovne 

vojne. 

 

Predstavljali smo tudi manjše razstave, kot so: Novoletna voščilnica »podobo na ogled 

postavi«, Zimske pravljice, Poletno branje, Miki Muster (1925-2018), Kužki v knjižnici, od 3. 

do 30. 4. 2018 je potekala razstava Svetovni mesec Krajinske arhitekture, med 8. 9. In 8. 10. 

2018 pa razstava Berimo skupaj! Mesec nacionalnega branja. 

Tako smo v letu 2018 na področju knjižničnih prireditev izvedli in tudi izvedeli marsikaj 

novega. Vsi dogodki v knjižnici so brezplačni in za naš mali kraj razmeroma dobro obiskani.  

Prireditve so bile predhodno objavljene v Programu prireditev Knjižnice Velenje, na spletni 

strani Knjižnice Velenje v rubriki Napovedujemo, v Našem času, na radiu Velenje ter v 

Napovedniku prireditev oziroma lokalnem časopisu občine Šmartno ob Paki ŠOP. 

Stalne prireditve, ki jih pripravljamo, so: O šmarčanih malo drugače (v 2018 trikrat), Ta vesela 

urica (sedemkrat), Zvočna kopel (dvanajstkrat), ure pravljic, bibliopedagoške ure z obema 

vrtcema v različnih starostih in več skupinah, tudi skupaj s starši, razstave, poletno branje, 

vrečke presenečenja, Poletni kviz, v sodelovanju s Knjižnico Velenje pa vseskozi naše odrasle 

bralce vabimo k Bralni znački za odrasle, otroke pa k Pikini bralni znački. Seveda promoviramo 

tudi obiske prireditev v Knjižnici Velenje in Mestni knjižnici Šoštanj. 

 

Knjižnica Šmartno se s svojim delovanjem trudi, da bi dokazala nujnost obstoja in potrebnost 

po širitvi (več ur odprtosti, širitev dejavnosti ipd.), vsekakor pa že zdaj zavzema pomemben 

prostor v kulturnem in socialnem življenju prebivalcev Šmartnega ob Paki in njene okolice. 

Zavedamo se pomembnosti sodelovanja in povezovanja z lokalnimi kulturnimi institucijami, 

društvi in posamezniki, ki so aktivni na določenem področju, zato jim vedno z veseljem 



 

 

 

ponujamo možnost predstavitve v naših prostorih. Ker so knjižnični prostori v Šmartnem 

primerno urejeni, akustični, dokaj prostorni in ogrevani (manjka samo klima v poletnem času, 

kar je velika pomanjkljivost), bi bilo res škoda, da bi ostali neizkoriščeni, zato jih z veseljem 

odstopimo tudi za druge kulturne dejavnosti izven organizacije knjižnice za širši kulturni namen 

v sodelovanju z lokalnim okoljem. 

Vseskozi pa uspešno obojestransko sodelujemo z Vrtcem Sonček, Vrtcem Bambi in OŠ Bratov 

Letonja Šmartno ob Paki, bodisi v obliki bibliopedagoških ur in predstavitve knjižnice, s 

projektom Rastem s knjigo, razstavljanja risbic ali izdelkov njihovih otok oziroma z nastopi 

otrok na dogodkih v knjižnici.  

 

Naš cilj je, da bi naša knjižnica sledila razvoju primerljivih krajevnih knjižnic v Sloveniji in 

bila prostorsko ter tudi časovno dostopna vsem prebivalcem. Želimo si še več dejavnosti v 

knjižnici, daljšo odprtost, polnozaposlenega knjižničarja, ki bo lahko zagotovil še kvalitetnejše 

in kvantitetnejše knjižničarske storitve ter dejavnosti, kar bo umeščalo Knjižnico Šmartno ob 

Paki kot nujno potrebno obliko kulturnega delovanja v vseh smereh v svojem ožjem in širšem 

okolju. Prizadevali si bomo, da bo knjižnica tudi v prihodnje prostor prijetnega druženja,  v  

katerega se  bodo obiskovalci z veseljem vračali. 

 

 

 

Pripravila: Darinka Bizjak 

 

  



 

 

 

Priloga 7: Računovodsko poročilo (Podatki iz letnega poročila za obdobje 01. 01. 2018 – 31. 

12. 2018)  

 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA VELENJE 

NA DAN 31.12. 2018 

 

UVOD  

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Pri vodenju knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo: 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01,30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 
64/08 in 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 110/11,46/13,101/13, 55/15, 96/15,ZIPRS-1617, ZJF-
H 13/18), 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS12/01, 10/06 in 8/07, 102/10), 

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02,114/06,ZUE), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10, 60/10, 
104/10, 104/11,86/16), 

• Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi, ki ga v skladu s 
6. členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava pripravi odgovorna oseba za računovodstvo.  

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114,06, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,100/15, 75/17, 
82/18), 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS 54/02,117/02,58/03, 134/03 ,34/04, 75/04, 117/04, 141/04,117/05, 14/06, 
138/06, 120/07, 124/08, 112/09 108/13, 94/14,100/15, 84/16, 75/17, 82/18), 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS 45/05, 114/06, 138/06 in 120/07,48/09, 112/09, 58/10,108/13,100/15) ter 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS 117/02 ,134/03,108/13). 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1718). 

Poročilo vsebuje podatke pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu nastanka 

poslovnega dogodka. Zajeti so vsi dogodki, ki so nastali v obdobju od 1.1.2018  do 31.12.2018. 

Razčlenjeni so v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. 

Po načelu denarnega toka je samo izven bilančno evidenčno knjiženje kar pomeni vodenje evidenc  

prilivov in odlivov po datumu dogodka. 



 

 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega 

let in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. 

Priloga k bilanci sta: 

• pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev  

• pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. (prazen obrazec) 
 

 

1.1. SREDSTVA  
 

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke: 

1. dolgoročna sredstva v upravljanju, 
2. kratkoročna sredstva, 
3. zaloge. 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so: 

 

- neopredmetena dolgoročna sredstva, 

- nepremičnine, 

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 

- dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila , 

- dolgoročne terjatve iz poslovanja, 

- terjatve za sredstva dana v upravljanje. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA 1 

Pregled sredstev na dan 31.12.2018 po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo 

odpisanosti v EUR brez centov.  

 

 

  

V letu 2018 so bila vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva sledeča: 

 

Izvedena so bila investicijska dela v objekt (steklena skulptura – svetišče knjig za zbirko Prva berila, 

obnova klimatskega sistema in obnova strehe) skupaj v vrednosti 209.465 €.  

Nova osnovna sredstva pri tej investiciji (oprema knjižnice in druga oprema 6.024 €, računalniška 

oprema 1.365 €). Skupaj 7.389 €.  

Drobni inventar: oprema pohištvo 4.974 €, druga oprema 474 €, računalniška oprema 867 €.  

Skupaj 6.285 €.   

Investicija v osnova sredstva se je delno pokrivala iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta  

2017 (497 €), lastnih prihodkov knjižnice (3.109 €) in dotacij Mestne občine Velenje 213.247 €.        

    

Nakup novega knjižnega gradiva (tudi elektronski viri CD in DVD) v letu 2018 v vrednosti 94.428 €.  

Druga opredmetena osnovna sredstva, domoznansko gradivo za 3.017 €.      

 

Stanje knjižnega gradiva po lokacijah na 31.12.2018 

 

VRSTA DOLGOROČNEGA SREDSTVA KONTO Vrednost na dan 31.12.2018 Popravek vrednosti Neodpisana vrednost Indeks odp. V %

Programi 003 3.160 2.043 1.117 35,35

Skupaj programi 003 3.160 2.043 1.117 35,35

Gradbeni objekt knjižnica center Nova 021 2.996.613 1.107.837 1.888.776 63,03

Knjižnica Šmartno ob Paki 021 4.161 988 3.173 76

Skupaj gradbeni objekti 021 3.000.774 1.108.825 1.891.949 63,05

Oprema 040 213.014 211.490 1.524 0,72

Stroji naprave 040 3.332 3.332 0 0,00

Glasbena oprema 040 13.173 13.173 0 0,00

Transportna sredstva 040 0

Računalniška oprema 040 87.063 83.066 3.997 4,59

Pisarniška oprema 040 36.171 32.212 3.959 10,95

Aparati za čiščenje 040 2.572 2.572 0 0,00

Druga oprema 040 39.906 34.620 5.286 13,25

Skupaj oprema 040 395.231 380.465 14.766 3,74

Druga opredmetena osnovna sred. 045 25.540 25.540

Drobni inventar 041 2.856.405 2.856.405 0 0,00

Skupaj drobni inventar 041 2.856.405 2.856.405 0 0,00

Skupaj sredstva 6.281.110 4.347.738 1.933.372 30,78



 

 

 

 

 

 

Amortizacija za leto 2018 je znašala 96.369 €. Odpisi 146 €. Knjižena je bila v breme konta 980 – 

sredstva dana v upravljanje. Po opravljeni inventuri je komisija podala sklep o izločitvi  dotrajane in 

uničene opreme drobni inventar v vrednosti 622 € in odpis osnovnih sredstev v vrednosti 69.331 €.  

Sklep inventurne komisije je v prilogi, prav tako popis terjatev in obveznosti.  

Sedanja vrednost vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 1.933.372 €. 

Stanje prikazuje tabela 1. 

 

TABELA 2 

Tabela sredstev na dan 31.12.2018 po nabavni vrednosti za leto 2018 in primerjava s predhodnim 

letom. 

 

 

 

 

 

 

Lokacija  konto Vrednost gradiva 31.12.2018 v EUR

Velenje 041 1.933.534

Šoštanj 041 413.033

Šmartno ob Paki 041 186.206

Drugi viri /CD in DVD 041 177.712

Domoznansko gradivo  045 17.548

Umetniška dela 045 7.992

Skupaj 2.736.025 €

VRSTA SREDSTEV KONTO Nabavna vrednost po stanju 31.12.2017 Nabavna vrednost po stanju 31.12.2018 Indeks pov. V % Finan.iz sred. javnih f.

Licence za programe 003 3.160 3.160 100,0

Skupaj programi 003 3.160 3.160 100,0

Gradbeni objekt Center Nova Knjižnica 021 2.787.148 2.996.613 107,52 x

Objekt knjižnica Šmartno 021 4.161 4.161 100

Skupaj gradbeni objekt 021 2.791.309 3.000.774 108

Oprema 040 252.924 213.014 84,2

Stroji naprave 040 3.332 3.332 100,0

Glasbena oprema 040 16.375 13.173 80,45

Transportna sredstva 040 13.800 0

Računalniška oprema 040 91.604 87.063 95,0

Pisarniška oprema 040 36.171 36.171 100,0

Druga oprema 040 40.395 39.906 98,8

Aparati za čiščenje 040 2.572 2.572 100,0

Skupaj oprema 040 457.173 395.231 86,5

Druga op.osnov.sred. domoznansko gradivo 045 17.331 17.331 100,0

Umetniška dela 045 5.192 5.192 100,0

Drobni inventar drugo 041 140.257 145.920 104,0 x

Drobni inventar knjige 041 2.616.057 2.710.485 103,6 x

Skupaj drobni inventar 041 2.756.314 2.856.405 103,6 x

SKUPAJ VSE 0 6.030.479 6.278.093 104,1

SKUPAJ POVEČANJE V EUR 247.614



 

 

 

 1.2. KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12. 2018                  470,54 €  

V Knjižnici je ena glavna blagajna, kjer se denarna sredstva pretakajo v skladu z pravilnikom 

o blagajniškem poslovanju. 

Denarna sredstva na podračunu in prehodnem računu znašajo         29,347,73 €  

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo                374,93 € 

 

Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna znašajo                                                                              

                                                                                                                          64.719,04 € 

Občina Velenje 

ZAHTEVEK ZA PLAČE DECEMBER 2018 VALUTA 5.1.2019                                                42.830,30 € 

   

Terjatev do proračuna občine Šoštanj, refundacija stroškov  

po pogodbi za december 2018            10.755,00 € 

Zavod za zaposlovanje plače javnih d. december 2018 valuta 15.01.2019                                5.044,91 € 

Ministrstvo za pravosodje                                                                                                               422,59 € 

Občina Šmartno ob Paki                                                                                                             4.883,00 € 

Javni invalidski in razvojni sklad RS                                                                                               783,24 € 

Druge kratkoročne terjatve                 311,30 €  

Kratkoročne terjatve do ZZZS            612,87 € 

 

 
 SKUPAJ TERJATVE ZNAŠAJO           95.836,41 €. 

  

Vse terjatve so bile usklajene z I.O.P. obrazci na dan 31. 12. 2018. Spornih terjatev ni. 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  

 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – plače december         60.359,05 € 

        

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi          79.292,92 €  

Kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna                          1.246,72 € 

Obveznosti so bile usklajene z I.O.P. obrazci, spornih obveznosti ni.  

Odprte obveznosti do dobaviteljev so valute od novembra 2018 do januarja 2019. Nastaja zamuda 
pri  

plačilih obveznosti, zaradi trenutnega negativnega bilančnega stanja.    

 

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI       140.899,59 €. 

   

Spisek terjatev in obveznosti na dan 31.12.2018 je v arhivu- tajništvu Knjižnice. Pregledala ga je  

komisija za popis terjatev in obveznosti. 

 

1.4 ZALOGE BLAGA 

  

Na kontu 363 Knjižnica vodi zaloge blaga za trgovino po nabavni vrednosti. Na dan 31.12. znaša  

vrednost blaga 6.140,51 €. Seznam in popis je v tajništvu zavoda.   

 

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLANJE KONTO – 980 

 

Stanje sredstev 

31.12.2017 

Zmanjšanje sredstev 

amortizacija  2018, 

rezultat 2018 

Povečanje-okrepitev  Stanje sredstev 

31. 12. 2018 

1.792.360,44 € 114.268,17 € 213.247,76 € 1.894.448,97 € 

 

 

 

 



 

 

 

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

2.1. Prihodki so razčlenjeni na poslovne prihodke (prihodki od poslovanja), finančne prihodke 

(prihodki od financiranja), izredne prihodke in prevrednotovalne poslovne prihodke.  

Poslovni prihodki - drugi  
 

 

 

 

 

 

Prihodki od Mestne občine Velenje in Ministrstva za Kulturo RS, prikazani v bilanci uspeha. 

 

 

 

 

Vrsta prihodka  Knjižnica Delež prihodkov od vseh prihodkov v %

Prihodek od prodaje v trgovini, uporabnine, fotokopiranja  1.717 0,17

Prihodek od prodaje rabljenih knjig 716 0,07

Prihodek od članarin Velenje, Šoštanj, Šmartno 32.019 3,09

Prihodek od upravnih stroškov 20.435 1,97

Drugi prihodki (center za socialno delo - dkd) 750 0,07

Drugi prihodki (Javni štip. In invalid. sklad RS... ) 6.723 0,65

Drugi izredni prihodki (od zavarovanja, izterjave) 17.739 1,71

Donatorstva 300 0,03

Skupaj vse 80.399 7,75

Vsi prihodki poslovanja 1.037.262 €                             

* delež prihodkov javne službe je na kontu 980 ( izterjava p. 3.109 €)

Vrsta prihodka po pogodbi Ministrstvo za kulturo Mestna občina Velenje

Bruto plače, regres, jubilejne nagrade .. 498.742

Javna dela, sredstva občine 23.399

Za materialne stroške 87.880

Za programske stroške (nakup gradiva) 31.752 57.200

Za Šaleški biografski leksikon 300

Za tekoče vzdrževanje                                        22.955

Za izobraževanje 945

Za prireditve v knjižnici 2.423

Skupaj 31.752 €                               693.844 €

Del sredstev za investicije po pogodbi št.1564/2018 je na kontu 980 v vrednosti 77.840 €.

Sredstva prenesena v upravljanje iz Mestne občine Velenje za investicijo Svetišče knjig (konto 980) v vrednosti 135.408 €.  



 

 

 

 

 

Prihodki od Zavoda za zaposlovanje (javna dela)                                     61.497 € 

 

TABELA PRIHODKOV OBČIN ŠOŠTANJ IN ŠMARTNO OB PAKI ZA ENOTE KNJIŽNICE PO POGODBI 

 

Prihodki Šoštanj Šmartno ob Paki 

Za plače  62.000 16.104 

Za programske stroške  15.770 6.300 

Za materialne stroške. 53.200 16.396 

Skupaj vse 130.970 € 38.800 € 

 

SKUPAJ VSI PRIHODKI           1.037.262 €. 

 

2.2 ODHODKI  

Poslovni odhodki 

Finančni odhodki 

Izredni odhodki in  

Prevrednotovalni odhodki 

 

Poslovni odhodki so stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, stroški dela, drugi stroški in stroški 

prodanih zalog. V poročilu se prikazujejo po namembnosti: splošni materialni stroški delovanja in 

programski stroški delovanja, ter stroški dela. 

Osnovni materialni stroški: pisarniški material, material za čiščenje, pomožni material, komunalne 

storitve, energija, telefon, faks, zavarovalne premije, stroški plačilnega prometa, stroški stalnega 

intervencijskega dežurstva, odvoz smeti, poštnina...  

 

Mestna občina Velenje  Prihodek po pogodbi Realiziran prihodek % Razlika v znesku 

Bruto plače, regres, jubilejne nagrade 497.000 498.742 100,35 1.742

Javna dela 22.536 23.399 103,83 863

Za materialne stroške 88.100 87.880 99,75 -220

Šaleški biografski leksikon  300 300 100,00 0

Za programske stroške 57.200 57.200 100,00 0

Za tekoče vzdrževanje objektov 100.795 100.795 100,00 0

Za izobraževanje 945 945 100,00 0

Za program knjižnice 2.423 2.423 100,00

 Skupaj 769.299 € 771.684 € 100,31 2.385



 

 

 

Splošni materialni stroški: so stroški, ki se v določenem obdobju izvajajo za dejavnost zavoda 

tiskarske storitve, promocija in oglasi, avtorski honorarji, študentsko delo, dnevnice, kilometrine, material 

za prireditve, računalniške storitve, material za ovijanje knjig, varstvo pri delu,reprezentanca, članarine, 

nakup drobnega inventarja po 500 €…  

Programski stroški: nakup knjižnega gradiva,periodike,med knjižnična izposoja.  

Stroški tekočega vzdrževanja prostorov: osnovnih sredstev, objektov,vzdrževanje  

avtomobila, nabava drobnega inventarja, računalnikov in vzdrževanje opreme. 

Stroški investicijskega vzdrževanja: ti stroški povečujejo namembnost objekta,  

povečujejo njegovo vrednost in podaljšajo življenjsko dobo. 

Prevrednotovalni odhodki so odhodki, ki so nastali zaradi sprememb prvotno izkazanih vrednosti 

gospodarskih kategorij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela odhodkov  

 

  

 

 

Tabela odhodkov prikazanih v bilanci 2018 Znesek v EUR

Strošek pisarniškega material 3.270

Strošek materiala za čiščenje 2.175

Material za ovijanje knjig 2.722

Strošek splošnega materiala 6.035

Strošek material za kartice - obiskovalci 370

Strošek drobnega inventarja 6.285

Voda - pitniki 832

Strošek goriva 673

Električna energija 37.697

Strošek ob prireditvah, razstave 8.007

Strošek strokovne literature Velenje 11.995

Strošek strokovne literature Šoštanj 2.288

Strošek strokovne literature Šmartno 1.175

Nakup knjig Velenje 60.726

Nakup knjig Šoštanj 16.637

Nakup knjig Šmartno 5.820

Nakup cd,dvd,kasete Velenje 1.300

Nakup cd, dvd, kasete Šoštanj 105

Elektronski viri 9.840

Komunalne storitve 22.728

Storitve telekomunikacij 7.125

Poštnina 3.907

Odvoz smeti 6.898

Zdravstvene storitve 462

Strošek storitev tekočega vzdrževanja 33.893

Vzdrževanje Center Nova 1.455

Storitve najemnin 247

Računalniško vzdrževanje, digitalizacija 15.415

Strošek plačilnega prometa 826

Strokovno izobraževanje 1.815

Reprezentanca 1.789

Strošek promocije in oglaševanja, snemanje 10.747

Zavarovalne premije 1.810

Strošek varstvo pri delu 1.077

Stalno dežurstvo, varovanje objekta  5.336

Strošek dnevnic, kilometrin, cestnine, parkirnine 3.396

Fotokopiranje 3.360



 

 

 

 

 

 

Tabela po namembnosti odhodka 2018 
 

  

Vrsta odhodka   knjižnica 

Osnovni materialni stroški 85.460 

Splošni materialni stroški 46.643 

Programski stroški: 128.744 

Stroški razstav in prireditev v sklopu programa 18.034 

Nakup gradiva - knjig 83.183 

Nakup periodike (strokovna literatura, revije, časopisi)    15.458 

Nakup CD in DVD,  1.405 

Medknjižnična izposoja  824 

Elektronski viri  9.840 

Tekoče vzdrževanje objektov 35.348 

Vzdrževanje knjig 2.722 

Računalniške storitve 15.415 

Strokovno izobraževanje 1.815 

Med knjižnična izposoja 824

Strošek oblikovanja, tiskarskih storitev 7.742

Strošek delovne obleke 295

Avtorski honorarji, avtorske pravice 965

Študentsko delo 6.007

Članarine 1.854

Strošek prodanih zalog 2.107

Strošek družbeno koristno delo 504

izredni odhodki preteklih let, drugi odhodki 4.690

Bruto plače 561.085

Prispevki iz plač 91.233

Kapitalska družba 9.469

Prevoz na delo 11.938

Prehrana na delu 23.167

Jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč 5.978

Regres 26.919

SKUPAJ 1.055.015



 

 

 

Prodane zaloge (konto 466) 2.107 

Stroški dela  729.789 

Bruto plače zaposlenih  645.733 

Bruto plače javnih delavcev  84.056 

Avtorski honorarji 965 

Študentsko delo 6.007 

Skupaj vsi odhodki                                           1.055.015 

 

Tabela prihodkov Knjižnice v primerjavi z odhodki in rezultat poslovanja 

 

  

 

 

SKUPAJ VSI ODHODKI ZA LETO 2018  ZNAŠAJO                                            1.055.015 €. 

 

Rezultat poslovanja v letu 201                                                                -17.753 €.           

 

 

Prihodki Knjžnica

Ministrstvo za kulturo za knjige 31.752

Mestna občina Velenje za materialne stroške 87.880

Mestna občina za programske stroške 57.200

Mestna občina za Šaleški biografski leksikon 300

Mestna občina za javna dela 23.399

Mestna občina za plače 498.742

Mestna občina za tekoče vzdrževanje 22.955

Mestna občina za izobraževanje 945

Mestna občina za prireditve 2.423

Drugi poslovni prihodki  80.399

Zavod za zaposlovanje za plače javnih d. 61.497

Prihodek Občine Šoštanj 130.970

Prihodek občine Šmartno ob Paki 38.800

Prihodki skupaj 1.037.262

Odhodki skupaj 1.055.015

Rezultata poslovnja -17.753 



 

 

 

 

POJASNILA K IZKAZOM  

 

DDV zavezanec  

Javni Zavod Knjižnica Velenje ni davčni zavezanec po šifri klasifikacije 92.511 dejavnost knjižnic.  

To je glavna dejavnost Knjižnice. Tržna dejavnost obsega prihodke tržne dejavnosti, prihodki od prodaje 

zalog v trgovini, uporaba prostorov in prodaja knjig v vrednosti 1.717 €. Delež tržne dejavnosti od vseh 

prihodkov znaša 0,17 %. 

Zavod v bilanci uspeha po dejavnostih, tako izkazuje tržno dejavnost za ta znesek in v enakem 

deležu tudi stroške od zaloge blaga. Članarine in zamudnine so prihodek javne službe.  

 
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, je zavod izkazal pridobitne prihodke za tržno 
dejavnost po zakonu o ZDDPO -2. Obračun je po 9. členu zakona o ZDDPO -2. Obračun je v prilogi. 
Za olajšavo se uveljavlja 40% investicije 3.969,58 € po 55.členu ZDDPO-2 za prihodnje leto, ker za leto 

2018 prikazuje davčno izgubo v vrednosti 397,22 €.  

 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov - prazen 

Izkaz finančnih terjatev in naložb – prazen 

 

 

 

K poročilu je priložen obrazec za izračun dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost  

Iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe. 

Zavod sicer teh sredstev ne izplačuje.  

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje 

blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in 

televiziji Slovenija. Uradni list RS 107/2009 in 4/2013.  

 

 

 

 

Dodatek k poročilu za leto 2018 je prikaz izračuna v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu za posredne  

Uporabnike proračuna:77. člen ZIPRS1718. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Glavni računovodja   Velenje 23.2.2018 

Barbara Šilc 

 

 

 
 
 

  

DENARNI TOK 31.12.              

R4 1.093.981,00 odhodki

R7 1.109.628,00 prihodki 

SALDO 15.647,00

PRESEŽEK 15.647,00 R7 je večje od R4 v nasprotnem primeru se F.P. Ne računa  

OBVEZNOSTI IZ BILANCE STANJA 31.12.

R2                                                                                       KONTO  minus vse obveznosti (R2-R9)=

210 60.360,00

220 79.293,00

240 1.247

234

291

SALDO -125.253,00

SALDO -125.253,00

R9  (980- 00) 

980 1.912.202,00

RO                                                                                           00-05 1.933.372,00

NEPORABLJENA SREDSTVA ZA INVESTICIJO -21.170,00

KONČNI SALDO PO FISKALNEM PRAVILU  -146.423,00 KONTO 985800/D……KONTO 985900 K… D/K

( saldo - R2-R9) (v primeru negativnega rezultata se ne knjiži)

PRESEŽEK PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA     985 -17.753,00

PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU -146.423,00 (knjiži, samo v primeru, če je pozitiven)

ZNESEK Z -164.176,00 (končni znesek Z je 985- fiskalno pravilo) 



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

Poročilo o delu za leto 2018 je na voljo tudi v elektronski obliki na spletnih straneh 

Knjižnice Velenje www.knjiznica-velenje.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnica Velenje 

Poročilo o delu za leto 2018 

 

Poročilo o delu Knjižnice Velenje je pripravljeno na podlagi poročil 

sodelavk in sodelavcev zavoda.  

Poglavje 1, 2, 3, 6, 7    Lidija Črnko 

Poglavje 4    Silvo Grmovšek 

Poglavje 8, 9, 10, 11, 12   Vlado Vrbič 

 

oblikovanje  Lidija Črnko 

fotografije  arhiv Knjižnice Velenje 

 

Velenje, februar 2019 

http://www.knjiznica-velenje.si/

