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I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 

1. UVOD 

 

Knjižnica se trudi biti prijazno središče kulture, izobraževanja in svojim uporabnikom omogoča 

dostop do vseh vrst znanja in informacij na različnih medijih – od tiskanega, knjižnega gradiva, 

serijskih publikacij, do elektronskih medijev ter zlasti v zadnjem času, dostopa do elektronskih 

virov. 

V letu 2020 smo se držali sprejetega finančnega načrta in programa dela, ki sta bila sprejeta na 

svetu zavoda ter s podpisanimi pogodbami potrjena s stani občin, kljub posledicam razmer, ki 

jih je na vseh področjih našega delovanja in življenja prinesla epidemija. Cilji v letu 2020 so 

skladni z dolgoročnimi cilji, ki se nanašajo na našo knjižnično dejavnost in pogoje dela, na 

izpolnjevanje nalog, ki omogočajo dostopnost knjižnične dejavnosti prebivalcem, kar je smoter 

knjižnične dejavnosti. 

 

Knjižnica Lenart je zagotovo najpomembnejša kulturna ustanova, o čemer priča tudi poročilo 

v delu, ki navaja najrazličnejše prireditve in aktivnosti, ki smo jih izpeljali virtualno. Skladno z 

odloki Vlade RS smo zaprli vrata knjižnice in odprli okna virtualnega stika z našimi uporabniki. 

 

Uporabnike smo motivirali za uporabo e-virov, odrasle spodbujali k bralni meditaciji, mlade in 

otroke pa navajali na uporabo e-knjižnice in poudarjali uporabnost le-te pri šolskem delu, sredin 

živžav v pravljični sobi so nadomestile virtualne pravljice, vsem generacijam pa ponujali brane 

zgodbe z video podobo, s čustveno-socialnimi cilji in zajezitvi negativnih misli ter 

osamljenosti.  

 

Posebno pozornost smo namenili sodelovanju z lokalno skupnostjo, saj smo zakorakali v 

obdobje, ko lahko le skupaj dosežemo več. Facebooku se je kmalu pridružil Instagram, kjer 

smo z izvirnimi fotografijami in posnetki vabili k branju.  

Z velikim navdušenjem pa smo pozdravili tudi našo novo spletno stran, kjer tedensko 

objavljamo knjižne novosti in priporočila, saj na ta način vsaj nekoliko nadomestimo s 

knjižnimi predlogi klepete med knjižnimi policami.  
 

2. PREDSTAVITEV ZAVODA 

Nastanek Knjižnice Lenart je povezan s povojnim ustanavljanjem tako imenovanih ljudskih 

knjižnic, ki so na območju nekdanje občine Lenart (danes občine Lenart, Sv. Trojica, Benedikt, 

Sv. Ana, Cerkvenjak in Jurovski Dol) nastajale predvsem v okviru tamkajšnjih kulturno-

umetniških društev. Občinska uprava občine Lenart je 21. septembra 1964. leta sprejela sklep 

o združitvi knjižnic lenarškega KUD Radko Smiljan ter lenarške Delavske univerze, ki je bila 

že 14. junija 1962 ustanovila skromno knjižnico za potrebe svojih predavateljev in slušateljev. 

Novonastala Matična knjižnica Lenart ter njen knjižni fond so bili nastanjeni v prostorih kluba 

občanov v zgradbi občine Lenart. Ti prostori niso povsem ustrezali knjižničarskih standardom, 

kar pa se je spremenilo že leta 1967, ko se je Matična knjižnica Lenart preselila v nove prostore 

na Nikovi ulici 9, kjer domuje še danes. 

 

Občinska sveta Občine Lenart, na svoji 6. redni seji dne, 31. 5. 2007, in Občine Sv. Trojica v 

Slov. goricah, na svoji 8. redni seji dne, 12. 7. 2007, sta sprejela Odlok o ustanovitvi javnega 
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zavoda Knjižnice Lenart. S tem odlokom sta občini ustanovili javni zavod za opravljanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, 

Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

Knjižnična mreža obsega poleg osrednje knjižnice v Lenartu še tri organizacijske enote – 

krajevne knjižnice: Voličina (ustanovljena septembra 2010), Cerkvenjak (november 2012) in 

Sv. Ana (januar 2013). 
 

1.1 Podatki o zavodu 

Naziv:  Knjižnica Lenart 

Naslov:  Nikova ulica 9, 2230 Lenart 

Matična številka:  2213265000 

Št. proračunskega uporabnika:  38458 

Šifra dejavnosti:  91.011 

Davčna številka:  87191431 

Številka transakcijskega računa:  0125 8600 0000 235 (UJP Slovenska Bistrica) 

Telefon:  02 720 06 20  

Elektronski naslov:  info@lenart.sik.si 

  

Vodstvo in organi Knjižnice Lenart 

 

Knjižnico Lenart vodi Petra Kranvogel Korošec, ki jo je Svet zavoda  potrdil na svoji seji 29. 

8. 2018 za mandatno obdobje 5 let. 

 

Članom Sveta zavoda Knjižnice Lenart je 13. 1. 2020 potekel mandat, zato je bila 8. 1. 2020 

sklicana  konstituirana seja Sveta zavoda Knjižnice Lenart za mandatno obdobje 2020-2024. 

 

Vsi pozvani so v dogovorjenem roku posredovali sklepe o imenovanju predstavnikov v svet 

zavoda knjižnice. Predstavniki Občine Lenart so Marija Dukarič Cvetko, Mojca Čep, Gorazd 

Voglar in Anja Žugman, predstavnica Občine Sveta Trojica je Darja Tavželj, predstavnica 

zaposlenih Ana Zorman. Izmed predlaganih članov s strani zainteresirane javnosti so predlagani 

kandidati izvolili Draga Lipiča. 

Predstavniki sveta zavoda so za predsednico sveta zavoda izvolili Mojco Čep, za namestnika 

predsednice pa Gorazda Voglarja. 

1.2 Dejavnosti zavoda 

V letu 2020 je Knjižnica Lenart izvajala knjižnično dejavnost na območju občine Lenart, Sv. 

Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 

Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. 87/2001 in 92/2015) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnice Lenart (Medobčinski uradni vestnik št. 22, dne 10. 8. 2007) za skupaj 19.693 

prebivalcev (Stat. urad RS). 
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Občine št. prebivalcev  
(1. 1. 2020) 

št. prebivalcev   na podlagi 
fin. izravnave za 2019 

Delež 

Lenart 8.502 7.845 41,40 
Sv. Trojica 2.101 2.129 11,24 
Benedikt 2.615 2.535 13,38 
Cerkvenjak 2.083 2.042 10,77 
Sv. Jurij 2.098 2.108 11,12 
Sv. Ana 2.294 2.290 12,09 
SKUPAJ 19.693 18.949 100 

Tabela 1: Število prebivalcev po občinah  

 
Knjižnica v okviru knjižnične javne službe izvaja naslednje dejavnosti: 

• 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 posredovanju informacij,  

• pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,  

• informacijsko opismenjevanje,  

• varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  

• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

• dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu, 

• sodelujemo v vseživljenjskem izobraževanju,  

• zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo domoznansko gradivo,  

• zagotavljamo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

elektronskih medijih,  

• organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture,  

• organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami,  

• organiziramo kulturne prireditve povezane s kulturno dejavnostjo. 
 

1.3 Zakonske podlage  
Letno poročilo Knjižnice Lenart izhaja iz naslednjih predpisov:  

• Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Uradni list RS, 96/2002, 

56/2008, 111/2013,  

• Zakon o zavodih, Uradni list RS, 12/1991, 45/1994, 8/1996, 36/2000,  

• Zakon o knjižničarstvu, Uradni list RS, 87/2001,  

• Pravilnik o pogojih za delovanje knjižnice kot javne službe, Uradni list RS, 73/2003,  

• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Uradni list RS, 29/2003,  

• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Uradni list RS, 19/2003,  

• Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Lenart,  

• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Lenart,  

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Lenart (MU, št. 22, dne 10. 8. 2007), 

• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Uradni list RS, 21/1995 in spremembe,  

• Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Priloga Knjižničarske novice 6, 2003,  

• Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila, Uradni list RS, 42/2004,  
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• Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, Uradni list RS, 107/2008,  

• Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, 72/1993 in spremembe,  

• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov, Uradni list RS, 46/2003,  

• Zakon o financiranju občin, Uradni list RS, 80/1994 in spremembe,  

• Zakon o javnih financah, Uradni list RS, 11/2011 in spremembe,  

• Zakon o računovodstvu, Uradni list RS, 23/1999 in spremembe,  

• Zakon o dohodnini, Uradni list RS, 117/2006 in spremembe,  

• Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, 42/2002 in spremembe,  

• Kolektivna pogodba za javni sektor, Uradni list RS, 57/2008 in spremembe,  

• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS, Uradni list RS, 45/1994 in spremembe,  

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, 56/2008 in spremembe,  

• Zakon o javnih uslužbencih, Uradni list RS, 63/2007 UPB3, 65/2008,  

• Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne 

razrede, Uradni list RS, 69/2008 in spremembe,  

• Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, 
Uradni list RS, 93/2008,  

• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uradni list RS, 51/2008 in 

spremembe,  

• Zakon o uravnoteženju javnih financ, Uradni list RS, 40/2012, 105/2012, 46/2013, 85/2014, 

95/2014,  

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, 56/1999 in spremembe,  

• Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995,  

• Etični kodeks javnih uslužbencev, 

• Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028). 

1.4 Financiranje zavoda 
Dejavnost knjižnice je financirana iz:  

• proračunov občin Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana in 

Sv. Jurij v Slov. goricah: sredstva za plače, vzdrževanje, materialni stroški, osnovna 

sredstva, del nabave knjižničnega gradiva, investicijsko vzdrževanje;  

• državnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: del nabave knjižničnega 

gradiva, informacijsko-komunikacijska oprema;  

• iz sredstev državnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na javnih razpisih;  

• lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, vstopnine, sponzorstva in 

donatorstva.  

Tudi v letu 2020 so bili glavni vir sredstev za delovanje knjižnice sredstva iz proračunov občin, 

v manjši meri sredstva Ministrstva za kulturo in lastni prihodki knjižnice. 

1.5 Knjižnična mreža 

V sestavo javnega zavoda Knjižnice Lenart sodijo krajevne knjižnice:  

• Krajevna knjižnica Voličina, Sp. Voličina 82, 2232 Voličina, 

• Knjižnica Cerkvenjak, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, 

• Knjižnica Sv. Ana,  Sv. Ana 14, 2233 Sv. Ana. 

Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje ene ali več občin. Krajevna knjižnica je 

organizacijska enota osrednje knjižnice, v kateri le-ta izvaja knjižnično dejavnost, če gre za 

strnjeno naselje z najmanj 1.500 prebivalci in praviloma najmanj 4-kilometrsko oddaljenostjo 

od osrednje knjižnice ali druge krajevne knjižnice.  
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3. DOLGOROČNI CILJI 

 

Izvajanje javne knjižnične službe po meri uporabnikov in čim bolj v skladu z zakonskimi 

normativi, prilagojeno okolju in uporabnikom: 

• enakopravno in demokratično dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij; 

• pridobivanje in strokovna obdelava ter posredovanje knjižničnega gradiva; 

• dopolnjevanje knjižnične zbirke, podatkovnih zbirk in elektronskih publikacij; 

• zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva; 

• sodelovanje v medknjižnični izposoji; 

• pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; 

• informacijsko opismenjevanje; 

• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo; 

• zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti; 

• organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture (pravljične ure, gibalnice, delavnice); 

• sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju; 

• organizacija dejavnosti in storitev za bralce s posebnimi potrebami; 

• sodelovanje z javnostmi, zavodi in drugimi knjižnicami; 

• zagotavljanje in razvoj prostorskih in tehničnih možnosti za izvajanje knjižnične 

dejavnosti ter računalniške opremljenosti knjižnic; 

• izvajanje promocije knjižnice in organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane s 

knjižnično dejavnostjo. 

 

4. LETNI CILJI 
 

Prioritetne naloge Knjižnice Lenart za leto 2020: 

• strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno 

zagotavljanje izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži, s poudarkom na redni odprtosti 

knjižnic v mreži, 

• ohranjanje in nadgrajevanje kakovosti knjižnične zbirke, pravočasno strokovno 

izločanje in odpisovanje starega ter poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom 

Narodne in univerzitetne knjižnice, 

• izvajanje kakovostne nabavne politike z upoštevanjem specifik okolja, v katerem 

knjižnice delujejo, 

• širjenje bralne kulture in pridobivanje novih članov, 

• izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice, njenih virov in informacij, 

• redno obveščanje uporabnikov knjižnice in širše javnosti o novitetah knjižnične zbirke 

in prireditveni dejavnosti v knjižnici, 

• nadaljevanje z bibliopedagoškim delom in projektom Rastem s knjigo, 

• sodelovanje v projektih z drugimi ustanovami in knjižnicami (Odkrivamo literarne 

talente vseh generacij, Ta Veseli dan Knjižnice Lenart, Pravljični večeri za odrasle, 

Bralna značka za odrasle, Noč knjige, Dan splošnih knjižnic, Natečaj pravljice iz skrinje 

domišljije …), 

• povečanje prepoznavnosti storitev Knjižnice Lenart v lokalnem in širšem okolju, 

• tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta osrednje knjižnice (električna napeljava, 

senčila),  
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• vzdrževanje kontaktov in dobrega sodelovanja s financerji in zagotavljanje rednega 

financiranja, 

• oblikovanje programa za pridobivanja alternativnih finančnih virov. 

 

Prizadevamo si doseči letne zastavljene cilje glede nakupa gradiva, izposoje, obiska, aktivnih 

članov, novo vpisanih članov, odprtosti ter izvajati vse naloge splošnih knjižnic v skladu z 

zakoni (izvajanje dejavnosti, prireditev…). 

5. NOTRANJA ORGANIZACIJA DELA 

5.1 Knjižnično gradivo 

Nabavna politika knjižničnega gradiva je potekala v skladu s strokovnimi priporočili 

bibliotekarske stroke. Gradivo se je nabavljalo centralizirano za osrednjo in vse krajevne 

knjižnice.  

Načrtovan prirast knjižničnega gradiva določajo Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12) in Standardi za splošne 

knjižnice. Realizacija in doseganje le-teh pa je odvisna od dodeljenih sredstev občin ter 

predvsem Ministrstva za kulturo RS. Glede na pomanjkanje sredstev predpisanih standardov že 

več let ne dosegamo. Vseeno smo predvidevali prirast knjižničnega gradiva po veljavnem 

pravilniku in si hkrati prizadevali pridobiti več finančnih sredstev iz strani Ministrstva za 

kulturo. Ob tem smo sledili razmerju 60 % naslovov strokovne literature in 40 % naslovov 

leposlovja od tega 30 % za otroke in mladino. 
 

5.2 Nakup 

Knjižnica je gradivo nabavila v skladu s priporočenimi strokovnimi standardi in ga razporedila 

v svoje enote.  

V letu 2020 smo v Knjižnici Lenart kupili 2703 enot knjižničnega gradiva, to je 0,14 enot na 

prebivalca. Prirast v celoti je 2.900 enot knjižničnega gradiva, sem spadajo tudi darovi in 

zamenjave. Od tega je 2.755 enot knjižnega gradiva in v okviru tega, 109 letnikov serijskih 

publikacij, 145 enot neknjižnega gradiva.  

Načrt prirasta gradiva oblikujemo v skladu z normativi in vsebinskimi kriteriji, kar pomeni, da 

smo kupili 30 % naslovov za mladino in 70 % za odrasle, 58 % strokovnega gradiva in 42 % 

leposlovnega. Pri slednjem kriteriju sicer odstopamo od normativa za 2 %, ker je povpraševanje 

po leposlovnem gradivu vedno večje, tako pri mladini, kot tudi odraslih. Še vedno nabavimo 

veliko število strokovnega gradiva, ki je namenjeno za potrebe študija, razne projekte, šolska 

tekmovanja in permanentnemu izobraževanju. 
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 NASLOVI ENOTE PORABLJENA  
SREDSTVA (v €) 

Ministrstvo za kulturo 810 962 21.512,00 

Občina Lenart 
in KK Voličina 

572 732 15.116 ,00 

Občina Cerkvenjak 177 209 3.700 ,00 

Občina Sv. Ana 188 227 4.700 ,00 

Občina Sv. Trojica 71 86 2.500 ,00 

Občina Sv. Jurij 152 183 4.256 ,18 

Benedikt 67 74 1.500,00 

Knjižnica Lenart 
lastna sred. 

176 230 4.901,48 

Skupaj 2.213 2.703 58.185,66 

     Tabela 2: Prikaz kupljenih naslovov in enot ter poraba sredstev v Knjižnici Lenart v letu 2020 

 

Občine so namensko za gradivo nakazale 31.772,00 €, kar smo tudi  porabili. Ministrstvo za 

kulturo je za gradivo namenilo skupaj 21.512,00 €, od tega je za BIBLOS (elektronske knjige) 

namenjenih 2.669,00 €. 

5.3 Elektronske knjige 

Knjižnica svojim članom omogoča brezplačno izposojo elektronskih knjig preko portala Biblos. 

Na voljo so leposlovne knjige in strokovna literatura za odrasle in mladino v slovenskem jeziku. 

Na portalu Biblos smo v letu 2020 kupili 277 naslovov e-knjig, skupaj z osnovnim paketom 

našim uporabnikom ponujamo za izposojo 283 naslovov. Vsak naslov oz. enota ima 

omogočenih 52 izposoj (5 je hkratnih).  

 

V letu 2020 je bilo preko Biblosa izposojenih 696 e-knjig (lani 155), od tega največ biografski 

roman Bronje Žakelj; Belo se pere na devetdeset, ki mu sledi mladinski roman Mate Dolenca, 

literatura za Cankarjevo priznanje Kako dolg je čas ter knjižna uspešnica Susan Phillips; Zvezda 

večera. 
 

mesec jan feb mar april maj jun jul avg sep okt nov dec skupaj 

Izposoja 
e-knjig 

19 12 86 147 80 43 49 28 38 49 81 44 696 

Tabela 3: Prikaz št. izposojenih e-knjig v letu 2020 

 

 

Zanimivo je pogledati trend izposoje e-knjig, ko je bil fizični dostop v mesecu marcu in aprilu 

do knjižnic onemogočen.  

 

V Knjižnici Lenart, smo vsem, ki še niso bili vpisani v knjižnico in so si to želeli omogočili 

spletni vpis, da so lahko dostopali do e-časopisja in e-knjig. 
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5.4 Zvočne knjige Audibook 
V zadnjem trimesečju smo se odločili tudi za zvočne knjige, ki jih ponuja Audibook. Kupili 

smo osnovni paket, 100 naslovov leposlovja. V lanskem letu je bilo 5 izposoj. Kar nekaj dela 

nas čaka pri promociji in predstavitvi, da bomo približali zvočne knjige uporabnikom.   

5.5 Darovi 
V knjižnico še vedno prejmemo kar veliko podarjenega gradiva: v našo zbirko smo uvrstili 159 

naslovov in 177 enot knjižničnega gradiva, predvsem v zunanje enote, kjer še teh naslovov 

nimamo. 

5.6 Odpisi 

V letu 2020 smo odpisali 1.421 naslovov in 1.722 enot knjižničnega gradiva. Odpisali smo 

uničene, zastarele izvode, dvojnike in tudi gradivo, ki se ne izposoja oz. preprosto niso v obtoku. 

Odpisal smo tudi stare letnike serijskih publikacij ter neknjižnega gradiva (VHS kasete). 

5. 7 Knjižnična zbirka 

Konec lanskega leta je zbirka knjižničnega gradiva štela 89.927 enot knjižničnega gradiva.  

Pri nabavi gradiva smo povezani z oddelkom za izposojo, kjer imajo zaposleni stik z uporabniki, 

ki nakažejo svoje želje in potrebe. Redno sodelujemo s šolskimi knjižničarkami, vzgojiteljicami 

v vrtcih, z ustanovami, kjer so uporabniki s posebnimi potrebami. Nenehno dopolnjujmo tudi 

zbirko v čitalnici in domoznanskem oddelku.  

5.8 Domoznanska dejavnost 

V knjižnici poteka domoznanstvo v obliki zbiranja, hranjenja, obdelovanja in predstavljanja 

knjižničnega gradiva. Posebna pozornost je namenjena zbiranju gradiva, ki je kakor koli 

povezano s Slovenskimi goricami z zgodovinskega, družbenega in družabnega vidika. 

 

Domoznanstvo v knjižnici se lahko pohvali z bogato zbirko. Vsako leto si knjižnica prizadeva 

digitalizirati gradivo domačih ustvarjalcev in s tem omogočiti dostopnost gradiva širšemu krogu 

uporabnikov. Knjižnica digitalizira tudi redko domoznansko gradivo v sklopu posebnih nalog 

OOK. 

 

V letu 2020 smo digitalizirali razglednice in voščilnice iz Penove zbirke. 

 

 
   Slika 1;  Razglednica iz Penove zbirke (arhiv KL)                  
 

Digitalizirano gradivo bomo objavili kot domoznanske zgodbe na portalu Kamra. 
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V domoznanski oddelek smo lani uvrstili 22 novih naslovov, vendar je domoznanskih enot po 

vsej knjižnici še več. Veliko domoznanskega gradiva ni v Cobiss-u, nekatere zbirke so popisane 

posebej in vse smo dobili kot dar. 

 

Portal dLib  

Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije si je mogoče ogledati digitalizirane: Domače novice 

ter 1. izdajo Črnega križa pri Hrastovcu, Ožbalta Ilauniga ter njegov rokopis Moje življenje.  

 

Lanski digitalizirani Ilaunigovi rokopisi (Slednji vitez Reberčan, Kapelški punt, Sončni dnevi 

I. in II., Kronika Sodnije Sv. Lenart, Zgodovina Reberce, Črni križ pri Hrastovcu, Dva soseda, 

Maščevanje in Hildegarda so bili objavljeni na dLibu februarja 2020. 

 

Na portalu dLib je objavljenih 146 digitaliziranih enot gradiva, ki ga je prispevala Knjižnnica 

Lenart. 

 

V letu 2020 je bilo 1929 vpogledov v vsebino objavljenih dokumentov. 

 

Portal KAMRA 

Na portalu Kamra – digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin si lahko ogledate 

zbirki Godovne razglednice in Mitološki ciklus Agata. 

 

6. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

6.1 Izposoja na dom 
 

Leto 2020 
     

      
       Lenart      Voličina         Cerkvenjak       Sv. Ana     Skupaj 

Št. vseh transakcij 165.569 1.635 2.228 781 170.213 

Št. izposoje na dom 102.128 1.097 1.361 594 105.135 

Tabela 4: Prikaz št. vseh transakcij in št. izposojenega gradiva na dom v Knjižnici Lenart in njenih enotah v letu 

2020. 

 

Pri delu z uporabniki je bilo opravljenih 170.213 transakcij (lani 196.382) (izposoja, vračanje, 

rezervacije, itd.).  

V letu 2020 so si člani na dom izposodili 105.135 izvodov gradiva (lani 123.927 izvoda). 

Član si je na dom v povprečju izposodil 37 enot gradiva (47 lansko leto, 50 leta 2018). Na št. 

prebivalcev v občinah je bilo na dom izposojenih 5,5 enot gradiva (7 enot lani, 7 enot leta 2018).  
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Graf 1: Prikaz razmerja izposoje po vrstah gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2020. 

 

 

 
Graf 2: Prikaz deleža izposoje po vrstah gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2020. 

 

Pri članih knjižnice je bilo zabeleženih 105.135 aktivnosti, fizično so si na dom izposodili 64% 

leposlovnih knjig (lani 63,9 %), 32 % strokovnih knjig (lani 32,1 %), 1 % periodike in 3 % 

neknjižnega gradiva (lani 3 %).  
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Graf 3: Prikaz deleža izposoje mladih in odraslih članov v Knjižnici Lenart v letu 2020. 

 

Knjižnica je izposodila 67 % gradiva za odrasle (lani 64 %)  in 33 % gradiva za otroke in 

mladino (lani 36 %).  

 

V letu 2020 je bilo preko Biblosa izposojenih 696 e-knjig (lani 155 e-knjig). 

 

 

6.2 Medknjižnična izposoja 

Tabela 5: Medknjižnična izposoja gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2020 

 

Knjižnica je v letu 2020 drugim knjižnicam v Sloveniji posodila 27 izvodov (lani 31) svojega 

gradiva. Na željo članov knjižnice si je iz drugih knjižnic izposodila 44 izvodov (lani 59) 

knjižnega gradiva. 

Medknjižnična izposoja gradiva iz knjižnic Maribor, Slovenska Bistrica in Gornja Radgona je 

bila za člane knjižnice brezplačna. Stroške v okviru sredstev zagotavlja Ministrstvo za kulturo. 

 

 

 

mladi 33,00%

odrasli 67,00%

Prikaz deležev mladih in odraslih članov 2020

 PASIVA – izposojeno 
gradivo iz drugih 
knjižnic 

    AKTIVA - posojeno 
gradivo v druge 
knjižnice 

SKUPAJ 

Število fizičnih enot 44 27 71 
Št. elektronsko 
posredovanih 
dokumentov 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

SKUPAJ 44 27 71 



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2020 
 

 15 

7. ČLANI IN UPORABNIKI 

7.1 Obisk 

V knjižnici smo v letu 2020, kljub zaprtosti in brezstični izposoji zabeležili 25.3161 obiskov 

(lani 31.408), od tega 23.860 (lani 29.386) obiskov v Knjižnici Lenart. 

 

Ta številka se lahko pomnoži s številko 2 oz. 3, saj je zabeležen obisk enega člana v knjižnici, 

velikokrat si na eno izkaznico izposoja gradivo cela družina. 

 

Krajevne knjižnice so bile zaradi lociranosti v osnovnih šolah večino časa zaprte, vendar v njih 

vseeno beležimo presenetljiv obisk. V Krajevni knjižnici Voličina je bilo 587 (lani 842) 

obiskov, v knjižnici Cerkvenjak 610 (lani 787) obiskov in knjižnici Sv. Ana 259 (lani 393). 

 

 

7.2 Aktivni člani 

 

 

 
 

Graf 4: Prikaz števila aktivnih članov v Knjižnici Lenart in njenih enotah v letu 2019. 

 

Zelo zanimiv podatek v leto 2020 so aktivnih člani,  ki je presenetljivo večji, kot je bil leta 

2019. 

 

Knjižnico in njene enote je obiskovalo 2880 aktivnih članov (2775 lani,  2.591 leta 2018), od 

tega največ Knjižnico Lenart, najmanj članov pa Krajevno knjižnico Sv. Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

1Upoštevani so samo člani, pri katerih je bil v koledarskem letu zabeležen vsaj en obisk v knjižnici zaradi: 

izposoje, rezervacij, podaljšanj, vrnitve gradiva, spremembe podatkov, zabeležen dostop do interneta, ne pa tudi 

obiskovalci prireditev, ur pravljic, tečajev, obiski predšolskih in šolskih skupin. 

2831

103 141 69

Lenart

Voličina

Cerkvenjak

Sv. Ana

Aktivni člani leta 2020
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7.3 Struktura članov 
 

 

Graf 5: Prikaz strukture članov v Knjižnici Lenart. 

 

Struktura članov knjižnice je naslednja:  

 

Kategorija člana Leto 2020  Leto 
2019 

Leto 2018 

predšolski otroci  3,2% 5,3% 6,8% 

osnovnošolci  28,1% 37.3% 40,5% 

 dijaki  18,8% 16,0%        17,2% 

študenti  12,4% 8,4% 10,9% 

zaposleni  24,7% 20,0% 21,2% 

 nezaposleni  4,6% 5,0% 7,4% 

upokojenci  5,3% 5,2% 5,2% 

ostali (gospodinje,  kmetje, 

vrtci, šole …) 
2,9% 2,8% 2,8% 

Tabela 6: Prikaz strukture članov v Knjižnici Lenart v letu 2020, 2019 in 2018. 

 

Zelo zanimiva je pa tudi struktura članov knjižnice v letu 2020, iz tabele je razvidno, da je v 

letu 2020 knjižnico obiskovala veliko več dijakov in študentov, kar lahko pripišemo zaprtju šol 

in univerz ter vladnim odlokom prepovedi prehajanja občin, zato so si gradivo za študij poiskali 

v domači knjižnici. Povečala se je tudi kategorija zaposlenih, predvidevamo, da je veliko 

zaposlenih bila na čakanju in so imeli več časa za branje. 
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7.4 Novi člani  

V letu 2020 se je v knjižnico vpisalo 244 novih članov (lani 302, 219 članov leta 2018). Od 

jeseni vsakemu na novo vpisanemu članu podarimo svinčnik in kazalko. 

7.5 Virtualni uporabniki 

Transakcije preko OPACa  

Vse več bralcev uporablja možnosti naročanja in rezerviranja gradiva, predvsem pa 

podaljševanja gradiva preko virtualne knjižnice, ki jo nudi COBISS +; Moja knjižnica.  

Člani so v letu 2020 naročili 3.604 izvodov prostega gradiva (lani 1.824), rezervirali so 1.225 

izvodov (lani 1.020) in podaljšali 4.510 izvodov gradiva (lani 5.154). 

V povprečju vsak član naredi 3 transakcije preko COBISS+ na leto.  

Spletna stran  

Na domači strani, ki ima novo podobo od julija, skrbimo za aktualno in redno dopolnjevanje in 

dodajanje novih vsebin, informacij in možnosti interaktivnega sodelovanja z uporabniki. 

Z javnostjo delimo številne zanimive in uporabne prispevke ter informacije, kjer tedensko 

objavljamo knjižne novosti in priporočila, saj na ta način vsaj nekoliko nadomestimo s 

knjižnimi predlogi obarvane klepete med knjižnimi policami.  

Na spletni strani je dodan tudi predlog za nakup gradiva. 

Preko spletne strani je možna tudi storitev oddaljenega dostopa, ki omogoča uporabnikom 

dostop do spletnih servisov (E-virov), za katere imamo dovoljenje po licenčni pogodbi. 

Uporabniki lahko dostopajo od kjerkoli. 

Na spletni strani smo od julija pa do konca leta pod rubriko Naš utrip pripravili 25 besedil, pod 

rubriko Kulturni dogodki; 17 besedil in pod Priporočila/Novosti 21 vnosov. 

 

Št. ogledov strani 15.986 uporablja jo 4.652 uporabnikov. 

Družabna omrežja 

Facebook 

Knjižnica ima na svojem Facebook profilu 647 (lani 359) rednih sledilcev.  

Objava z največjim dosegom sledilcev, je bila nagradna igra Skrito branje (6365) ter Obvestilo 

o možnosti izposoje knjig za študij in maturo.  

Največji odziv (klik na objavo, všečki, komentarji, delitve) pa so imele objave; Obvestilo o 

možnosti izposoje knjig za študij in maturo (452), Video pravljica z nagradno igro (302) in 

predstavitev knjige Na izlet po Afriki z Levom Rogijem (210). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Slika 2; Skrito branje (fb)                   Slika 3; Na izlet po Afriki z levom Rogijem (fb) 
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Instagram 

Knjižnica je aktivna tudi na Instagramu, profil smo aktivirali že veliko prej, vendar od 

septembra 2020 redno objavljamo. Objavili smo 67 zgodb in imamo 179 sledilcev. 

 

 
           Slika 4; Novosti v Knjižnici Lenart (instagram) 

knjiznicalenart Življenje popestrijo koraki proti prihodnosti in posebej zanimivo je, ko nas na poti presenetijo 

novosti. 

Tudi pri nas je tako…  

Za vas redno spremljamo knjižno ponudbo. NOVO PRI NAS! (objava na instagram profilu) 

 

V svojih objavah na facebooku in istagram profilu se: 

• spominjamo pomembnih osebnosti – Primož Trubar, Oton Župančič (71 let od smrti), rojstni dan 

Vesne Radovanovič, 130 let od rojstva Agathe Christie, Žiga Zois, Henry Sienkiewicz, dan Rudolfa 

Maistra, Jack London, smrt Karoline Kolmanič. 

• spominjamo se posebnih dogodkov v svetu književnosti – 75 let od izdaje prve knjige o Piki 

Nogavički, nominiranci za 24. Večernico, Rožančeva nagrada, izbor 24. Večernice. 

• opomnimo na posebne dogodke in dneve – teden dojenja, gobarstvo, mednarodni dan mladine, 

Dnevi poezije in vina, dan nepismenosti, dan zlatih knjig, 60 let bralne značke, dan kave, evropski teden 

športa, koledarski uspeh v Franciji, dan jezikov, dan turizma, evropski teden športa, svetovni dan srca, 

dan pošte, dan duševnega zdravja, svetovni dan hrane, tradicionalni slovenski zajtrk ob slovenskem 

branju, svetovni dan pozdrava, mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, svetovni dan pravice 

vedeti, dan človekovih pravic, dan gora, božično-novoletni prazniki. 

• spodbujamo povezanost z lokalno skupnostjo – 25. junij, dan državnosti (VIDEO, doseg 1l.146 

ogledov), dan Krajevne skupnosti Voličina, Lenartovo, častna občanka Nikolina Rop, praznične 

pozornosti Občine Lenart, snemanje prazničnih pravljic. 

• nudimo ideje – kam na izlet, motivacijsko branje, Cobiss predavanje za uporabnike, berimo knjige in 

grozdje, predavanje o stresu, potopisno predavanje Rajh in Zorko, o življenju, Kakšen je pa tvoj bralni 

kotiček?, slovenski knjižni sejem, pet načinov kako postati srečnejši, praznično branje, adventni venec iz 

knjig, božično-novoletna voščila, ideja za izdelavo stetoskopa, za izdelavo bleščeče smrečice iz kartona, 

za izdelavo knjižne kazalke. 

• novosti na naših policah – nove slikanice, »Lev Rogi v Afriki«, novi romani, zbirka Golaznikus, 

stripi, priročniki o vzgoji, »Berem, da se poberem«, aplikacija Avdibook, zbirka Klasična Beletrina, 

»Obrazi Zavrha«, »Nepozabne«, slikanice Medo Jaka, »Repki« (Rok Terkaj – Trkaj, Igor Saksida). 

• novo in spremembe pri nas – spodbujanje izposoje časopisov in revij, brskanje po naši Bukvarnici, 

novi DVD-ji, ponovno odprtje enot, izdaja opominov, knjižnica v času ukrepov, brezstična izposoja, 

odpiralni časi. 
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Elektronske baze podatkov  

Tudi v letu 2020 smo uporabnikom omogočamo prost dostop do zakupljenih e-podatkovnih 

zbirk SSKJ, EBSCO host, IUS-INFO, FIND/info, (IUS info HR, EURO IUS-info), 

Encyclopedia Britannica in PressReader.  

Stroški dostopa do podatkovnih zbirk se krijejo s sredstvi, ki jih osrednja območna knjižnica 

Knjižnica Maribor pridobi na razpisu Ministrstva za kulturo za izvajanje nalog območnosti.  

Ugotavljamo, da so uporabniki v času epidemije to možnost dostopa do informacij uporabljali 

kar pogosto. V času zaprtosti knjižnice smo omogočili spletni vpis tudi nečlanom naše 

knjižnice, da so lahko dostopali do podatkovnih zbirk in e-knjig, ki jih ponuja knjižnica. 

Omrežji Eduroam in Libroam  

V letu 2020 smo skrbeli za vzdrževanje in delovanje omrežji Eduroam in Libroam.  

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz 

izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko s 

svojimi gesli uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Libroam 

(library roaming) pa je podobno omrežje v slovenskih knjižnicah, do katerega lahko z 

varovanimi gesli dostopajo člani knjižnic tudi do računalnikov v naši knjižnici, povprečno 

dostopa do računalnikov v knjižnici na dan 10 uporabnikov. 

8. ODPRTOST 
 

Knjižnica Lenart kot osrednja knjižnica poskuša zagotoviti enakovreden dostop do gradiva 

vsem občanom območja. Izvajala redno dejavnost kot osrednja ustanova za vse občane 

območja, kot krajevna knjižnica pa deluje osrednja knjižnica še posebej za mesto Lenart; v 

okviru Občine Lenart pa deluje tudi Krajevna knjižnica Voličina, Knjižnica  Cerkvenjak in 

Sveta Ana.  

Knjižnica Lenart je odprta v skladu z uredbo 45 ur na teden, in sicer v ponedeljek in torek od 

8. do 16. ure, v sredo in četrtek od 10. do 18. ure, v petek od 7. do 15. ure in soboto od 7. do 

12. ure. 

Krajevna knjižnica Voličina je odprta v ponedeljek od 12. do 14. ure in v četrtek od 10. do 12. 

ure.  

Knjižnica Cerkvenjak v torek od 12. do 14. ure in v četrtek od 16. do 18. ure. 

Knjižnica Sv. Ana je odprta v torek od 12.30 do 14.30 in v četrtek od 15. do 17. ure.  

 

Naši uporabniki lahko dobijo gradivo v roku 5. dni iz vsake zbirke iz naših enot oziroma 

oddelkov pa tudi preko medknjižnične izposoje iz sosednjih knjižnic. Gradivo si lahko preko 

virtualne knjižnice rezervirajo tudi od doma, na enak način lahko podaljšujejo gradivo in 

brskajo po katalogih. 

Vse enote Knjižnice Lenart so bile zaradi razglasitve epidemije od četrtka, 12. 3. 2020 zaprte. 

Krajevne knjižnice ostajajo do preklica zaprte, zaradi lokacije v osnovnih šolah. 

 

V Knjižnici Lenart smo po velikonočnih praznikih uvedli možnost poštnega pošiljanja oz. 

brezstičnega osebnega prevzema študijskega gradiva, gradiva, ki ga potrebujejo maturantje in 

leposlovja, ki je del učnega načrta osnovnih šol. Uporabnikom smo omogočili pošiljanje 

gradiva na dom in pa možnost osebnega brezstičnega prevzema gradiva.  
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Po 1. maju smo uporabnikom omogočili rezervacije vseh vrst gradiva. Gradivo je bilo mogoče 

prevzeti pred vhodom v knjižnico po predhodnem dogovoru znotraj naslednjega urnika: 

PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK, od 9. do 15. ure,  

SREDA od 12. do 18. ure, 

PETEK, od 7. do 13. ure. 

 

Z vrnjenim knjižnim gradivom smo ravnali po priporočilih NIJZ-ja, ki je priporočal 7 dnevno 

karanteno, preden smo gradivo vrnili nazaj na police. 

 

Od 1. 6. 2020 je knjižnica delovala po običajnem urniku, s tem da smo upoštevali priporočila 

NIJZ in vrnjene knjige imeli v 3 dnevni karanteni. 

 

1. oktobra 2020 smo odprli tudi krajevni knjižnici v Cerkvenjaku in Sv. Ani, ki sta bili odprti 

do 24. 10. 2020, ko smo zopet prešli v osrednji knjižnici na brezstično izposojo in delovanje po 

prilagojenem urniku, ki je veljal do konca leta: 

PONEDELJEK, TOREK, od 9. do 15. ure,  

SREDA, ČETRTEK od 12. do 18. ure, 

PETEK, od 9. do 13. ure. 

 

Po sprejetem odloku in omilitvi omejitev smo od 30. 11. do konca leta 2020 izvajali pultni način 

izposoje v naprej naročenega gradiva, brez dostopa do polic, upoštevali smo navodila Nijz, kjer 

je v knjižnici lahko bila le 1 oseba. Vrnjene knjige so v karanteni odležale 3 dni, nato smo jih 

vrnili na police, kjer so pripravljene za nadaljnjo izposojo. 

 

Člani knjižnice so dobivali sistemska obvestila o poteku roka gradiva ter rezerviranem gradivu, 

opominov za nevrnjeno gradivo pa od 24. 10. 2020 nismo pošiljali. 

9. BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 
 

Zaradi nastale situacije letos nismo izvedli običajnega zaključka Bralne značke za odrasle za 

leto 2019/2020, ki smo jo vsako leto organizirali 23. aprila ob dnevu knjige. 

Smo pa bralno značko podaljšali do 15. septembra, na dan hoje, ter povabili bralce po zahvale 

in pozornosti. Čeprav smo bili že dogovorjeni z gostom, g. Vojnovičem, katerega knjiga je bila 

na bralnem seznamu, smo prireditev zaradi zaostrovanja ukrepov odpovedali.  

 

3. decembra smo objavili novo sezono bralne značke za odrasle 2020/2021, ki vsebuje okrog 

60 bralnih predlogov na temo »Knjiga in nasmeh – najlepše darilo.« 

 

 
Slika 5; Bralna značka za odrasle; Knjiga in nasmeh – najlepše darilo! 
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Prav tako smo zaradi epidemije odpovedali tradicionalno srečanje Literarnih talentov v 

knjižnici, ki jih organiziramo skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenskih goric in 

Društvom upokojencev Sv. Trojica in napovedan marčevski klepet »Ženske na svoji poti«, ki 

bi se moral zgoditi 12. marca 2020. 

9.1 Pravljični večer za odrasle 
30. januarja smo gostili otvoritveni večer nove sezone Pravljičnih večerov za odrasle 

2019/2020. Pred 11. leti je Mariborska knjižnica začela s povezovanjem na področju umetnosti 

pripovedovanja in je s knjižnicami iz območja Knjižnico Lenart in Knjižnico Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica pričela z izvajanjem pravljičnih večerov za odrasle. Sedaj sodeluje že 11 

knjižnic.  

 

 
Slika 6; Pravljični večer za odrasle; (Štajer'c) 

 

9.2 Projekt Rastem s knjigo  
Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga izvajamo v sodelovanju 

z Javno agencijo za knjigo RS ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvom šolskih 

knjižničarjev, Društvom slovenskih pisateljev, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. 

Cilji projekta so spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 

leposlovja, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje 

motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic.  

Projekt smo izvajali za učence sedmih razredov osnovne šole. Ob obisku knjižnice smo 

učencem najprej na kratko predstavili projekt Rastem s knjigo, nato so odšli na kratko 

predstavitev po Knjižnici Lenart. V kletnih prostorih so poslušali kratko predstavitev knjige 

Janje Vidmar; Elvis Škorc, genialni štor, si ogledali predstavitveni film za knjigo. Predstavili 

smo jim različne storitve in dejavnosti (možnost iskanja, rezerviranja in pregledovanja seznama 

izposojenega gradiva s pomočjo kataloga Cobiss/Opac in mCobissa, aplikacijo za različne 

mobilne naprave; možnost brezplačnega dostopa do e-knjig preko spletnega portala Biblos …) 
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Knjižnico Lenart je v okviru tega projekta obiskalo 187 otrok, od tega je 

139 otrok vpisanih v knjižnico ali knjižnico obiskujejo s starši.  

Na koncu obiska so vsi prejeli knjigo Elvis Škorc, genialni štor in kratek 

kviz, ki smo ga na temo letošnjega projekta vsebinsko sestavile 

sodelujoče sodelavke: Nina Polanec (vodja projekta), Zdenka Krautič, 

Petra Kranvogel Korošec in Rosana Lorbek, ki je dodala grafično podobo 

kviza. 

 

9.3 Pravljični natečaj 

15. maja smo v sodelovanju z KD Babičina skrinja in Založbo Kreativna PiKA zaključili tudi 

natečaj Pravljice iz skrinje domišljije 2020. Veseli smo bili odličnega odziva, prejeli smo 18 

literarnih prispevkov in hvaležni za vse poslano. Strokovna komisija je imela res težko delo, 

breme odločitve ob tako zanimivih, slogovno dobrih ter vsebinsko bogatih zapisih vsekakor ni 

bilo lahko. A, v skladu z natečajem, smo morali izbrati 

tri avtorje in njihove pravljice. Izbrane so bile 

pravljice;  Vlaste Črčinovič Krofič, Gospod iz Petovie, 

Nine Senekovič, Marko in vila Sonja ter Cvetke 

Vidmar, Darilo za Rozi. Izbrane pravljice smo objavili 

v Ovtarjevih novicah in jim prisluhnili na Facebook 

strani Knjižnice Lenart.  

 

Na podlagi izbranih zgodb so člani KUD Babičina 

skrinja pripravili natečaj za ilustracijo.  

Založba Kreativna PiKA je pravljice preprosto 

oblikovala in izdala v mini nakladi ter jih podarila 

avtorjem. Simbolično pa smo nagradili vse sodelujoče 

pisce ter ilustratorje.  

V strokovni komisiji sta iz našega kolektiva sodelovali 

Aleksandra Papež in Petra Kranvogel Korošec. 

9.4 Črvičkov poletni izziv 

Od 15. julija je potekal Črvičkov poletni izziv. Bralce vseh starosti smo vabili k branju zbirke 

»Novohlačniki« Thomasa Brezine ter k izpolnjevanju kviza po prebranem in k ustvarjanju 

lastnega vzorca hlač. Namen izziva je bil spodbujati branje manj izposojanega gradiva. 

9.5 Knjižnica pod kostanji 

V soboto 1. in 22. avgusta smo od 10. do 11. ure v parku dr. Jožeta Pučnika pripravili pravljične 

ustvarjalne delavnice, ki se jih je udeležilo več kot 10 otrok s spremljevalci. 

9.6 Teden otroka 

V Tednu otroka pa smo pripravili „skrito branje“ - pripravili smo posebne vrečke s knjigami za 

predšolske otroke in osnovnošolce I. ter II. triade, dodali idejo za ustvarjanje in majhno 

pozornost.  

Razdelili smo 55 vrečk.  
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9.7 Virtualne dejavnosti v knjižnici 

 

IBBY 

2. april, mednarodni dan knjig za otroke, obeležujemo prav na dan rojstva danskega pisatelja in 

pesnika Hansa Christiana Andersena (1805–1875), ki pa ga najbolje poznamo po pravljicah 

(Grdi raček, Deklica z vžigalicami, Palčica, Kraljična na zrnu graha, Bedak Jurček in druge). 

Eno izmed njegovih pravljic, Cesarjeva nova oblačila, smo za naše uporabnike posneli in 

objavili na Fb profilu in pripravili besedno iskanko. 

 

 

NOČ KNJIGE 

Za Noč knjige, 23. aprila, smo se spomnili ene izmed naših Noči knjig, ko smo gostili Danila 

Muršeca, ki ga žal ni več med nami, namenili smo mu letošnjo virtualno Noč knjige, izbrali niz 

njegovih pesmi ter jih pospremili z zanimivo video podobo in jih delili z našimi FB sledilci.  

 

TA VESELI DAN KNJIŽNICE 

Junij v Lenartu zaznamuje praznovanje ob ustanovitvi knjižnice. 14. junija 1962 je takratna 

Delavska univerza v Lenartu ustanovila skromno knjižnico za svoje študente in okoli tega dne 

vsako leto pripravimo zanimiv nabor dogodkov t.i. Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart.  

Ob letošnji obletnici ustanovitve smo pripravili virtualni dogodek z domačinoma in literarnima 

ustvarjalcema Zoranom Šteinbauerjem in Igorjem Plohlom ter našo upokojeno knjižničarko in 

pravljičarko Darinko Čobec.  

Obenem smo od 12. do 15. junija našim novim članom ob vpisu podarili enoletno članarino. 

 

DAN POŠTE – PREJMI PISMO KNJIŽNICE LENART 

Na našem Facebook profilu smo iskali asociacije ob besedi pošta ter nagrajenca razveselili s 

pismom Knjižnice Lenart. 

NARIŠI BELEGA OČNJAKA 

Ob slišanem odlomku (zvočni posnetek na Facebooku) iz knjige Jacka Londona »Beli očnjak« 

smo uporabnike povabili k risanju. 

LIKOVNO USTVARJANJE NA ZIMSKO-PRAZNIČNO TEMATIKO 

16. decembra objavimo virtualno pravljico »Prva pravljica« Žarka Petana in povabimo otroke 

k ustvarjanju na temo zime in praznikov. Svoje izdelke so prilepili v komentar, 24. decembra 

smo izžrebali tri nagrajence in jih nagradili s knjigo, svinčnikom ter dodano uporabno 

pozornostjo.  
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14. mednarodni festival IGRAJ SE Z MANO 

Prijavili smo se k sodelovanju v spletnem dogajanju Igraj se z mano, ki je potekal preko več 

spletnih platform. Poslali smo video z zgodbo »Kako nastane knjiga«. 

 

TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC (16. – 20. november) 

 
Ponedeljek Pismo bralcem 180 ogledov 

Torek Pogovor z Agnes Kojc 1000 ogledov 
Sreda Naučimo se pesmico »Dežela 

branja« 
575 ogledov 

Četrtek Knjižničarke mislimo na vas 425 ogledov 
Petek Virtualna razstava kazalk 358 ogledov 

Tabela 7: Prikaz ogledov virtualne dejavnosti v času splošnih knjižnic (16. – 20. novembra) 

TA VESELI DAN KULTURE 

3. december sprehod po knjižnici s pravljico o tem, kako nastane knjiga.  

 

VIRTUALNI KULTURNI DAN 

V sodelovanju z učiteljico I. triade na Osnovni šoli Duplek, Tajo Lešnik, smo pripravili virtualni 

kulturni dan – sprehod po knjižnici in pravljica. Posnetek je bil 25. novembra objavljen v spletni 

učilnici. 

 

PRAZNIČNI VIDEOPOSNETKI Z OBČINO LENART 

V decembru smo na povabilo Občine Lenart sodelovali pri pripravi in izvedbi prazničnih 

videov, ki jih je Občina Lenart podarila otrokom svoje občine preko Facebooka.  

 

Skupno so vsi trije videi dosegli okoli 10.300 ogledov. 

 

OSTALE VIRTUALNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI V ČASU EPIDEMIJE 

Trudili smo se, da bi uporabnikom omogočili dostop do vseh razpoložljivih virov branja in 

bralnih spodbud – vabili smo jih k brskanju po portalu Dobre knjige in k izposoji e-knjig preko 

spletnega mesta. V kriznem obdobju smo poudarjeno dopolnili naš izbor e-knjig na Biblosu in 

dodali nove vnose na portal Dobre knjige. Hkrati smo uporabnikom tudi preko elektronske 

pošte pomagali tudi pri morebitnih težavah z uporabo e-virov, tistim, ki pa sicer niso naši člani, 

pa smo v tem obdobju omogočili spletni vpis. Uporabnikom so na ta način dostopni tudi 

strokovni prispevki z vsega sveta preko Encyclopedie Britannice ter več kot 6.000 časopisov, 

časnikov in revij preko Pressreaderja –Vsako sredo, predvsem pa ob posebnih dneh in ob koncih 

tedna pa smo preko Facebooka delimo posnetke pravljic, ki jim je redno prisluhnilo več kot 600 

poslušalcev. 

 

9.8 Priložnostne razstave v knjižnici 

Ob pomembnih kulturnih dogodkih in svetovnih dnevih smo pripravili razstave ter predstavitve 

nagrajencev s področja literature, obeležili obletnice raznih ustvarjalcev in jih predstavili z 

gradivom iz knjižnične zbirke. 

 

Termin Tema Izpostavljeno 

januar zima izbrane knjige z vsebino o zimi in tematiki vezano 
nanje 
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februar Mesec kulture razstava Prešernovih del na oddelku za odrasle 
mladino in večnamenskem prostoru, Prešernove 
pobarvanke, fige, plašč, cilinder 

februar Valentinovo in pust Izbrana literarna dela ob Valentinovem in prazniku 
»Pustnih norčij« na oddelku za odrasle in mladino, 
srčki,maske,recepti s krofi 

marec Mesec žensk knjige o ženskah 
26. 2. do 2. 3. T. Partljič Razstava ob predstavitvi Partljičeve knjige Pesnica- 

Partljičeva dela 
marec Pomlad knjige, pesmi o pomladi,priročniki, recikliranje 
marec Ana Frank knjige in kratek opis 
8. 6. Trubar razstava; Dan Primoža Trubarja   
11. 6. Oton Župančič Knjige in kratek opis 
junij, julij Morje in prosti čas Počitnice so lepše s knjigo, razstava otroških knjig, 

školjke, ladja 
junij/julij »Izberi svoj odtenek« Po barvah hrbtov (rumena, modra) 
julij »Lev Rogi v Afriki« Ob izdaji nove knjige domačina Igorja Plohla smo 

predstavili razstavo vseh njegovih knjig 
julij/avgust »Pika nogavička« 75 letnica izida knjige 
julij/september Prostočasne 

dejavnosti 
Izpostavljene knjige 

avgust Teden dojenja Izpostavljene knjige 
avgust  Morje, kam po 

Sloveniji 
Izpostavljen nabor knjig za pohajkovanje in 
raziskovanje Slovenije 

avgust Razstava znanih 
kandidatov za 
Večernico 

Izpostavljene knjige na odraslem oddelku 

10. – 14. 8. Rojstni dan pisateljice 
Vesne Radovanovič 

Na otroškem oddelku razstava njenih del 

avgust/september Gobe in gobarstvo Izpostavljeno gradivo na odraslem oddelku 
 Vinarstvo kletarjenje  
 Čustva, vrtec, šola Izpostavljeno gradivo na mladinskem oddelku 
 gozd  
september Dnevi poezije in vina 

Jesen 
Čas zame, čas za knjigo 

Izpostavljeno gradivo na odraslem oddelku 
Izpostavljeno mladinsko leposlovje 
Izpostavljene serije družabnih romanov 

september Barcafe Ob 50-letnici izpostavili knjige o kavi 
15. 9.- 15. 10 Agata Christe Ob 130-letnici rojstva smo v čast kraljici detektivskih 

romanov izpostavili zbirko njenih del 
23. 9. – 27. 9 Evropski teden športa Gradivo na temo kolesarstva, saj sta na dirki po 

Franciji blestela naša Rogljič in Pogačar  
 september Mednarodni dan jezikov 

Svetovni dan turizma 
Izpostavljeno gradivo na odraslem oddelku 

september/oktober Nacionalni mesec branja Izpostavljeno gradivo na vseh oddelkih knjižnice 
oktober Svetovni dan glasbe, 

vegetarijanstva, pošte 
starostnikov, učiteljev, 
duševno zdravje, 
svetovni dan hrane 

Izpostavljeno gradivo na odraslem oddelku 

19. 10. – 30. 10 Nagrada MIRA Literarna nagrada je bila podeljena avtorici Barbari 
Korun, na oddelku poezije smo izpostavili njena dela 



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2020 
 

 26 

december Čarobni december Na oddelkih smo izpostavili tematiko Čarobni 
december; na mladinskem oddelku smo izpostavili 
gradivo na temo Miklavža in božiča, na odraslem 
praznične misli. 

Tabela 8: Priložnostne razstave v Knjižnici Lenart 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020  

 

9.9  Pravljično-ustvarjalne delavnice 

Knjižnica že vrsto let organizira ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami. Pravljice so 

namenjene  otrokom, starejšim od 3 let. Povprečno se pravljičnih ur udeleži 10 otrok.  

 

Datum Pravljica Izdelek Št. udeležencev 

15. 1. 2020 Hvaležni medved;  papirnati medvedek 9 
22. 1. 2020 »Diamant v snegu« (J. 

Emmet)  
krtina iz papirja + 
podarim diamant 

9 

29. 1. 2020 Gospod snežak snežak 7 
12. 2. 2020 Zaljubljeni miški srček narejen z odtisom 

roke 
4 

26. 2. 2020 Komu zrastejo oslovska 
ušesa 

lutka osel 2 

4. 3 2020 Varčevanje z energijo 
(zajčkov bralni krožek) 

recikliramo 10 

Tabela 9: Pravljično-ustvarjale delavnice v Knjižnici Lenart 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

Med zaprtostjo knjižnice smo posneli 14 pravljic - pri tem smo se osredotočili na lokalne avtorje 

Zorana Šteinbauerja, Igorja Plohla, družino Lobenwein iz okolice Ptuja in na slovenske ter tuje 

ljudske in umetne pravljice. Pripravili smo tudi iskanke besed, uganke in dve pobarvanke, z 

željo po aktivnem preživljanju karantene naših uporabnikov ter izboljšanju njihovega splošnega 

počutja. 

Tudi, ko smo odprli knjižnico v sladu s priporočili NIJZ-ja, nismo izvajali pravljičnih uric za 

otroke, ampak so sredine pravljične urice zamenjale virtualne pravljice. 

 
Pravljica Število ogledov 

»Marko in vila Sonja« (N. Senekovič) 206 ogledov 
»Darilo za Rozi« (C. Vidmar) 158 ogledov 
»Gospod iz Petovie« (V. Č. Krofič) 139 ogledov 
»Tačka, čarovniška mačka« (Nick Butterworth) 354 ogledov 
»Beli očnjak« (J. London) 327 ogledov 

»Lisičja šola« (ljudska) 315 ogledov 
»Kratka pravljica« (Žarko Petan) z nagradno igro 2100 ogledov 
Božiček in snežinka Potepinka 5341 ogledov 
Božiček in škrat Miha 2080 ogledov 
Božiček in vilinka Tinka 3257 ogledov 

Tabela 10: Pravljično-ustvarjale delavnice na spletu 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020 

 

 

9.10 Bibliopedagoške dejavnosti v knjižnici 

Ob pomembnih kulturnih dnevih in praznikih ali pa kar tako nas v knjižnici obiščejo vrtčevski 

in osnovnošolski otroci. 
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Datum Dejavnost Št. udeležencev 

7. 2. 2020 Vrtec Lenart  - Prešeren 17 
14. 2. 2020 Vrtec Lenart – Valentinovo, pust  37 
4. 3. 2020  Oš Lenart; o knjižnici in branju, predstavitev raritet 136 

Tabela 11: Obiski vrtcev in šol v Knjižnici Lenart 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 

 

9.11 Bibliopedagoške dejavnosti izven knjižnice  

Naša bibliotekarka vsak mesec po dogovoru s šolami in vrtci obišče otroke ter izvede 

bibliopedagoško uro. 

 

Datum Dejavnost Št. 
udeležencev 

6. 2. 2020 Vrtec Selce -Prešeren 10 
6. 2. 2020 Vrtec Voličina –Prešeren (2 pravljični uri) 35 
7. 2. 2020 Vrtec Jurovski Dol – Prešeren (3 pravljične ure ) 44 
20. 2. 2020  Srednja ekonomska šola MB; UNESCO PROJEKT- ljudska pesem, 

ljudsko slovstvo 
10 

Teden otroka Vrtec Sveta Trojica 6 skupin 
(5. - 11. 10) Osnovna šola Cerkvenjak 2. a, 2. b in 3. 

razred 
 Vrtec Selce 1 skupina 
 Vrtec Voličina 4 skupine 

Tabela 12: Obisk pravljičarke v vrtcih in šolah 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

V času izrednih razmer so odpadla že dogovorjena srečanja; srečanje s 4. razredom OŠ 

Voličina, srečanje z očeti v Vrtcu Voličina in Selce in pravljična obeležitev materinskega dne 

in dneva knjig za otroke. 

 

9.12 Obiski skupin s posebnimi potrebami 

Obiskali so na s tudi otroci, ki obiskujejo oddelek s prilagojenim programom v Osnovni šoli 

Lenart. Pripravili smo jim kratko prestavitev knjižnice in pravljico o pomladi.  

 

Datum Prireditev Št. udeležencev 

9. 3.2020  Sprehod po knjižnici, o pomladi (Lenart) 5 
Tabela 13: Prireditve za skupine s posebnimi potrebami, 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

9.13 Pomoč pri usposabljanju uporabnikov 

V knjižnici pomagamo uporabnikom pri iskanju gradiva po Cobissu+, velikokrat jim 

priskočimo na pomoč pri pisanju dopisov, prošenj, spletnem bančništvu ipd. 
 

9.14 Prireditve za odrasle 

Datum Prireditev Št. udeležencev 

9. 1. 2020 Predavanje; Lega organov in funkcije medeničnega dna pri 
ženskah 

8 

30. 1. 2020 Pravljični večer za odrasle 53 
5. 2. 2020 Prešerno s Prešernom 10 
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26. 2. 2020 Tone Partljič; Pesnica 60 
12. 3. 2020 Ženske na svoji poti odpovedano 
18. 9. 2020 Stres v vsakdanjem življenju – predavanje v okviru TVU 13 
24. 9. 2020 Dani Zorko – potopisno predavanje v okviru TVU – Po Aziji v 

času korone 
15 

Tabela 14: Prireditve v Knjižnici Lenart, 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 

 

Letošnji najbolj obiskani prireditvi sta bili Pravljični večer za odrasle ter klepet oz. predstavitev 

nove knjige večkrat nagrajenega vsestranskega literarnega ustvarjalca Toneta Partljiča. 

  

 
 

                                

10. DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI 

10.1 Mentorstvo 

V začetku leta je bila v knjižnici na usposabljanju oseba iz Rehabilitacijskega centra Soča. 

Kandidati prihajajo k nam po lastni iniciativi. Delo s prostovoljci obsega izobraževanje, 

praktično spoznavanje z delom v knjižnici ter specifične naloge posameznih oddelkov in 

servisov. 

Od 1. 8. 2020 pod vodstvom mentoric v knjižnici poteka usposabljanje kandidatk za 

bibliotekarski izpit – knjižničar. Mentor načrtuje in redno spremlja ter preverja usvojeno znanje 

in pridobljene kompetence kandidatk za uspešno in učinkovito opravljanje delovnih nalog. 

Strokovno usposabljanje za samostojno strokovno knjižničarsko delo traja 8 mesecev.  

 

10.2 Svet zavoda 

Svet zavoda se je 8. 1. 2020 sestal na konstitutivni seji Svet zavoda Knjižnice Lenart v sestavi: 

Marija Dukarič Cvetko, Mojca Čep, Gorazd Voglar, Drago Lipič, Darja Tavželj, Anja Žugman, 

Ana Zorman. 

Predsednica in namestnik zavoda, sta  Mojca Čep in Gorazd Voglar. Mandatno obdobje prične 

teči 8. 1. 2020 in traja štiri leta. 

 

Svet zavoda se je sestal na 3-eh rednih sejah in 1 dopisni seji.  

Pomembnejše vsebine obravnavane na sejah Sveta zavoda Knjižnice Lenart:  



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2020 
 

 29 

• Poslovno in finančno poročilo za leto 2019. 

• Potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2020. 

• Sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem 

zavodu Knjižnice Lenart. 

• Cenik knjižnice od 1. 1. 2021. 

 

10.3 Portal Dobre knjige 
Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja. 

Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost, vzajemno zagotavljamo slovenske splošne 

knjižnice, na portalu objavljata tudi naši bibliotekarki Zdenka Krautič in Aleksandra Papež. 

 

Objava Knjiga 

februar Mož s kratkimi lasmi (Jane Jolly) 
marec Coco Chanel in vonj ljubezni 

marec Pletilke, Devet brestov (R. Bryndza), Pesnica (T. Partljič), Čudežni deček (B. 

L. Pride) 

april Stroga tajnost (K. Cleveland), Slepa grofica, presunljiva ljubezenska zgodba z 

dvorca Štatenberg (I. Sivec), Ana v pasti spletne klepetalnice (J. M. Mallinos) 

maj Nevidna nit (P. Karst), Na svidenje, Lara (I. Karlovšek), Cilkin pot (H. Moris), 

junij Kita« (Colombani), 35 kil upanja (Gavalda),  

julij Lev Rogi v Afriki (Plohl), 

avgust Šiviljino darilo (Valpy), Proti svoji volji (Chamberlain),  

september 18. ugrabitev (Patterson), Moja prečudovita žena (Downing), Luzerka 

(Lystad) 

oktober Mogoče (Yamada), Viralni posnetek (Van Tol), Srebrna krila (Läckberg), 

Toskanski otrok (Quin-Harkin), Daljna ženska (Karlin) 

november Smrt nepomembne osebe (Fredericks), Smrt Novoamričanke (Fredericks), 

Otroci z vlaka (Ardone), Knjižničarka iz Auschwitza (Iturbe) 

december Hamurabijevi angeli (Seeck) 

Tabela 15: Objave na portalu Dobre knjige, 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

10.4 Tabla priporočil 

Naša priporočilna tabla, locirana na prehodu med odraslim in mladinskim oddelkom, je 

namenjena tako zaposlenim kot uporabnikom, kjer lahko svetujejo in priporočajo zanimivo 

branje, hkrati pa vabi k prebiranju portala www.dobreknjige.si in brskanje po sistemu COBISS. 

 

Termin Knjiga 

januar Strašni volk (M. Makarovič) 
Januar Revija GEA 
februar Revija Moj mali svet 
februar Naš Maister (D. Stepančič) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dobreknjige.si%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HBv4TeoAZdw0-z8tmJkki2UtHR9ecdRcXPn5q9_nBILyxNfUsP6y-chk&h=AT0r__TuLlrFKmAj54o8pBcXDV8VQUM8fsnmDv2VE9RqZEyIJz7Vbv32Vg_0v-oAXaOEu3xZsOwLvapvMCqZ_hVYMppedPRQDK7W7GNM3JscQt3n3ATweFHuORV4uawg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1zNxL2SOpdEOaHZeZJ90pFYe-kRXQIvLhV08gngTbWYsOoTD081k9EmH0N4nowNXcaPA1jcRqRObjTiElj7Io1wneR8eFHJts53VchPxJZLC1YzlhUu8AEKDsUJqpR_--4SQ0QFpAUXjzT5RqcOGiJ1iTl3W0K19T41xKg7DVNzjbtmdt4i6F8FEs
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februar in marec Mož s kratkimi lasmi (Jane Jolly) 
marec Revija Misteriji 
marec Coco Chanel in vonj ljubezni 
marec Pletilke 
marec Devet brestov(R. Bryndza) 
april Stroga javnost (K. Cleveland) 
junij Kita« (Colombani), Lev Rogi v Afriki (Plohl), 35 kil upanja 

(Gavalda), Na svidenje, Lara (Karlovšek) 
avgust Proti svoji volji (Chamerlain) 
september Srce bije v dvojini (Rozman),  
oktober Luzerka (Lystad), Anatomija joge (Germain),  Daljna 

ženska (Karlin),  
november Vpij potiho, brat (Brezinova), Berem, da se poberem 

(Kovač), Četrtkov klub za umore (Osman), Otroci z vlaka 
(Andone), Vsak dan znova (Jenks) 

december Čaroben božič (Wright),  Potovanja (Perhovec), Svet je 
raven in okrogel (Pevec), Knjižničarka iz Auswitza (Iturbe) 

Tabela 16: Priporočano gradivo na tabli, 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 

Vse, kar je objavljeno na tabli priporočil je od aprila naprej objavljeno tudi na naši spletni strani 

pod rubriko priporočamo in novosti. 
 

10. 5 Izterjava  

Pogodbo s podjetjem, ki se ukvarja z izterjavo smo podpisali v letu 2019, pripravili in preverili 

smo vse podatke, vendar izterjave zaradi nastale epidemiološke situacije in zaradi razlogov, da 

je veliko ljudi ostalo brez zaposlitve, nismo izvajali. V septembru 2020 pa smo se intenzivno 

lotili izterjave neporavnanih dolgov in nevrnjenega gradiva za 5 let nazaj. 

V manj kot 4 mesecih smo dobili nazaj kar nekaj gradiva ter poravnanih terjatev za izgubljeno 

gradivo v znesku okrog 800,00 €. 

 

11.  SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI/DRUŠTVI 
 

11.1 Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart  

Knjižnica Lenart je s kulturnim društvom Babičina skrinja sodelovala pri literarnem natečaju 

in likovnem »Pravljice iz skrinje domišljije«.  

V marcu smo se  začeli dogovarjati o velikonočnih pisanicah, ki bi jih »umetniki« tako kot lani 

prevzeli v knjižnici jih okrasili in vrnili. Vendar zaradi epidemije in zaprtja knjižnice tega nismo 

izvedli.  

 

11. 2 Kulturno umetniško društvo Vitomarci 

Na povabilo knjižnice so v sklopu projekta Prešerno s Prešernom izvedli kratko gledališko 

predstavo za vse generacije.   

11.3 Večgeneracijski center Štajerska 
V kletnih prostorih še vedno ob četrtkih potekajo aktivnosti večgeneracijskega centra Štajerska, 

ki si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadeva za čim boljšo socialno vključenost vseh, za 
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preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku skuša 

ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje 

11.4 Organizacija RKS – OZ Lenart 

RK Lenart organizira in izvajanja tečaje in izpite prve pomoči v večnamenski dvorani knjižnice. 

Do sedaj je bilo v tečaj prve pomoči vključenih več kot 90 udeležencev. 

11.5 Gasilska zveza Lenart 
Tudi gasilsko društvo je od januarja do maja 2020 izvajalo tečaj za višjega gasilca v kletnih 

prostorih knjižnice.  

 

Zaradi epidemije nam je letos izpadlo veliko dogodkov, ki jih izvajamo s kulturnimi društvi in 

zavodi v lokalni skupnosti npr. Alzheimer caffe, v sodelovanju z Domom Sv. Lenarta, 

tradicionalni pohod po kulturni poti v okviru KD Ernest Golob – Peter Sv. Trojica, obeležitev 

posebnih dnevov (materinski dan) v Vdc Polž – enota Lenart ipd. 

12. ZAPOSLENI 

 

V Knjižnici Lenart je v letu 2020 redno zaposlenih 7,75 delavcev, od katerih je ena zaposlitev 

za polovični delovni čas in dve za šest urni delavnik (30 ur tedensko), 1 osebo imamo zaposleno 

za določen čas šest ur.  

12.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih  

Zaposleni v knjižnici smo se udeleževali raznih izobraževanj, ki spadajo v delovno obveznost. 

Od januarja do decembra 2020 smo bili na 21 izobraževanjih, kar nekaj jih je potekalo virtualno. 

 

 

Datum Lokacija Tema Št. 
ur. 

Št. 
oseb 

     

13.2.2020 Maribor Strokovni posvet Iztrerjava 4 1 

13. 2. 2020 Ljubljana Predstavitev MK 5 1 

20. 2. 2020 Ljubljana Ocenitve in napredovanja 5 1 

25. 2. 2020 Lenart Webinar – bralni klubi 2 1 

3. 4. 2020 Lenart Webinar – bralni klubi 2 1 

9. 6. 2020 Lenart Web – Kako uporabnikom približati Cobiss 3 1 

26. 8. 2020 Mozirje Sinkul 4 4 

8. 9. 2020  Ljubljana Abc bralne pismenosti 8 2 

18. 9. 2020 Lenart Stres v vsakdanjem življenju 2 4 

21. 9. 2020 Ljubljana Novosti pri obračunu plač v JS; Delovna uspešnost 3 1 

7. 10. 2020 Lenart Webminar –Abc bralne pismenosti; športajmo in 
berimo 

1 2 

8. 10. 2020  Lenart Webminar –Abc bralne pismenosti; Bralna 
pismenost in razvoj slovenščine-OBJEM  

1 1 

8. 10. 2020 Ljubljana Strokovno izobraževanje Knjižničar; Modul 2 7 2 

9. 9. 2020 Lenart Webminar –Abc bralne pismenosti; Zlate hruške, 
kakovostno branje, za vse  

1 4 

9. 10. 2020 Lenart Webminar –Abc bralne pismenosti; Beremo 
skupaj: vsak dan, vsak mesec, doma, v službi, na 
kolesu in ob drevesu! 

1 5 

https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020-digitalno.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020-digitalno.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020-digitalno.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020-digitalno.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020-digitalno.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020-digitalno.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Kako%20smo%20se%20imeli/ABCbralnepismenosti2020/Predavatelji%20ABC%20bralne%20pismenosti%202020.pdf
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13. 10. 2020 Lenart Webinar – bralni klubi II. 2 2 

14. 10. 2020 Ljubljana MKL – Načrtovanje nakupa gradiva v splošnih 
knjižnicah 

2 2 

20. 10. 2020  Lenart Webinar – bralni klubi II. 2 2 

22. 10. 2020 Lenart DOM-fest, Domoznanske vsebine 5 5 

18. 11. 2020 Lenart Pregled ključnih predpisov pri delovanju javnih 
organizacij z vidika poslovodnega organa 

4 1 

25.-26. 11. 
2020 

Lenart Webminar- Jezik pride naproti 8 1 

Tabela 17: Strokovno izobraževanje zaposlenih v Knjižnici Lenart 

13. PROMOCIJA KNJIŽNICE 

 

Namen promocije knjižnice je sprotno in redno obveščanje uporabnikov, partnerjev in širše 

zainteresirane javnosti o dejavnostih knjižnice in njenih dogodkih. Cilj promocije je večja 

prepoznavnost v lokalnem in širšem okolju, s tem pa čim večja vključenost uporabnikov 

knjižničnih storitev. Knjižnica informira svoje uporabnike preko spletne strani, e-pošte ter FB 

profila, kjer se ljudje odzivajo z željami in predlogi. Naše dogodke pa redno oglašujejo lokalni 

radio, Radio Slovenske gorice in časopis Ovtarjeve novice in priloga častnika Večer, Štajerc.  

 

S februarjem 2020 smo pričeli z rednim mesečnim objavljanjem prispevkov o aktualnem in 

novostih v Ovtarjevih novicah. Od junija do decembra smo objavili 8 prispevkov. 

Objavljeni prispevki o knjižnici 

PRISPEVEK LOKACIJA 

OBJAVE 

OBJAVLJENO 

Utrip knjižnice s priporočili Ovtarjeve novice januar 2020 
Kulturni praznik s priporočili Ovtarjeve novice februar 2020 
Tone Partljič v Lenartu Štajerc marec 2020 
Knjižnica na daljavo Ovtarjeve novice april 2020 
Ponovno z vami Ovtarjeve novice maj 2020 
Vse najboljše knjižnica Ovtarjeve novice junij 2020 
Literarni natečaj »Pravljice iz skrinje domišljije« Štajerc junij 2020 

O ponovnem odprtju naše enote v 
Cerkvenjaku. 

Štajerc september 2020 

O minuli sezoni bralne značke za odrasle Štajerc november2020 

Agnes je prepričana, da njen duh ni na vozičku 
Portal Prlekija-on. net november 2020 

Tednu splošnih knjižnic pri nas Portal Prlekija-on. net november 2020 

Delili posnetek in pisali o našem sodelovanju z 
Občino Lenart pri pripravi božičnih posnetkov. 

Portal Prlekija-on. net december 2020 

Tabela 18: Objavljeni prispevki o Knjižnici Lenart v časopisju, 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 
 

DOGODKOVNIK 2020 

V sklopu Nacionalne mreže za bralno pismenost smo preko spletne aplikacije Dogodkovnik 

2020 vnašali naše dejavnosti: natečaj Pravljice iz skrinje domišljije, Knjižnica praznuje z 

dodanim videom, Izberi svoj odtenek branja, Črvičkov poletni izziv, Knjižnice pod kostanji in 

glas o njih širili po vsej Sloveniji. 
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KNJIGE GREDO NA  NOVO ZELANDIJO 

Del odpisanega gradiva smo 10. septembra poslali naši uporabnici Aleksandri Verbošt, ki 

trenutno biva na Novi Zelandiji. 

PROMOCIJSKI MATERIAL 

Od jeseni vsakemu na novo vpisanemu članu podarimo svinčnik in kazalko. Izdelali smo tudi 

darilne bone, v smislu podaril letno članarino. 

14.  PROSTOR IN OPREMA 

Težave v knjižnici še vedno predstavlja električna napeljava, saj v času gradnje prizidka 

knjižnice ni bila pravilno izvedena. Zato imamo velike težave z namestitvijo kakršnega koli 

električnega aparata (klime, štetje obiskovalcev, knjigomat). Pristojni na Občini Lenart so o 

problemu obveščeni.  

Urediti (zamenjati, popraviti, namestiti) moramo nedelujoče svetilke varnostne razsvetljave.  

V letu 2020 smo kupili betonski koš, ki je postavljen pred vhodnimi vrati, za zaposlene smo 

kupili dva računalnika. V knjižnici smo nabavili tudi nov fotokopirni stroj oz. multifunkcijsko 

napravo. 

15. POVZETEK IN ZAKLJUČEK 

 

Za Knjižnico Lenart je bilo leto 2020 kljub razglašeni epidemiji po veliki večini merljivih 

kazalnikov uspešno. Podatki pričajo o uspešnem delovanju knjižnice, kljub razglašeni epidemiji 

nas je presenetil podatek aktivnih članov v knjižnici, ki je večji kot lansko leto. Našim 

uporabnikom smo izposodili veliko število knjižničnega gradiva ter pripravili in izvedli 

množico virtualnih dejavnosti in prireditev, ki so jih uporabniki zelo dobro sprejeli. 

 

Knjižnice so drugačne kot leta nazaj, postale so več kot le prostor za izmenjavo knjig, postale 

so  prostor, kjer se ljudje vseh generacij srečujejo, združujejo, učijo ali sklepajo nova 

poznanstva. Pomembne so kot prostor, kulturnih, izobraževalnih dogodkov, prostor kjer se 

predstavljajo lokalni ustvarjalci, prostor kjer je shranjena pisna dediščina našega okolja. 

Knjižnice s svojo družbeno razvojno vlogo prispevajo k izenačevanju kulturnih in 

izobraževalnih, v zadnjem času pa tudi socialnih stičišč.  
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 

 

POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI 

STANJA 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

                                                                                                   V EUR, brez centov 

Konto Naziv konta AOP Leto 2019 Leto 2020 Indeks 

00 Neopredmetena sredstva 002 2.359 2.359 1,00 

01 Popravek vred. neopr.sr. 003 2.359 2.359 1,00 

02 Nepremičnine 004 842.327 842.327 1,00 

03 Popravek vred. nepr. 005 154.264 179.534 1,16 

04 Oprema in druga opr. OS,  006 1.199.087 1.244.683 1,04 

05 Popravek vrednosti opreme  007 1.193.244 1.235.011 1,04 

 Skupaj 001 693.906 672.464 0,97 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 ni 

spremenila. Znesek nepremičnin je enak znesku v letu 2019, povečal se je  znesek popravka  

vrednosti nepremičnin,  tako  sedanja vrednost nepremičnin znaša 662.793 EUR. 

V poslovnih knjigah je kot nepremičnina  knjižena zgradba knjižnice, katere lastnik je občina 

Lenart.  

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala 

za 45.596 EUR in znaša 1.244.683 EUR. Odpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev se je povečala za 41.767 EUR in znaša 1.235.011 EUR. 

Knjižnica je v letu 2020  nabavila dva računalnika, tiskalnik Evolis in fotokopirni stroj. 

Nabavna vrednost opreme nabavljene v letu 2020 znaša 6.102 EUR, vrednost odpisane opreme 

(1 računalnik) znaša 800 EUR. 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR 

Denarna sredstva v blagajni znašajo 31.12.2020  1.183,01 EUR. 

Denarna sredstva na TRR znašajo 31.12.2020  33.029,92 EUR. 

Kratkoročne terjatve do občin znašajo 31.12.2020 16.444,21 EUR. To so terjatve do občin 

Lenart, Cerkvenjak in  Sveti Jurij. 

Kratkoročne terjatve do državnih institucij so izkazovale 31.12.2020 terjatev v znesku 608,99 

EUR (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in ZZZ).  

 

C) ZALOGE (knjižnica ne izkazuje zalog) 
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D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 

 

Izkazane kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev in 

zaposlenih.  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 16.891,08 EUR, obveznosti do dobaviteljev 

1.260,55 EUR, druge kratkoročne obveznosti 2.253,82 EUR, obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna 8,35 EUR.  

Pasivne časovne razmejitve znašajo 19.459,77€, to so namenska sredstva, prejeta za pokrivanje 

določenih stroškov ali odhodkov, ki pa še niso nastali. 

 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 683.997,19 EUR.  

 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  

Prihodki 2020 (primerjava z letom 2019) in finančni načrt za leto 2021. 

PRIHODKI 2019 2020 INDEKS PLAN 2021 

 € €  € 

OBČINE 257.745,27 258.879,85 1,01 258.879,84 

MINISTRSTVO 22.274,00 21.512,00 0,97 22.300,00 

PROJ. IN SUBV. 7.246,85 4.482,69 0,62 3.000,00 

LASTNA SRED. 11.873,16 11.546,76 0,97 11.000,00 

KK 11.740,00 9.364,00 0,80 12.000,00 

RAZNI PRIH.  5.169,71   

DONACIJE     

SKUPAJ 310.879,28 310.955,01 1,01 307.179,84 

 

V strukturi celotnega prihodka za leto 2020 predstavlja dotacija za knjižni nakup Ministrstva 

za kulturo  6,92 %.  

Odhodki 2020 (primerjava z letom 2019) in finančni načrt za leto 2021. 

ODHODKI 2019 2020  INDEKS      2021 

     

Materialni stroški 22.554,84 24.309,13 1,07 22.000,00 

Str.tek.vzdr., OS, am. 8.989,10 8.375,27 0,93 7.608,02 

Stroški delavcev 216.014,79 206.095,79 0,95 221.571,82 

Nabava knjiž. gr. 57.849,94 58.185,66 1,01 56.000,00 

PČR 5.470,61 13.989,16 2,56  

     

 310.879,28 310.955,01 1,00 307.179,84 

 

Odhodki za plače predstavljajo največji delež v strukturi odhodkov in znašajo  66,3 %, nakup 

knjižnega gradiva predstavlja 18,7 %, vsi drugi odhodki znašajo 15 %.  
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA: 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka služi 

spremljanju javno finančnih prihodkov in odhodkov. Primerjava obeh izkazov pokaže razliko 

med denarnimi tokovi in obračunskimi tokovi. 

 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

DOLOČENIH UPORABNIKOV: 

V tem izkazu se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in dana posojila, ki pa jih Knjižnica 

Lenart nima. 

 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV: 

V tem izkazu se izkazuje stanje zadolževanja in odplačevanja dolga, ta naš izkaz je seveda 

prazen, saj se zavod ne  zadolžuje. 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI: 

V tem izkazu so podatki razčlenjeni po dejavnosti in sicer na dejavnost, ki jo opravljamo kot 

osnovno  dejavnost in dejavnost ki bi  za nas predstavljala delež tržne dejavnosti, če bi tržno 

dejavnost imeli. 

 

 

 

 

 

Lenart, 4. 2. 2021      Petra Kranvogel Korošec, 

         direktorica 

 

 

 


