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I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 

1. UVOD 

 

Knjiţnica se trudi biti prijazno središče kulture, izobraţevanja in svojim uporabnikom 

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

knjiţnega gradiva, serijskih publikacij, do elektronskih medijev ter zlasti v zadnjem času, 

dostopa do elektronskih virov. 

 

V letu 2019 smo se drţali sprejetega finančnega načrta in programa dela, ki sta bila sprejeta 

na svetu zavoda ter s podpisanimi pogodbami potrjena s stani občin. Cilji v letu 2019 so 

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

izpolnjevanje nalog, ki omogočajo dostopnost knjiţnične dejavnosti prebivalcem, kar je 

smoter knjiţnične dejavnosti. 

 

Knjiţnica Lenart je zagotovo najpomembnejša kulturna ustanova, o čemer priča tudi 

toporočilo v delu, ki govori o najrazličnejših prireditvah, ki smo jih izpeljali. 

Izpeljali smo ţe 70 različnih prireditev, ki jih je obiskalo okrog 2600 udeleţencev. 

Vedno poudarjamo, da so naše knjiţnice tudi močno socialno orientirane, saj so vse naše 

prireditve za obiskovalce brezplačne. 
 

2. PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Nastanek Knjiţnice Lenart je povezan s povojnim ustanavljanjem tako imenovanih ljudskih 

knjiţnic, 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 zdruţitvi knjiţnic lenarškega KUD Radko Smiljan ter lenarške Delavske 

univerze, ki je bila ţe 14. junija 1962 ustanovila skromno knjiţnico za potrebe svojih 

predavateljev in slušateljev. Novonastala Matična knjiţnica Lenart ter njen knjiţni fond so bili 

nastanjeni v prostorih kluba občanov v zgradbi občine Lenart. Ti prostori niso povsem 

ustrezali knjiţničarskih standardom, kar pa se je spremenilo ţe leta 1967, ko se je Matična 

knjiţnica 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 

zavoda Knjiţnice Lenart. S tem odlokom sta občini ustanovili javni zavod za opravljanje 

knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe za območje občine Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, 

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

 

Knjiţnična mreţa obsega poleg osrednje knjiţnice v Lenartu še tri organizacijske enote – 

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

Sv. Ana (januar 2013). 
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1.1 Podatki o zavodu 
Naziv:  Knjiţnica 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 Knjiţnice Lenart 

 

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

8. 2018 za mandatno obdobje 5 let. 

 

Svet zavoda Knjiţnice Lenart od 13. 1. 2016 do 13. 1. 2020. 

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga je vodil Saša Tomaţič. Namestnik sveta 

zavoda je do avgusta 2018 bila Petra Kranvogel Korošec, nato Tilen Štefanec. 

Sestavljen iz 7 članov, ki so ga sestavljali:  

 4 predstavniki ustanoviteljice Občine Lenart: 
o Saša Tomaţič,  

o Tilen Štefanec, 

o Marija Dukarič - Cvetko, 

o (Mojca Kramberger), od avgusta naprej David Maguša, 

 1 predstavnik soustanoviteljice Občine Sv. Trojica: 
o Drago Slanič, od 28. 2. 2019 Jasmina Trojner Kraner 

 1 predstavnik delavcev knjiţnice:  

o Petra Kranvogel Korošec (do avgusta) nato Ana Zorman, 

 1 predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 
o Drago Lipič 

1.2 Dejavnosti zavoda 
V letu 2019 je Knjiţnica Lenart izvajala knjiţnično 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 knjiţničarstvu (Ur. l. 87/2001 in 92/2015) in Odlokom o ustanovitvi javnega 

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

19.076 prebivalcev (Stat. urad RS). 

 

Občine št. prebivalcev  
(1. 1. 2019) 

št.prebivalcev na podlagi 
fin. izravnave za 2019 

Delež 

Lenart 7.898 7845 41,40 

Sv. Trojica 2.140 2159 11,24 

Benedikt 2.588 2525 13,38 

Cerkvenjak 2.050 2042 10,77 

Sv. Jurij 2.123 2108 11,12 

Sv. Ana 2.277 2290 12,09 

SKUPAJ 19.076 18.949 100 
Tabela 1: Število prebivalcev po občinah (na dan 1. 1. 2019) 

 



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2019 
 

 6 

Knjiţnica v okviru knjiţnične javne sluţbe izvaja naslednje dejavnosti: 

 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiţničnega gradiva,  

 zagotavljanje dostopa do knjiţničnega gradiva in elektronskih publikacij,  

 izdelovanje knjiţničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,  

 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,  

 sodelovanje v medknjiţnični izposoji in posredovanju informacij,  

 pridobivanje in izobraţevanje uporabnikov,  

 informacijsko opismenjevanje,  

 varovanje knjiţničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,  

 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo  

 dejavnost knjiţničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem 
vzajemnem bibliografskem sistemu.  

 sodelujemo v vseţivljenjskem izobraţevanju,  

 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 Knjiţnice 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 knjiţničarstvu, Uradni list RS, 87/2001,  

 Pravilnik o pogojih za delovanje knjiţnice kot javne sluţbe, Uradni list RS, 73/2003,  

 Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic, Uradni list RS, 29/2003,  

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo knjiţnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjiţnic, Uradni list RS, 19/2003,  

 Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjiţnice Lenart,  

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjiţnici Lenart,  

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnice 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 knjiţničnega gradiva. Priloga Knjiţničarske novice 6, 2003,  

 Pravilnik o izvajanju knjiţničnega nadomestila, Uradni list RS, 42/2004,  

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

 Zakon o javnih usluţbencih, 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 usluţbencev v plačne razrede, Uradni list RS, 51/2008 in 

spremembe,  

 Zakon o uravnoteţenju 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 knjiţničarjev, 1995,  

 Etični kodeks javnih usluţbencev, 

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

1.4 Financiranje zavoda 
Dejavnost knjiţnice je financirana iz:  

 proračunov občinLenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana 
in Sv. Jurij v Slov. goricah: sredstva za plače, vzdrţevanje, materialni stroški, osnovna 

sredstva, del nabave knjiţničnega gradiva, investicijsko vzdrţevanje;  

 drţavnega proračuna preko razpisov Ministrstva za kulturo: del nabave knjiţničnega 
gradiva, informacijsko-komunikacijska oprema;  

 iz sredstev drţavnega proračuna in evropskih sredstev, pridobljenih na javnih razpisih;  

 lastnih sredstev: zamudnine, članarine, najemnine, vstopnine, sponzorstva in 
donatorstva.  

Tudi v letu 2019 so bili glavni vir sredstev za delovanje knjiţnice sredstva iz proračunov 

občin, v manjši meri sredstva Ministrstva za kulturo in lastni prihodki knjiţnice. 

1.5 Knjižnična mreža 
V sestavo javnega zavoda Knjiţnice Lenart sodijo krajevne knjiţnice:  

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

 Knjižnica Cerkvenjak, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, 

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

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

organizacijska enota osrednje knjiţnice, v kateri le-ta izvaja knjiţnično dejavnost, če gre za 

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

od osrednje knjiţnice ali druge krajevne knjiţnice.  

3. DOLGOROČNI CILJI 

 

Izvajanje javne knjiţnične sluţbe po meri uporabnikov in čim bolj v skladu z zakonskimi 

normativi, prilagojeno okolju in uporabnikom: 

 enakopravno in demokratično dostopnost do knjiţničnega gradiva in informacij; 

 pridobivanje in strokovna obdelava ter posredovanje knjiţničnega gradiva; 

 dopolnjevanje knjiţnične zbirke, podatkovnih zbirk in elektronskih publikacij; 

 zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva; 

 sodelovanje v medknjiţnični izposoji; 
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 pridobivanje in izobraţevanje 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 vseţivljenjskem izobraţevanju; 

 organizacija dejavnosti in storitev za bralce s posebnimi potrebami; 

 sodelovanje z javnostmi, zavodi in drugimi knjiţnicami; 

 zagotavljanje in razvoj prostorskih in tehničnih moţnosti za izvajanje knjiţnične 
dejavnosti ter računalniške opremljenosti knjiţnic; 

 izvajanje promocije knjiţnice in organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane s 
knjiţnično dejavnostjo. 

 

4. LETNI CILJI 
 

Prioritetne naloge Knjiţnice Lenart za leto 2019: 

 strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjiţnične mreţe in nemoteno 
zagotavljanje izvajanja knjiţnične dejavnosti v mreţi, s poudarkom na redni odprtosti 

knjiţnic v mreţi, 

 ohranjanje in nadgrajevanje kakovosti knjiţnične zbirke, pravočasno strokovno 
izločanje in odpisovanje starega ter poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom 

Narodne in univerzitetne knjiţnice, 

 izvajanje kakovostne nabavne politike z upoštevanjem specifik okolja, v katerem 

knjiţnice delujejo, 

 širjenje bralne kulture in pridobivanje novih članov, 

 izobraţevanje uporabnikov za uporabo knjiţnice, njenih virov in informacij, 

 redno obveščanje uporabnikov knjiţnice in širše javnosti o novitetah knjiţnične zbirke 
in prireditveni dejavnosti v knjiţnici, 

 nadaljevanje z bibliopedagoškim delom in projektom Rastem s knjigo, 

 sodelovanje v projektih z drugimi ustanovami in knjiţnicami (Odkrivamo literarne 
talente vseh generacij, Ta Veseli dan Knjiţnice Lenart, Pravljični večeri za odrasle, 

Bralna značka za odrasle, Noč knjige, Dan splošnih knjiţnic …), 

 povečanje prepoznavnosti storitev Knjiţnice Lenart v lokalnem in širšem okolju 

 tekoče in investicijsko vzdrţevanje objekta osrednje knjiţnice (električna napeljava),  

 vzdrţevanje 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 knjiţnic v skladu z 

zakoni (izvajanje dejavnosti, prireditev…). 
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5. NOTRANJA ORGANIZACIJA DELA 

 

5.1 Knjižnično gradivo 
Nabavna politika knjiţničnega gradiva je potekala v skladu s strokovnimi priporočili 

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

knjiţnice.  

Načrtovan prirast knjiţničnega gradiva določajo Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične 

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

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

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

ţe več let ne dosegamo. Vseeno predvidevamo prirast knjiţničnega gradiva po veljavnem 

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

kulturo. Ob tem planiramo, da bomo sledili razmerju 60 % naslovov strokovne literature in 40 

% naslovov leposlovja od tega 30 % za otroke in mladino. 
 

5.2 Nakup 
Knjiţnica je gradivo nabavila v skladu s priporočenimi strokovnimi standardi in ga 

razporedila v svoje enote.  

 

V letu 2019 smo v Knjiţnici Lenart kupili 2.626 enot knjiţničnega gradiva, to je 0,13 enot na 

prebivalca. Prirast v celoti je 3.001enot knjiţničnega gradiva, sem spadajo tudi darovi in 

zamenjave. Od tega je 2.816 enot knjiţnega gradiva in v okviru tega, 99 letnikov serijskih 

publikacij, 185 enot neknjiţnega 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 strokovnega gradiva, ki je namenjeno za potrebe študija, razne 

projekte, šolska tekmovanja in permanentnemu izobraţevanju. 

Konec lanskega leta je zbirka knjiţničnega gradiva štela 88.749 enot knjiţničnega gradiva.  

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

uporabniki, ki nakaţejo svoje ţelje in potrebe. Redno sodelujemo s šolskimi knjiţničarkami, 

vzgojiteljicami v vrtcih, z ustanovami, kjer so uporabniki s posebnimi potrebami. 

Dopolnjujmo tudi zbirko v čitalnici in domoznanskem oddelku.  
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 NASLOVI ENOTE PORABLJENA  
SREDSTVA (v €) 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 794 932 22.274 

OBČINA LENART 
IN KK VOLIČINA 

514 720 15.116 

OBČINA CERKVENJAK 166 190 3.700 

OBČINA SV. ANA 197 247 4.700 

OBČINA SV. TROJICA 80 80 3.000 

OBČINA SV. JURIJ 175 208 4.256 

BENEDIKT 63 85 1.500 

KNJIŽNICA LENART 
LASTNA SRED. 

148 164 3.304 

SKUPAJ 2140 2626 57.850 

Tabela 2: Prikaz kupljenih naslovov in enot ter poraba sredstev v Knjiţnici Lenart v letu 2019 

 

Občine so namensko za gradivo nakazale 32.272,00 €, kar smo tudi  porabili. Ministrstvo za 

kulturo je za gradivo dalo skupaj 22.274,00 €, od tega je za BIBLOS (elektronske knjige) 

namenjenih 4.540 €. 

5.3 Elektronske knjige 
Knjiţnica 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 2019 kupili 73 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). Opaţamo, da je izposoja elektronskih knjig v porastu. 

Vsako leto se za  deset izposoj poveča. 

5.4 Darovi 
V knjiţnico še vedno prejmemo kar veliko podarjenega gradiva: v našo zbirko smo uvrstili 

266 naslovov in 353 enot knjiţničnega gradiva, predvsem v zunanje enote, kjer še teh 

naslovov nimamo. 

5.4 Odpisi 
V letu 2019 smo odpisali 877 naslovov in 1071 enot knjiţničnega gradiva (1,2 % zbirke). 

Odpisali smo uničene, zastarele izvode in stare letnike serijskih publikacij (časopise hranimo 

2 leti, razen dnevnika Večer 3 leta, revije 4 leta). 

 

5. 6 Knjižnična zbirka 
Konec lanskega leta je zbirka knjiţničnega gradiva štela 88.749 enot knjiţničnega gradiva.  
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Pri nabavi gradiva smo povezani z oddelkom za izposojo, kjer imamo zaposleni stik z 

uporabniki, ki nakaţejo svoje ţelje in potrebe. Redno sodelujemo s šolskimi knjiţničarkami, 

vzgojiteljicami v vrtcih, z ustanovami, kjer so uporabniki s posebnimi potrebami. 

Dopolnjujmo tudi zbirko v čitalnici in domoznanskem oddelku.  

5.7 Domoznanska dejavnost 
V knjiţnici poteka domoznanstvo v obliki zbiranja, hranjenja, obdelovanja in predstavljanja 

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

povezano s Slovenskimi goricami z zgodovinskega, druţbenega in druţabnega 

vidika. 

Domoznanstvo v knjiţnici se lahko pohvali z bogato zbirko. Vsako leto si knjiţnica prizadeva 

digitalizirati gradivo domačih ustvarjalcev in s tem omogočiti dostopnost gradiva širšemu 

krogu uporabnikov. Knjiţnica digitalizira tudi redko domoznansko gradivo v sklopu posebnih 

nalog OOK. 

 

V mesecu marcu smo digitalizirali še preostanek Ilaunigovih del, ki jih hrani Pokrajinski arhiv 

v Mariboru.  

 Slednji vitez Reberčan (zgodovinska povest),  

 Kapelški punt,  

 Sončni dnevi I.  

 Sončni dnevi II., 

 Kronika Sodnije Sv. Lenart,  

 Zgodovina Reberce,  

 Črni kriţ pri Hrastovcu,  

 Dva soseda (povest iz pretek 

 lega stoletja)  

 Maščevanje,  

 Hildegarda. 
Vsa ta dela bodo objavljena na dLibu (Digitalni knjiţnici Slovenije). 

 

V septembru pa še: 

 Maistrove prireditve,  

 Maistrov Zavrh,   

 Slikarske kolonije Zavrh, 

 Mesto Lenart.  
Digitalizirano gradivo bomo objavili kot domoznanske zgodbe na portalu Kamra. 

 

V domoznanski oddelek smo lani uvrstili 14 novih naslovov, vendar je domoznanskih enot po 

vsej knjiţnici 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 knjiţnice Slovenije si je mogoče ogledati digitalizirane: Domače novice 

ter 1. izdajo Črnega kriţa pri Hrastovcu, Oţbalta Ilauniga ter njegov rokopis Moje ţivljenje. V 

letu 2019 je bilo 1553 vpogledov v vsebino objavljenih dokumentov. 

(Na portalu dLib je objavljenih 137 enot gradiva) 
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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 2019      

        Lenart Voličina Cerkvenjak Sv. Ana Skupaj 

Št. vseh transakcij 189.832 2.914 2.747 889 196.382 

Št. izposoje na dom 119.569 2.134 1.630 594 123.927 

Tabela 3: Prikaz št. vseh transakcij in št. izposojenega gradiva na dom v Knjiţnici Lenart in njenih enotah v letu 

2019. 

 

Pri delu z uporabniki je bilo opravljenih 196.382 transakcij (lani 205.291) (izposoja, vračanje, 

rezervacije, itd.).  

V letu 2019 so si člani na dom izposodili 123.927izvodov gradiva(lani 130.502 izvoda). 

Član si je na dom v povprečju izposodil 47 enot gradiva (50 lansko leto, 48 leta 2017). Na št. 

prebivalcevv občinah je bilo na dom izposojenih 7 enot gradiva (7 enot lani, 6 enot leta 2017).  

 

Graf 1: Prikaz razmerja izposoje po vrstah gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2019. 
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Graf 2: Prikaz deleţa izposoje po vrstah gradiva v Knjiţnici Lenart v letu 2019. 

 

Pri članih knjiţnice je bilo zabeleţenih 196.382 aktivnosti, fizično so si na dom izposodili 

63,9 % leposlovnih knjig (lani 60,6 %), 32,1 % strokovnih knjig (lani 31,7 %), 1 % periodike 

in 3 % neknjiţnega gradiva (lani 6,4 %).  

 

 

 
Graf 3: Prikaz deleţa izposoje mladih in odraslih članov v Knjiţnici Lenart v letu 2019. 

 

Knjiţnica je izposodila 64 % gradiva za odrasle (lani 62,7 %)  in 36 % gradiva za otroke in 

mladino (lani 37,3 %).  

 

V letu 2019 je bilo preko Biblosa izposojenih 155 e-knjig (lani 111 e-knjig). 
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6.2 Medknjižnična izposoja 
 

Tabela 4: Medknjiţnična izposoja gradiva v Knjiţnici Lenart v letu 2019 

 

Knjiţnica je v letu 2019 drugim knjiţnicam v Sloveniji posodila 31 izvodov (lani 40) svojega 

gradiva. Na ţeljo članov knjiţnice si je iz drugih knjiţnic izposodila 59 izvodov (lani 48) 

knjiţnega gradiva. 

Medknjiţnična izposoja gradiva iz knjiţnic Maribor, Slovenska Bistrica in Gornja Radgona je 

bila za člane knjiţnice brezplačna. Stroške je v okviru sredstev za območnost zagotovilo 

Ministrstvo za kulturo. 

7. ČLANI IN UPORABNIKI 

7.1 Obisk 
V knjiţnici smo v letu 2019 zabeleţili 31.408obiskov

1
, od tega 29.386 obiskov v Knjiţnici 

Lenart. 

 

Ta številka se lahko pomnoţi s številko 2 oz. 3, saj je zabeleţen obisk enega člana v knjiţnici, 

velikokrat si na eno izkaznico izposoja gradivo cela druţina. 

 

Tako da lahko rečemo, če skupaj prištejemo še obiskovalce prireditev in raznih dejavnosti, 

potem je bilo v letu 2018 več kot 100.000 fizičnih obiskov. 

 

V Krajevni knjiţnici Voličina je bilo 842 obiskov, v knjiţnici Cerkvenjak 787obiskov in 

knjiţnici Sv. Ana 393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

1Upoštevani so samo člani, pri katerih je bil v koledarskem letu zabeleţen vsaj en obisk v knjiţnici 

zaradi: izposoje, rezervacij, podaljšanj, vrnitve gradiva, spremembe podatkov, zabeleţen dostop do 

interneta, ne pa tudi obiskovalci prireditev, ur pravljic, tečajev, obiski predšolskih in šolskih skupin. 

 PASIVA – izposojeno 
gradivo iz drugih 
knjižnic 

    AKTIVA - 
posojeno gradivo v 
druge knjižnice 

SKUPAJ 

Število fizičnih enot 59 31 90 
Št. elektronsko 
posredovanih 
dokumentov 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

SKUPAJ 59 31 90 
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7.2 Aktivni člani 
 

 

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

 

Knjiţnico in njene enote je obiskovalo2775aktivnih članov (2.591 lani), od tega največ 

Knjiţnico Lenart, najmanj članov pa Krajevno knjiţnico Sv. Ana. 
 

7.3 Struktura članov 
 

 

Graf 5: Prikaz strukture članov v Knjiţnici Lenart. 
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Struktura članov knjiţnice je naslednja:  

 predšolski otroci 5,3 % (6,8 %) 

 osnovnošolci 37,3 % (lani40,5 %), 

 dijaki 16 % (lani17,2%), 

 študenti 8,4 % (lani10,9 %,) 

 zaposleni 20 % (lani 21,2 %), 

 nezaposleni 5 % (lani7,4 %,) 

 upokojenci 5,2 % 

 ostali (gospodinje, obrtniki, kmetje, vrtci, šole …) 2,8 %. 
 

7.4 Novi člani 
V letu 2019 se je v knjiţnico vpisalo 302novih članov, kar je 83 članov več kot lani. 

 

7.5 Virtualni uporabniki 

Transakcije preko OPACa 

Vse več bralcev uporablja moţnosti naročanja in rezerviranja gradiva, predvsem pa podaljševanja 

gradiva preko virtualne knjiţnice, ki jo nudi COBISS +; Moja knjiţnica.  

Člani so v letu 2019 naročili 1.824 izvodov prostega gradiva (lani1.765), rezervirali so 1.020 

izvodov (lani 1.019) in podaljšali 5154izvodov gradiva (lani5.543). 

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

Spletna stran 

Na domači strani skrbimo za aktualno in redno dopolnjevanje in dodajanje novih vsebin, 

informacij in moţnosti interaktivnega sodelovanja z uporabniki. 

Preko spletne strani je moţna 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. 

Št. ogledov strani 13.977, uporablja jo 3.713 uporabnikov. 

Nova spletna stran počasi dobiva svojo podobo, zato se trudimo, da čim prej zagleda luč 

sveta.  

Družabna omrežja 

Knjiţnica ima na svojem Facebook profilu 359 rednih sledilcev. Največjim doseţenih 

sledilcev, je imela objava: Simpozij: pravljični večer za odrasle, 1900. Največji odziv pa je 

imela objava; Skrivnostna Alţirija, dobila je 93všečkov. 
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Elektronske baze podatkov 

Tudi v letu 2019 smo uporabnikom omogočamo prost dostop do zakupljenih e-podatkovnih 

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

EncyclopediaBritannica in PressReader.  

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

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

Ugotavljamo, da uporabniki zelo malo uporabljajo to moţnost dostopa do informacij.  

Omrežji Eduroam in Libroam 

Tudi v letu 2019 smo skrbeli za vzdrţevanje in delovanje omreţji Eduroam in Libroam.  

Eduroam (educationroaming) je mednarodna federacija brezţičnih omreţij za uporabnike iz 

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

svojimi gesli uporabljajo vsako brezţično omreţje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Libroam 

(libraryroaming) pa je podobno omreţje v slovenskih knjiţnicah, do katerega lahko z 

varovanimi gesli dostopajo člani knjiţnic tudi do računalnikov v naši knjiţnici, povprečno 

dostopa do računalnikov v knjiţnici na dan 10 članov. 

8. PROMOCIJA KNJIŽNICE 

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

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

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

knjiţničnih storitev. Tudi v letu 2019 je  Knjiţnica Lenart informirala svoje uporabnike preko 

spletne strani, e-pošte ter FB profila, kjer se ljudje odzivajo z ţeljami in predlogi. Naše 

dogodke pa redno oglašujemo na lokalnem radiu, Radiu Slovenske gorice, časopisu Ovtarjeve 

novice in Štajercu. 
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9. ODPRTOST 
 

Knjiţnica Lenart kot osrednja knjiţnica poskuša zagotoviti enakovreden dostop do gradiva 

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

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

okviru Občine Lenart pa deluje tudi Krajevna knjiţnica Voličina, Knjiţnica  Cerkvenjak in 

Sveta Ana. 

 

Zaradi pomanjkanja kadra je svet zavoda na svoji seji 16. 5. 2018, sprejel sklep, da se odprtost 

knjiţnice zmanjša na 40 ur tedensko. Tako je bila Knjiţnica Lenart do julija 2019 odprta 40 

ur, v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo od 11. do 18. ure, v četrtek od 8. do 18. ure, 

v petek od 8. do 13. ure ter soboto od 8. do 12. ure. 

Od septembra 2019 je osrednja Knjiţnica Lenart odprta v skladu z Uredbo o osnovnih 

storitvah knjiţnic (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), ki v 12. členu določa, obratovalni čas 

knjiţnice, ki mora biti odprta 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in ob sobotah 5 ur, torej 45 ur v 

tednu. 

 

Krajevna knjiţnica Voličina je odprta v ponedeljek od 12. do 16. ure in v četrtek od 10. do 14. 

ure.  

Knjiţnica Cerkvenjak je odprta v torek od 12. do 14. ure in v četrtek od 16. do 18. ure. 

Knjiţnica 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 medknjiţnične izposoje iz sosednjih knjiţnic. Gradivo si lahko preko 

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

brskajo po katalogih. 

10. BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 

10.1 Bralna značka za odrasle 2018/2019 – Srebrne niti 
Zaključek Bralne značke za odrasle za leto 2018/2019 smo v Knjiţnici Lenart pripravili 23. 4. 

2019. Na sklepno prireditev, ki jo je pripravila in vodila ga. Zdenka Krautič,  smo povabili 

gosta iz Varaţdina, pesnico Ljubico Ribić in pesnika Milana Novaka. Predstavila sta svoje 

pesmi in v pogovoru spoznali tudi njuno delovanje na področju kulture. Prireditev so 

popestrili glasbeni gostje iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor – podruţnica Lenart. 

Srebrne niti smo poimenovali temo letošnje bralne značke in na seznam uvrstili dela, ki 

govorijo o odnosu med generacijami.  

Udeleţenci so morali prebrati najmanj 5 knjig iz bralnega seznama. Bralna značka je potekala 

od dneva zlatih knjig, 17. septembra do svetovnega dneva knjige, 23. aprila. 

Bralno značko je zaključilo 35 od 39 prijavljenih bralk, od tega smo bili veseli tudi enega 

bralca. 

Med največkrat prebranimi deli zasledimo mladinsko delo Tatjane Kokalj: Luţa v čevlju, 

druţabni roman J. Pattersona: Samanthina pisma Jennifer, kjer se prepletata ljubezenski 

zgodbi babice in vnukinje. 

Bralke in bralec so posegali po vseh literarnih zvrsteh in tudi po strokovni literaturi, ki je bila 

na seznamu. Na koncu smo jih pozvali, da podajo predloge za naslednjo sezono. 
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10.2 Literarni talenti 
Tudi letos je Knjiţnica Lenart skupaj za Zvezo društev upokojencev Slovenskih goric in 

Društvom upokojencev Sv. Trojica pripravila povabilo za sodelovanje na medgeneracijskem 

srečanju literatov. Meseca maja se je v knjiţnici zbralo preko dvajset ljubiteljskih pesnikov in 

pisateljev oz. literarnih talentov, kakor se sami najraje imenujejo. Njihova skromnost in srčna 

predstavitev zapisanega, sta se dotaknili vseh prisotnih. Srečanje sta popestrili citrarka Nada 

Svetina in Ema Vezjak ob spremljavi ustne harmonike. Tudi letos smo slišali prispevke v 

prekmurščini, ki so razširili obseg srečanja izven meja Slovenskih goric. Srečanje je vodila 

ga. Marija Šauperl. 

 

 
 

10.3 Pravljični večer za odrasle 
Gostili smo otvoritveni večer nove sezone Pravljičnih večerov za odrasle 2018/2019 v 

novembru, to je bil ţe 10. jubilejni pravljični večer v Knjiţnici Lenart. Pred 10. leti je 

Mariborska knjiţnica začela s povezovanjem na področju umetnosti pripovedovanja pravljic 

in je s knjiţnicami iz območja, Knjiţnico Lenart in Knjiţnico Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica, pričela z izvajanjem pravljičnih večerov za odrasle. Sedaj sodeluje ţe 11 knjiţnic.  

10.4 Projekt Rastem s knjigo2019/2020 
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 knjiţničarjev, 

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 knjiţnic.  

Projekt smo izvajali za učence sedmih razredov osnovne šole. 

Ob obisku knjiţnice smo učencem najprej na kratko predstavili projekt Rastem s knjigo, nato 

so odšli na kratko predstavitev po Knjiţnici Lenart. V kletnih prostorih so poslušali kratko 

predstavitev knjige Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor in si ogledali predstavitveni film 

za knjigo. Predstavili smo jim različne storitve in dejavnosti (moţnost iskanja, rezerviranja in 

pregledovanja seznama izposojenega gradiva s pomočjo kataloga Cobiss/Opac in mCobissa, 

aplikacijo za različne mobilne naprave; moţnost brezplačnega dostopa do e-knjig preko 

spletnega portala Biblos …) 
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Knjiţnico Lenart je v okviru tega projekta obiskalo 187 otrok, od tega je 139 otrok vpisanih v 

knjiţnico ali knjiţnico 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 je dodala grafično 

podobo kviza. 
 

 

 

10.5 Zgodbe nas učijo 
Klepeti Zgodbe nas učijo so povezani z objavljenimi fotografijami v Ovtarjevih novicah pod 

rubriko Knjigolandija. Klepeti spodbujajo pogovore in druţenja ter obujajo spomine in 

izkušnje iz preteklosti. Idejna vodja, ga. Marija Šauperl, je izvedla 6. klepetov, nanj je 

povabila dijakinje in študentke, ki so pomagale v knjiţnici, Iva Mojzerja, Avgusta Seničarja, 

Terezijo Petrič, udeleţence letovanja v Valovinah in mnoge druge, ki so s svojo prisotnostjo 

obogatili srečanja. 
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10.6 Ostale dejavnosti v knjižnici 
Ob pomembnih kulturnih dogodkih in svetovnih dnevih smo pripravili razstave ter 

predstavitve nagrajencev s področja literature, obeleţili obletnice raznih ustvarjalcev in jih  s 

predstavili z gradivom iz knjiţnične zbirke. 

 

Zap. št Termin postavitve Naslov/tematika 

1. januar 2019 Valentin Vodnik 
2. februar 2019 France Prešeren 
3. februar 2019 Ljubezen – knjige z ljubezensko tematiko 
4.  26. 2. 2019 Dan žena 
5.  21. 3. 2019 do 4. 4. 2019 Dan poezije 
6.  april/maj 2019  pomlad 
7.  20. 5. 2019 Razstava o čebelah ob svetovnem dnevu čebel 
8.  julij/avgust 2019 Poletje, morje  
9. avgust 2019 Leonardo da Vinci 
10. september/oktober 2019 jesen 
11. september/december 

2019 
Razstava o Janji Vidmar v sklopu projekta Rastem s 
knjigo 

12. november Razstava na temo konvencija o otrokovih pravicah 
13. november/december Razstava ob 60-letnici smrti dr. Alojza Kraigherja 
14.  december zima 
Tabela 5: Priloţnostne razstave v Knjiţnici Lenart 

 

10.7 Pravljično-ustvarjalne delavnice 
Knjiţnica ţe vrsto let organizira ure pravljic z ustvarjalnimi delavnicami. Pravljice so 

namenjene  otrokom, starejšim od 3 let. Povprečno se pravljičnih ur udeleţi 12 otrok.  
 

Datum Prireditev Št. Udeležencev 

16. 1. 2019 Pravljična urica; Sneţinka Zinka 12 

30.1. 2019 pravljična ura; Očka sneţak 12 

6. 2. 2019 pravljična ura; tema: France Prešeren 8 

20. 2. 2019 pravljična ura; tema: Jeţek 14 

6. 3. 2019 pravljična ura; tema: Nekoč je bila … - roţice za mamice 12 

20 3 2019 pravljična ura: materinski dan 9 

3. 4. 2019 Predstavitev pravljice; Vila Delia 16 

10. 4. 2019 pravljična ura; Mali zajček in velikansko korenje 5 

24. 4. 2019 pravljična ura; tema: Rjavko – medvedek Pu 7 

8. 5. 2019 pravljična ura; Radio ku-ku; pisani ptički 4 

22. 5. 2019 pravljična ura; tema: prevozna sredstva 9 

12. 6. 2019 pravljična ura; Mala miška v knjiţnici 5 

26. 6. 2019 pravljična ura; Kokoška, ki je ţelela videti morje; ribice 7 

13.7. 2019 Knjiţnica pod kostanji – Jurij Muri v Afriki 8 

27. 7. 2019 Knjiţnica pod kostanji – Račka Bina, volk in sladoled 10 

10. 8. 2019 Knjiţnica pod kostanji – Baba Ţaba. Tekmovanje   8 

24. 8. 2019 Knjiţnica pod kostanji – Maček Robert, čudo ţivalskega vrta 6 

11. 9. 2019 pravljična ura; Kraljica sončnica 4 

25. 9. 2019 pravljična ura; Veveriček posebne sorte 7 

9. 10. 2019 Pravljična ura; Opica in njena zgodba 9 

23. 10. 2019 Pravljična ura; Čarovnica Uršula 7 

6. 11. 2019 Pravljična ura; Staro drevo 17 

20. 11. 2019 Pravljična ura; pingvin Pit 16 



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2019 
 

 22 

4. 12. 2019 Pravljična ura; Čarobna smrečica 12 

18. 12. 2019 Pravljična ura; Vesel boţič, Mandi 16 

21. 12. 2019 Pravljična ustvarjalnica – Zimska pravljica v Sv. Trojici 10 

30. 12. 2019 Pravljična ustvarjalnica – Zimska pravljica v Sv. Trojici 11 

Tabela 6: Pravljično-ustvarjale delavnice v Knjiţnici Lenart (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) 

 

 

10.8 Prireditve za otroke 
Izvajanje pedagoških dejavnosti oz. popularizacije knjiţnične dejavnosti za osnovnošolce. 

Datum Prireditev Št. 

udeležencev 

19., 20., 22. 2.  Feliks Jakopec; predstavitev »robotkov« 35 

8. 6. 2019 Lenart se igra; park Lenart 60 

13., 27. 7. Knjiţnica pod kostanji 14 

10., 24. 8. Knjiţnica pod kostanji 10 

24. 9. 2019 Projekt Rastem s knjigo OŠ Lenart 40 

25. 9. 2019 Projekt Rastem s knjigo OŠ Lenart 19 

26. 9. 2019 Projekt Rastem s knjigo OŠ Voličina 23 

8. 10. 2019  Projekt Rastem s knjigo OŠ Sv. Ana 14 

8. 10. 2019 Predstavitev knjiţnice, domoznanstva (Šolstvo v Lenartu) Oš 

Lenart, 4. razred 

59 

9. 10. 2019 Predstavitev knjiţnice, domoznanstva (Šolstvo v Lenartu) Oš 

Lenart, 5. Razred 

51 

10. 10. 2019  Projekt Rastem s knjigo OŠ Sv. Trojica 20 

10. 10. 2019 Predstavitev knjiţnice, domoznanstva (Šolstvo v Lenartu) Oš 

Lenart, 6. razred 

52 

23. 10. 2019 Projekt Rastem s knjigo OŠ Benedikt 19 

6. 11. 2019 Projekt Rastem s knjigo OŠ Jurovski Dol 14 

5. 12. 2019 Projekt Rastem s knjigo OŠ Cerkvenjak 24 

Tabela 7: Prireditve za otroke v Knjiţnici Lenart (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) 

 

10.9 Pomoč pri usposabljanju uporabnikov 
V mesecu januarju in februarju smo na OŠ Lenart imeli delavnico, na kateri smo predstavili 

oddaljen dostop do elektronskih virov, ki so dostopni preko naše spletne strani.  
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Ves čas pa v knjiţnici pomagamo uporabnikom pri iskanju gradiva po Cobiss-u+, velikokrat 

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

11. OSTALE PRIREDITVE V KNJIŽNICI 

11.1 Prireditve za odrasle: 
Datum Prireditev 

24. 1. 2019 Predstavitev literature Toneta Štefaneca 

29. 1. 2019 Klepet zgodbe nas učijo/drugič 

31. 1. 2019 Literarni večer; Agnes Kojc 

5. 2. 2019 Sara Špelec in vrelci kulture; Predstavitev pisateljice Brede Smolnikar in 

ilustratorke Laure Ličer 

19. 2. 2019 Predstavitev knjige Igor Plohl, Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah 

21. 2. 2019 Načrtovanje zelenjavno- zeliščnega vrta 

8. 3. 2019 Zgodbe nas učijo, Ivo Mojzer, Sv. Ana 

26. 3. 2019 Predstavitev zbornika; Brigadirski dnevnik 

28. 3. 2019 Predstavitev knjige Zvezdane Murko; Na zmenku z dušo 

4. 4. 2019 Predstavitev Stripa; Romeo Štrakl 

11. 4. 2019 Zgodbe nas učijo, Terezija Petrič 

16. 4. 2019  Predstavitev publikacije; Dragi Maister, na te mi bo spomin 

23. 4. 2019 Noč knjige, podelitev bralne značke za odrasle 

9. 5. 2019 Predstavitev Religijskega pojmovnika za mlade; Gorazd Andrejč 

21. 5. 2019 Predstavitev knjige Zorana Šteinbauerja; Kdo je ukradel Lunu atija in 

mamico 

23. 5. 2019 Odkrivajmo literarne talente vseh generacij 2019 

30. 5. 2019 Zgodbe nas učijo; Avgust Seničar 

12. 6. 2019 Predstavitev Stripa; Romeo Štrakl (TrojicaFest) 

13. 6. 2019 Potopisno predavanje; Po Juţni Ameriki 

15. 6. 2019 Pohod po kulturni poti Sv. Trojica – Benedikt 

18. 9. 2019 Predavanje; Biti svojec bolnika z Alzheimerjevo boleznijo 

14. 10. 2019 Predstavitev knjige o REIKI-ju 

22. 11. 2019 Simpozij dr. Alojz Kraigher 

12. 12. 2019 Potopisno predavanje Skrivnostna Alţirija 

18. 12. 2019 Zgodbe nas učijo – Srečanje mladih od Lenarta do Valovin 

 

Tabela 8: Prireditve v Knjiţnici Lenart, 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 
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12.3 Razstave v letu 2019 

Datum Prireditev 

5.2. – 25. 3. Razstava ilustracij Laure Ličer 
25. 3. – 10.9 Razstava Leopold Perko – pozlatar in podobar 
4. 4.  Razstava ilustracij iz stripa Romea Štrakla 
Tabela 9: Razstave v Knjiţnici Lenart, 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

 

 

13. DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI 

13.1 Mentorstvo 
Izvajali smo tudi Usposabljanje na delovnem mestu; program Zavoda za zaposlovanje RS, 

kjer se posamezniki vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije 

oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih.  

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

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

servisov. 

V prvi polovici leta smo imeli na usposabljanju vključeni 2 osebi (za 2 oz. 3 mesece). Od 

aprila je pri nas na usposabljanju oseba iz Rehabilitacijskega centra Soča. 

13.2 Prijavi na razpis 
Prijavili smo se na dva razpisa Ministrstva za kulturo, in sicer za Sofinanciranje delnega 

letnega nakupa računalniške opreme za potrebe splošnih knjiţnic in Podpora novim kariernim 

perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, na katera nismo bili izbrani.  

13.3 Svet zavoda 
Svet zavoda se je v polletju 2019 sestal na petih rednih in eni dopisni seji. Na sejah smo 

sprejeli; Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KL, Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v KL, Odpiralni čas Knjiţnice Lenart, ki je v skladu z Uredbo o 

osnovnih storitvah knjiţnic ter potrdili programski in finančni načrt. 
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28. 2. 2019 je občina soustanoviteljica, Sv. Trojica, imenovala novega predstavnika Sveta 

zavoda Knjiţnice Lenart, to je ga. Jasmina Trojner Kraner in s tem razrešila prejšnjega 

predstavnika g. Draga Slaniča. 

Svet zavoda je bil seznanjen tudi o obeh inšpekcijskih nadzorih, ki so bili izvedeni v Knjiţnici 

Lenart meseca marca. 

13.4 Anketa o odpiralnem delovnem času 
Med uporabniki smo na izvedli anketo o odpiralnem času knjiţnice. Anketo je bila odprta več 

kot tri mesece dostopna pa na spletni strani knjiţnice, fb profilu in na izposojevalnem pultu. 

Izsledki ankete kaţejo, da so uporabniki nezadovoljni z odprtostjo knjiţnice ter da ţelijo, da 

bi bila odprta tako kot je bila pred 1. 9. 2018 (vsak dan razen petka do 18. ure), saj menijo da 

je knjiţnica podaljšek šole in nujna za uspešno izobraţevanje. Na vprašanje katera dva dni v 

popoldanskem času jim najbolj ustrezata so se uporabniki v večini opredelili, za sredo in 

četrtek. 

13.5 Inšpekcijski nadzor 
13. 3. 2019 je bil v Knjiţnici izveden inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za delo, kjer so 

ugotovili določene nepravilnosti in pomanjkljivosti s področja zagotavljanja varnosti in 

zdravja delavcev pri delu. 

Do 18. 6. 2019 so bile vse pomanjkljivosti in nepravilnosti odpravljene (v pritličju knjiţnice 

so napeljali električne in druge vodnike v ustrezne parapete, uredili so izolacije vodnikov, 

namestili kabelski čevlje, zamenjali poškodovana ohišja vtičnic, uredili ozemljitvene kontakte 

in uredil strelovodne inštalacije. 

28. 3. 2019 je bil v prostorih Knjiţnice Lenart izveden izredni inšpekcijski nadzor Ministrstva 

za kulturo. Pristojna inšpektorica ni ugotovila večjih napak, razen tega, da v  Programu dela in 

finančnem načrtu Knjiţnice Lenart 2019 ni opredeljen obratovalni čas Knjiţnice Lenart in 

njenih enot, kot je določeno v uredbi. 

Osrednja knjiţnica bi morala biti odprta 8 ur dnevno, 5 dni v tednu in ob sobotah 5 ur, torej 45 

ur v tednu. Knjiţnica Lenart je sedaj odprta 40 ur v tednu.  

Na 13. seji, 19. 6. 2019, Sveta zavoda Knjiţnice Lenart smo odpiralni čas knjiţnice uredili v 

skladu z uredbo. 

Vse nepravilnosti in pomanjkljivosti so sedaj v Knjiţnici Lenart odpravljene. 

14.SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI/DRUŠTVI 

14.1 Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart 
Knjiţnica Lenart je marca in aprila sodelovala s Kulturnim društvom Babičina skrinja Lenart 

pri oblikovanju unikatnih velikonočnih pisanic. Jajčke so lahko »umetniki« prevzeli, jih 

poljubno okrasili  in vrnili v knjiţnico. Pisanice so bile na ogled v Protokolarno razstavnem 

centru sv. Martina v Sveti Trojici v Slovenskih goricah (samostanski kleti), kjer so si jih lahko 
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obiskovalci v zameno za dobrodelni prispevek odnesli domov. Vsa zbrana sredstva so 

namenili društvu UP-ornikiz Maribora za pomoč dijakom Srednje ekonomske šole in 

gimnazije Maribor, ki so se s svojimi druţinami znašli pod pragom revščine. 

14.2 Zaposlitveni center Avantus 
V kletnih prostorih knjiţnice je deloval Zaposlitveni center Avantus s projektom Socialna 

aktivacija. Projekt, sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, 

druţino, socialne zadeve in enake moţnosti. 

Namenjen je reševanju stiske dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se v ta program vključujejo 11 

mesecev. Udeleţencem krepijo socialne veščine (komunikacija, javno nastopanje, 

obvladovanje stresa,…) in uporabne-funkcionalne veščine (računalniška znanja, pisanje 

prošenj, treniramo zaposlitvene intervjuje oz. razgovore). V Lenartu je bilo vključenih 10 

udeleţencev. 

14.3 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 preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu 

posamezniku skuša ponuditi priloţnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo ţivljenje 

14.4 Organizacija RKS – OZ Lenart 
RK Lenart organizira in izvajanja tečaje in izpite prve pomoči v večnamenski dvorani 

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

14.5 Gasilska zveza Lenart 
Tudi gasilsko društvo je od januarja do aprila 2019 izvajalo tečaj za višjega gasilca v kletnih 

prostorih knjiţnice.  

14.6 VDC Polž Maribor – enota Lenart 
Ob materinskem dnevu, 25. 3. 2019, smo v Varstveno-delovnem centru Polţ v Lenartu 

predstavili pravljico Ivanke Mestnik; Ema hoče v svet. 

 14. 7 Dom sv. Lenarta 
V prostorih knjiţnice je v septembru 2019  v sodelovanju z Domom sv. Lenarta in njihovim 

projektom Alzheimer caffe, potekalo predavanje Mojce Muršec, dr. med., spec. psih. o  

alzheimerjevi bolezni z naslovom Biti svojec bolnika z demenco. 

 

14.8 Kulturno društvo Ernest Golob – Peter 
15. junija je potekal ţe tradicionalni pohod po kulturni poti. Letošnji pohod je nadgradnja 

pohoda, ki vodi od knjiţnice do Sv. Trojice, saj je potekal po Ivanovi poti iz Sv. Trojice do 

Benedikta, kamor se je neke noči, ko je bival pri prijatelju Kraigherju, odpravil Ivan Cankar, 

da bi poiskal grob svoje muze Ane. Dogodek je bil izveden v sklopu praznovanja Občine Sv. 

Trojica in Teh veselih dnevov Knjiţnice Lenart, s sodelovanjem z občino in OŠ Benedikt.  



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2019 
 

 27 

22. novembra 2019 je v okviru Tedna splošnih knjiţnic 2019, v Sv. Trojici, ki se ponaša z 

nekaterimi velikimi imeni slovenske knjiţevnosti in kulture potekal simpozij ob 60-letnici 

smrti dr. Alojza Kraigherja. Predstavljeno je bilo delo vsestranskega umetnika, ki je v Trojici 

napisalroman Kontrolor Škrobar. Dr. Marjan Toš in Tone Partljič sta v svojih referatih 

osvetlila Kraigherja in Slovenske gorice tako z zgodovinskega kot literarnega vidika. 

Kolegice iz Notranjskega muzeja pa so obogatile dogajanje s predstavitvijo Kraigherjevega 

ţivljenja in dela s fotografijami in dokumenti iz zbirke Alojza Kraigherja. Prireditev je 

potekala pod okriljem SAZU, Občine Sv. Trojica in KD Ernest Golob – Peter. 

 

 

 

15. ZAPOSLENI 

 
V Knjiţnici Lenart je v letu 2019 redno zaposlenih 7,75 delavcev od katerih sta dve zaposlitvi 

za polovični delovni čas in ena za šest urni delavnik (30 ur tedensko). Od 28. 2. 2018 je v 

knjiţnici zaposlena delavka v podporni zaposlitvi, ki je prešla iz kvote javnih del, delovno 

mesto je subvencionirano s strani drţave. Na razpisu za javna dela nismo bili uspešni.  

15.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih 
Zaposleni v knjiţnici smo se udeleţevali raznih izobraţevanj, ki spadajo v delovno obveznost. 

V okviru sredstev smo omogočili najnujnejša izobraţevanja.  V letu 2019 smo bili na 15 

izobraţevanjih. 

Datum Lokacija Tema Št. 

ur. 

Št. 

oseb 

31. 1. 2019 Grosuplje Novosti obračuna plač ter izplačil drugih 

prejemkov iz delovnega razmerja v letu 2019 

5 2 

7. 2. 2019 Maribor Komunikacija, konflikti in strokovna 

suverenost – predavanje 

5 3 
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28. 2. 2019 Maribor Komunikacija, konflikti in strokovna 

suverenost – delavnice 

5 3 

7. 3. 2019 Ljubljana Predstavitev programa Cankarjeve zaloţbe in 

Mladinske knjige 

4 2 

14. 3. 2019 Maribor Komunikacija, konflikti in strokovna 

suverenost – predavanje 

5 2 

20. 3. 2019 Maribor Strokovna priporočila in standardi 2018 – 

2028 

4 2 

4. 4. 2019 Maribor Komunikacija, konflikti in strokovna 

suverenost – delavnice  

 

5 2 

4.-5. 4. 2019 Portoroţ Strokovna priporočila, Vodenje ţenskega 

tima 

11 1 

24. 5. 2019 Maribor Strokovna priporočila in standardi 2018 – 

2028 

4 1 

28. 5. 2019 Maribor ABC bralne pismenosti 8 1 

29. 5. 2019 Lenart Predstavirtev e-virov 3 8 

6. 6. 2019   Strokovna ekskurzija Porabje, Prlekija  11 9 

24. 10. 2019 Kamnica Delavnica izmenjave dobrih praks OOK Mb 6 2 

28.,29.11.2019 Portoroţ Pravilnik o notranji org. in sistem. delovnih 

mest ter pogod o zaposlitvi, Pravilnik o 

računovodstvu za splošne knjiţnice, 

predstavitev pravilnika o splošnih pogojih za 

izvajanje knjiţnične dejav… 

11 1 

6. 12. 2019  Ljubljana Strokovni nazivi v knjiţnici 3 1 
Tabela 10: Strokovno izobraţevanje zaposlenih v Knjiţnici Lenart 

 

16. PROSTOR IN OPREMA 

Teţave v knjiţnici še vedno predstavlja električna napeljava, saj v času gradnje prizidka 

knjiţnice ni bila pravilno izvedena. Zato imamo velike teţave z namestitvijo klima naprav, saj 

bi bila električna napeljava še bolj obremenjena. Skupaj s pristojnimi na Občini Lenart iščemo 

rešitev. 

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

V letu 2019 smo namestili vrata na hodniku med večnamensko dvorano v kleti in prostori v 

prvem nadstropju, kjer se nahaja knjiţno gradivo, v skladu z varnostno zakonodajo. 

 

Namestili smo tudi nadstrešek pri zadnjem vhodu, saj se je pri velikem nalivu deţevnica 

nabirala pred vrati na podestu za invalide in počasi pronicala v notranjost, kjer je ţe videti 

posledice na parketu. 

 

Za večnamensko dvorano smo nabavili 40 stolov in tako zamenjali stare. Za arhiv pa 

protipoţarno omaro. 
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17. PROMOCIJA KNJIŽNICE 

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

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

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

knjiţničnih storitev.Knjiţnica informira svoje uporabnike preko spletne strani,  e-pošte ter FB 

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

lokalni radio, Radio Slovenske gorice in časopis Ovtarjeve novice. 

 

18. POVZETEK IN ZAKLJUČEK 

 

Za Knjiţnico Lenart je bilo leto 2019 po veliki večini merljivih kazalnikov uspešno. Podatki 

pričajo o uspešnem delovanju knjiţnice, kljub kadrovski zasedbi, ki se ţe nekaj let ne krepi. 

Našim uporabnikom smo izposodili veliko število knjiţničnega gradiva ter pripravili in 

izvedli mnoţico drugih dejavnosti, prireditev, ki so jih uporabniki zelo dobro sprejeli in tudi 

obiskali. 

 

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

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

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

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

Knjiţnice s svojo druţbeno razvojno vlogo prispevajo k izenačevanju kulturnih in 

izobraţevalnih, v zadnjem času pa tudi socialnih stičišč.  
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 

 

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 2018 Leto 2019 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. 005 128.995 154.264 1,20 

04 Oprema in druga opr. OS,  006 1.154.113 1.199.087 1,04 

05 Popravek vrednosti opreme  007 1.145.891 1.193.244 1,04 

 Skupaj 001 721.554 693.906 0,96 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 ni 

spremenila, ker nismo nabavili nobene programske opreme. Znesek nepremičnin je enak 

znesku v letu 2018, povečal se je  znesek popravka  vrednosti nepremičnin, tako je sedanja 

vrednost nepremičnin znaša 688.063 EUR. 

V poslovnih knjigah je kot nepremičnina  knjiţena zgradba knjiţnice, katere lastnik je občina 

Lenart.  

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 

povečala za 44.974 EUR in znaša 1.199.087 EUR. Odpisana vrednost opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 47.353 EUR in znaša 1.193.244 EUR. 

Knjiţnica je v letu 2019  nabavila protipoţarno omaro, 40 kom stolov, predelno kaljeno steno 

z vrati in nadstrešek nad zadnjim vhodom. Nabavna vrednost opreme nabavljene v letu 2019 

znaša 3.613,31EUR, vrednost odpisane opreme (dva računalnika in dva monitorja) znaša 

1.885,86 EUR. 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR 

Denarna sredstva v blagajni znašajo 31.12.2019 666,31 EUR. 

Denarna sredstva na TRR znašajo 31.12.2019  26.295,80 EUR. 

Kratkoročne terjatve do občin znašajo 31.12.201915.843,01 EUR. To so terjatve do občin 

Lenart, Cerkvenjak,  Sveta Trojica in  Sveti Jurij. 

Kratkoročne terjatve do drţavnih institucij so izkazovale 31.12.2019 terjatev v znesku 779,50 

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

 

C) ZALOGE (knjiţnica 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 22,400,24 EUR, obveznosti do dobaviteljev 

1.982,28 EUR, druge kratkoročne obveznosti 2.733,55 EUR, obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna 47,71 EUR.  

 

Pasivne časovne razmejitve znašajo 5.470,61€, 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 705.437,73 EUR.  

 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

Prihodki 2019 (primerjava z letom 2018) in finančni načrt za leto 2020. 

PRIHODKI 2018 2019 INDEKS PLAN 2020 

 € €  € 

OBČINE 231.305,77 257.745,27 1,11 258.879,85 

MINISTRSTVO 19.919,00 22.274,00 1,12 22.300,00 

JD 26.834,28    

LASTNA SRED. 10.439,85 11.873,16 1,14 10.000,00 

KK 11.993,00 11.740,00 0,97 12.000,00 

RAZNI PRIH. 8.584,00 7.246,85 0,84 1.026,00 

DONACIJE     

SKUPAJ 309.075,90 310.879,28 1,01 304.205,85 

 

V strukturi celotnega prihodka za leto 2019 predstavlja dotacija za knjiţni nakup Ministrstva 

za kulturo  7,17 %.  

Odhodki 2019 (primerjava z letom 2018) in finančni načrt za leto 2020. 

ODHODKI 2018 2019  INDEKS      2020 

     

Materialni stroški 30.345,44 22.554,84 0,74 22.000,00 

Str.tek.vzdr., OS, am. 7.510,61 8.989,10 1,20 15.700,00 

Stroški delavcev 191.243,22 216.014,79 1,13 210.505,85 

Nabava knjiţ. gr. 53.108,72 57.849,94 1,09 56.000,00 

Javna dela 26.834,28    

PČR  5.470,61   

 309.042,27 310.879,28 0,99 304.205,85 
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Odhodki za plače predstavljajo največji deleţ v strukturi odhodkov in znašajo  71%,nakup 

knjiţnega gradiva predstavlja 19%, vsi drugi odhodki znašajo 10%.  

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA: 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka sluţi 

spremljanju javno finančnih prihodkov in odhodkov. Primerjava obeh izkazov pokaţe 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 Knjiţnica 

Lenart nima. 

 

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV: 

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

prazen, saj se zavod ne  zadolţuje. 

 

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 deleţ trţne dejavnosti, če bi trţno 

dejavnost imeli. 

 

Datum in kraj nastanka: Lenart, 10.2.2020 

 

Računovodsko poročilo: 

Emilija Škerget 

 

 

 

 

Lenart, 10. 2. 2020      Petra Kranvogel Korošec, 

         direktorica 

 

 

 


