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I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021 

1. UVOD 

 

 

Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, srečevanja, prireditev v lokalni skupnosti, 

informacijski centri ali tretji življenjski prostori. Tudi Knjižnica Lenart se trudi biti prijazno 

središče kulture, izobraževanja, ki 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 2021 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 2021 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 letno 

poročilo o delu, ki navaja najrazličnejše prireditve in aktivnosti, ki smo jih zaradi razmer 

izpeljali virtualno. Z dogodki smo nagovorili zveste obiskovalce knjižnice in prebivalce v 

lokalni skupnosti pa tudi tiste, ki v knjižnico ne zahajajo. Posebno pozornost smo namenili 

branju – bralni kulturi in bralni pismenosti. Skladno z odloki Vlade RS smo zaprli vrata 

knjižnice in odprli okna virtualnega stika z našimi uporabniki. 

 

Svojim uporabnikom smo svoje storitve ponujali v obliki osebnega pristopa kot tudi preko 

različnih digitalnih platform, kot so video vsebine, izobraževanja in  predavanja po spletu.  

 

Uporabnike smo v času zaprtosti in omejenega dostopa motivirali k branju e-knjig preko portala 

Biblos, k uporabi aplikacije Audibook, ki ponuja zvočne knjige, k uporabi e-virov, ki jih 

ponujamo, jim odgovarjali na vprašanja preko e-pošte ter jih usmerjali k uporabi portala Cobiss, 

Facebooka  in spletne strani.  

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

obdobje, ko lahko le skupaj dosežemo več. Na spletni strani, Facebooku in Instagramu tedensko 

objavljamo knjižne novosti in priporočila ter z izvirnimi fotografijami in posnetki vabimo k 

branju.  
 

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 
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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 

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@knjiznica-lenart.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 2021 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 19.927 

prebivalcev (Stat. urad RS). 
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Občine št. prebivalcev  
(1. 1. 2021) 

št. prebivalcev   na podlagi 
fin. izravnave za 2020 

Delež 

Lenart 8.512 7.898 41,40 
Sv. Trojica 2.193 2.140 11,24 
Benedikt 2.614 2.588 13,38 
Cerkvenjak 2.171 2.050 10,77 
Sv. Jurij 2.114 2.123 11,12 
Sv. Ana 2.323 2.277 12,09 
SKUPAJ 19.927 19.076 100 

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,  
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• Pravilnik o izvajanju knjižničnega 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 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 2021 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 
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strnjeno naselje z najmanj 1.500 prebivalci in praviloma najmanj 4-kilometrsko oddaljenostjo 

od osrednje knjižnice ali druge krajevne knjižnice.  

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 2021: 

• 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, Potica zvita iz besed, Objem besed …), 
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• povečanje prepoznavnosti storitev Knjižnice Lenart v lokalnem in širšem okolju, 

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

senčila),  

• 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 50 % naslovov strokovne literature in 50 % 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 2021 smo v Knjižnici Lenart kupili 2.437 enot knjižničnega gradiva, to je 0,12 enot na 

prebivalca. Prirast v celoti je 3.028 enot knjižničnega gradiva, sem spadajo tudi darovi in 

zamenjave. Od tega je 2.467 enot knjižnega gradiva in v okviru tega, 120 letnikov serijskih 

publikacij, 74 enot neknjižnega gradiva.  

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

smo kupili 31 % naslovov za mladino in 69 % za odrasle, 52 % strokovnega gradiva in 48 % 

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 614 786 22.299,00 

Občina Lenart 
in KK Voličina 

569 682 15.116 ,00 

Občina Cerkvenjak 157 182 3.700 ,00 

Občina Sv. Ana 168 209 4.700 ,00 

Občina Sv. Trojica 99 109 2.500 ,00 

Občina Sv. Jurij 161 174 4.256 ,18 

Benedikt 42 68 1.500,00 

Knjižnica Lenart 
lastna sred. 

175 229 3.678,68 

Skupaj 1.985 2.437 57.760,68 

     Tabela 2: Prikaz kupljenih naslovov in enot ter poraba sredstev v Knjižnici Lenart v letu 2021 

 

Občine so namensko za gradivo nakazale 31.783,00 €, kar smo tudi  porabili. Ministrstvo za 

kulturo je za gradivo namenilo skupaj 22.299,00 €, od tega je za BIBLOS (elektronske knjige) 

namenjenih 4.073,01 €. Za Audibook oz. zvočne knjige smo porabili 1.143,00 €. 

5.3 Elektronske knjige - Biblos 

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 2021 kupili 241 naslovov e-knjig, skupaj z osnovnim paketom 

našim uporabnikom ponujamo za izposojo 354 naslovov. Vsak naslov oz. enota ima 

omogočenih 52 izposoj (5 je hkratnih).  

 

V letu 2021 je bilo preko Biblosa izposojenih 478 e-knjig (lani 696, predlani 155), od tega 

največ slovenski roman Kurji pastir, Ferija Lainščka, ki mu sledi nesporni kralj skandinavske 

kriminalke Jo Nesbø s prvim primerom Herrya Hola, Netopir ter ena najpresunljivejših 

življenjepisnih zgodb, dr. zgodovine, Tare Westover, Osvobojena. 
 

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

Izposoja 
e-knjig 

70 57 31 41 39 33 26 32 37 34 34 44 478 

Tabela 3: Prikaz št. izposojenih e-knjig v letu 2021 

 

 

Izposoja e-knjig je od lanskega leta, ko smo v aprilu imeli t.i. lock-down narašča. Še vedno je 

opazna povečana izposoja v januarju in februarju, ko smo izvajali brezstično in pultno izposojo, 

čez leto pa je trend izposoje povečini konstanten. 

5.4 Zvočne knjige Audibook 
Lani, v oktobru 2020, smo se odločili tudi za nakup zvočnih knjig, ki jih ponuja Audibook. 

Ponujamo osnovni paket, 100 naslovov leposlovja. Opažamo, da se je izposoja avdio knjig zelo 

obnesla pri naših uporabnikih, saj je bilo izposojenih 58 zvočnih knjig. 
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5.5 Darovi 
V knjižnico še vedno prejmemo kar veliko podarjenega gradiva: v našo zbirko smo uvrstili 520 

naslovov in 591 enot knjižničnega gradiva, nekatere izvode smo v osrednji knjižnici zamenjali 

za manj uničene, druge smo namenil v zunanje enote, kjer še teh naslovov nimamo. 

5.6 Odpisi 
V letu 2021 smo odpisali 1.342 naslovov in 1.160 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. 

5. 7 Knjižnična zbirka 

Konec lanskega leta je zbirka knjižničnega gradiva štela 89.249 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 

povezana 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 2021 smo digitalizirali del Poličeve zapuščine, ki obsega zvezke, učbenike, pisma, 

fotografije, voščilnice ipd. 

 

 
   Slika 1;  Razglednica iz Poličeve zbirke (arhiv KL)                  
 

Digitalizirano gradivo bomo objavili kot domoznansko zgodbo na portalu Kamra. 

 

V domoznanski oddelek smo lani uvrstili 18 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. 
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V okviru domoznanske dejavnosti smo februarja (ob kulturnem prazniku) objavili video 

razstavo o Andreju Perlahu (1490-1551), matematiku, astrologu, enemu prvih epidemiologov 

iz roba Slovenskih goric, rojenem v bližnji Svečini. 

 

V aprilu ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, smo objavili virtualno razstavo o 

dragoceni knjižni zbirki v Samostanski knjižnici v Sveti Trojici. 

 

Ob noči knjige, 22. aprila, smo objavili video zloglasnega dela gozda v Benediktu Zloudjova 

püša. 

 

Ob tednu slovenskih splošnih knjižnica pa še video razstavo o pomembnem jezikoslovcu 

Bernardu Pergerju (1440 – 1501), ki izvira prav tako iz bližnje občine, iz Svete Ane v 

Slovenskih goricah. 

 

V Knjižnici Lenart smo prejemali tudi klice posameznikov, ki so izražali zadovoljstvo nad 

opravljenim. Posebej ponosni smo na zahvala Občine Kungota, iz katere izvira Andrej Perlah. 

 

Portal dLib  

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

ter 1. izdajo Črnega križa pri Hrastovcu, Ožbalta Ilauniga ter njegove rokopise Moje življenje, 

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. 

 

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

Lenart. 

 

V letu 2021 je bilo 4.666  vpogledov (lani  1929) 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 2021 
     

      
       Lenart      Voličina         Cerkvenjak       Sv. Ana     Skupaj 

Št. vseh transakcij 204.351 821 1.871 924 207.967 

Št. izposoje na dom 122.209 561 1.264 798 124.832 

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

2021. 

 

Pri delu z uporabniki je bilo opravljenih 207.967 transakcij (lani 170.213) (izposoja, vračanje, 

rezervacije, itd.).  
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V letu 2021 so si člani na dom izposodili 124.832 izvodov gradiva (lani 105.135 izvoda). 

Član si je na dom v povprečju izposodil 54 enot gradiva (37 lansko leto, 47 leta 2019). Na št. 

prebivalcev v občinah je bilo na dom izposojenih 6,2 enot gradiva (5,5 enot lani, 7 enot leta 

2019).  

 

Graf 1: Prikaz razmerja izposoje po vrstah gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2021. 

 

 
Graf 2: Prikaz deleža izposoje po vrstah gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2021. 

 

Pri članih knjižnice je bilo zabeleženih 124.832 aktivnosti, fizično so si na dom izposodili 64,2 

% leposlovnih knjig (lani 64 %, predlani 63,9 %), 31,8 % strokovnih knjig (lani 32 %, predlani 

32,1 %), 2,1 % (lani 1 %) periodike in 1,9 % neknjižnega gradiva (lani in predlani 3 %).  
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Graf 3: Prikaz deleža izposoje mladih in odraslih članov v Knjižnici Lenart v letu 2021. 

 

Gradivo si je v knjižnici izposodilo 69,6 % odraslih uporabnikov (lani  67 %, predlani 64 %) in 

30,4 % (lani 33 %, predlani 36 %) mladih. 

 

V letu 2021 je bilo preko Biblosa izposojenih 478 e-knjig (lani 696, predlani 155 e-knjig). 

 

6.2 Medknjižnična izposoja 

Tabela 5: Medknjižnična izposoja gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2021 

 

Knjižnica Lenart je v letu 2021 drugim knjižnicam v Sloveniji posodila 61 izvodov (lani 27, 

predlani 31) svojega gradiva. Na željo članov knjižnice si je iz drugih knjižnic izposodila 51 

izvodov (lani 44, predlani 59) knjižnega gradiva. 

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

bila za člane knjižnice brezplačna. Stroške v okviru območnosti zagotavlja Ministrstvo za 

kulturo. 

 

mladi 30,40%

odrasli 69,60%

Prikaz deležev mladih in odraslih članov 2021

 PASIVA – izposojeno 
gradivo iz drugih 
knjižnic 

    AKTIVA - posojeno 
gradivo v druge 
knjižnice 

SKUPAJ 

Število fizičnih enot 51 61 112 
Št. elektronsko 
posredovanih 
dokumentov 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

SKUPAJ 51 61 112 
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7. ČLANI IN UPORABNIKI 

7.1 Obisk 

V knjižnici smo v letu 2021, kljub zaprtosti in brezstični izposoji zabeležili 26.5281 obiskov 

(lani 25.316, predlani 31.408), od tega 25.651 (lani 23.860, predlani 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, kar je v času epidemije še bolj v 

uporabi. 

 

Krajevne knjižnice so bile zaradi lociranosti v osnovnih šolah večino leta zaprte, odprli smo jih 

meseca oktobra, vendar v njih vseeno beležimo presenetljiv obisk. V Krajevni knjižnici 

Voličina je bilo 278 (lani 587, predlani 842) obiskov, v knjižnici Cerkvenjak 455 (lani 610, 

predlani 787) obiskov in knjižnici Sv. Ana 144 (lani 259, predlani 393). 

 

7.2 Aktivni člani 

 

 

 
 
 

Graf 4: Prikaz števila aktivnih članov v Knjižnici Lenart in njenih enotah v letu 2021. 

 
 

Knjižnico in njene enote je obiskovalo 2.305 aktivnih članov (lani 2.880, predlani 2.775), od 

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

 

Tudi pri številu aktivnih članov je opazno, na to kar opozarjamo že ves čas, da v knjižnico 

zaradi epidemije zahaja manj uporabnikov oz. si gradivo izposojajo na eno izkaznico. 

 

 
________________________________ 

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. 

2264
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7.3 Struktura članov 

Tabela 6: Prikaz strukture članov v Knjižnici Lenart v letu 2021, 2020, 2019 in 2018. 

 

 

Graf 5: Prikaz strukture članov v Knjižnici Lenart. 

 

Struktura članov knjižnice je naslednja:  

 

V Knjižnici Lenart zahaja največ osnovnošolcev, ki jim sledijo zaposleni uporabniki. Lansko 

leto je knjižnico obiskovalo 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.  

 

7.4 Novi člani  

V letu 2021 se je v knjižnico vpisalo 259  novih članov (lani 244, predlani 302,). Od jeseni 

2020 vsakemu na novo vpisanemu članu podarimo svinčnik in kazalko. 

5%
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Struktura članov v letu 2021
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osnovnošolci

dijaki

študenti

zaposleni

nezaposleni

ostali

upokojenci

Kategorija člana Leto 2021 Leto 2020 Leto 2019 Leto 2018 

predšolski otroci         4,8% 3,2% 5,3% 6,8% 

osnovnošolci             32,0% 28,1% 37.3% 40,5% 

 dijaki             15,5% 18,8% 16,0% 17,2% 

študenti              9,4% 12,4% 8,4% 10,9% 

zaposleni             22,7% 24,7% 20,0% 21,2% 

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

upokojenci              7,2% 5,3% 5,2% 5,2% 

ostali (gospodinje,  

kmetje, vrtci, šole …) 
              4% 2,9% 2,8% 2,8% 
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7.5 Virtualni uporabniki 

Transakcije preko COBISSa +  

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 2021 naročili 5.763 izvodov prostega gradiva (lani 3.604, predlani 1.824), 

rezervirali so 1.648 izvodov (lani 1.225, predlani 1.020) in podaljšali 7.309 izvodov gradiva 

(lani 4.510, predlani 5.154). 

V povprečju so člani v letu 2021 naredili 6,4 transakcije preko COBISS-a+.  

Spletna stran  

Na domači strani, ki ima novo podobo od julija 2020, 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 nadomest imo 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 spletno stran smo v letu 2021vnesli okoli 390 objav 

 
Št. ogledov oz. obiskov strani v letu 2021 je 53.118. 

Družabna omrežja 

Facebook 

Knjižnica ima na svojem Facebook profilu 805 (lani 647, predlani 359) rednih sledilcev.  

Objava z največjim dosegom sledilcev, je bila lokalna zgodba, naše grafične oblikovalke 

Rosane Lorbek iz Benedikta Zloudjova püša (6400) ter obvestilo Iščemo dr romane 4000. 

  

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

(818), Intervju z Natašo Bauman (732) in Intervju z Tadejo Šef, nagrajenko literarnega natečaja 

5 + 5, vsak mora svojo zgodbo imet (463). 

 

 
Slika 2; Zloudjova püša (fb)                    

 

https://www.knjiznica-lenart.si/domoznanstvo/zloudjovo-puesa-v-benediktu 
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Instagram 

Knjižnica je aktivna tudi na Instagramu, profilu na njem aktivno objavljamo od septembra 2020. 

V letu 2021 smo objavili 137 zgodb in imamo 272 sledilcev. 

 

 

 
           Slika 3; Izbrane knjige v barvi peska v Knjižnici Lenart (instagram) 
 

knjiznicalenart Katero barvo pa Ti (iz)bereš? 

Platnice in barve na njih so velikokrat tiste, ki v prvi vrsti pritegnejo bralca. 

Mi smo za današnji dan izbrali knjige v barvi peska... Tistega obmorskega. 🏖️ 

Vabljeni k branju!  📚📖 

#knjige # stackofbooks # books #beach #r4rebel (objava na instagram profilu) 

 

V svojih objavah na Facebooku in Istagram profilu se: 

• spominjamo pomembnih osebnosti – Svetlane Makarovič, Mohorski večer z Metko Klevišar,  

Primož Trubar, Andrej Perlah, dan Rudolfa Maistra, Karel Gržan, rojstni dan Josipa Jurčiča, obletnica 

izdaje Kuharskih bukev Valentina Vodnika, obletnica smrti Ericha Kästnerja, obletnica rojstva Toneta 

Pavčka in Kristine Brenkove, Dostojevskega, Bernard Perger, Ipavčevo leto,obletnica smrti Simona 

Gregorčiča …  

• spominjamo se posebnih dogodkov v svetu književnosti – festival mlade literature Urška 

2021, nominiranci za Večernico, Rožančeva nagrada, izborVečernice, Desetnica, Sejem s kavča 2021 … 

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

Dnevi poezije in vina, dan nepismenosti, dan zlatih knjig, teden pisanja z roko, 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, svetovni dan poezije, tradicionalni slovenski zajtrk, 

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 – lokalna legenda Zloudjova puša, virtualne 

razstave, branje pod kostanji, kamišibaj v Sv.Trojici, snemanje prazničnih pravljic … 

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

barvi srca, ideje za večerno branje, po dobri knjigi se konec tedna pozna, poletno branje spet vabi, poletni 

cekor branja, Kaj vaši otroci berejo to poletje, Katero barvo knjige izbereš? Mi peščeno,  slovenski knjižni 

sejem, bralni nahrbtrniki, praznično branje, novoletna smrečica iz  knjig, božično-novoletna voščila … 

• novosti na naših policah – Štajerski argo, Drobno papirnato cvetje, ideje za večerno branje za otroke, 

Gumbki in Devetnajst mesecev, slikanici Moja prva pustolovščina in na polici skriti zmaj … 

• 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. 

https://www.instagram.com/knjiznicalenart/
https://www.instagram.com/explore/tags/knjige/
https://www.instagram.com/explore/tags/beach/
https://www.instagram.com/explore/tags/r4rebel/
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Elektronske baze podatkov  

Tudi v letu 2021 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 – Wi-fi 

V letu 2021 smo omrežje Eudoram/Libroam nadomestili z brezžičnim omrežjem po celotni 

knjižnici za naše uporabnike. Člani knjižnice lahko dostopajo do brezžičnega omrežja z geslom, 

ki ga pridobijo pri izposojevalnem pultu.   

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. 

 

V času razglašene epidemije temu ni bilo tako, saj smo delovali skladno z vladnimi odloki. 

Vse zunanje enote Knjižnice Lenart, so bile zaradi razglasitve epidemije do oktobra zaprte, saj 

imamo skupne prostore z osnovnimi šolami. 

 

V osrednji Knjižnici  Lenart smo v  mesecu januarju in prvi teden februarja, izvajali brezstično 

izposojo in pultni način izposoje, pri uporabnikih smo vzpodbujali naročila knjižničnega 

gradiva tako preko portala Cobiss, po e-pošti ter telefonu.  

 

V drugi polovici februarja smo knjižnico odprli za uporabnike, tako da so lahko sami izbirali 

gradivo, seveda ob upoštevanju predpisov NIJZ-ja in tako je bilo vse do preklica epidemije, 

razen ob vsesplošnem »lock downu« v mesecu aprilu, takrat je bila tudi naša knjižnica zaprta. 

Delovali smo po skrajšanem urniku, tako, da bi lahko zagotovili normalno odprtost knjižnice, 

tudi če bi zbolel kdo od sodelavcev. 

 

Knjižnica je bila odprta 28 ur tedensko, in sicer: 

• ponedeljek in torek od 9.00 do 15.00 ure, 

• sredo in četrtek od 12.00 do 18.00 ure, 
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• petek od 9.00 do 13.00 ure. 

 

Z vrnjenim knjižnim gradivom smo ravnali po priporočilih NIJZ-ja, ki je priporočal 3 dnevno 

karanteno, preden smo gradivo vrnili nazaj na police. 

 

Od 16. 6. 2021 je Knjižnica Lenart delovala po običajnem urniku ob upoštevanju priporočil 

ministrstva pristojnega za zdravje in NIJZ. 

 

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. 

 

Oktobra 2021 smo odprli tudi krajevne knjižnice v Cerkvenjaku, Voličini in Sv. Ani, ki so bile 

odprte 2 uri na teden.  

 

Knjižnica načrtovana odprtost realizirana odprtost 
delež realiziranih ur        
glede na načrt 

Knjižnica Lenart 2215 1782 80,50% 

KK Voličina 336 22 7% 

Knjižnica Cerkvenjak 172 24 13,90% 

Knjižnica Sv. Ana 172 24 13,90% 

Skupaj 2720 1704 62,70% 
Tabela 7: Načrtovana in realizirana odprtost knjižnic v letu 2021 

 

V Letu 2021 je bilo planirano, da bodo knjižnice odprte 2720 ur, od tega so bile knjižnice 

dejansko odprte 1704 ure oz. 62,70 %. 

 

9. BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 
 

Knjiga in nasmeh – najlepše darilo je bil moto letošnje bralne značke, ki smo ga  v novi sezoni 

projekta ponudili našim bralcem. Z branjem šaljivega in sproščenega izbora gradiva smo 

pregnali morebitna tesnobna in druga občutja, ki na naša ramena nalagajo nevidna bremena.  

 

Bralna značka je potekala od 3. decembra (dan rojstva Franceta Prešerna) do 14. junija (»rojstni 

dan« Knjižnice Lenart). Prebrati je bilo treba 5 knjig iz našega bralnega seznama. 

 

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

2020/2021, ki smo jo vsako leto organizirali 23. aprila ob dnevu knjige. Smo pa na ta dan 

objavili video predstavitev lokalne legende, Zlodjova Püša (Benedikt). Sodelujočim pa izročili 

zahvale in praktična darilca ob »rojstnem dnevu knjižnice«. Bralno značko je uspešno 

zaključilo 35 bralcev. 
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Slika 6; Bralna značka za odrasle; Knjiga in nasmeh – najlepše darilo! 

 

 

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. 

 

9.1 Pravljični večer za odrasle 

Pred 12. 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. Letošnje leto je bilo prvič, da projekta v Knjižnici Lenart zaradi epidemije nismo 

izvedli.  

 

9. decembra je naša sodelavka, ki sodeluje v projektu Pravljični večeri za odrasle sodelovala 

pri izvedbi pravljičnega večera v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.  

 

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 izvedli za učence sedmih razredov osnovne šole, motivirali smo jih k vpisu in 

rednemu obisku knjižnice ter vsakemu sedmošolcu podariti izvod izbrane knjige ter jih s 

kvizom spodbuditi k branju. 

Običajno smo se skrbno pripravili na obisk učencev v Knjižnici Lenart, kjer so si ogledali naše 

prostore, spoznali utrip knjižnice, se srečali s posebnimi 

izdajami knjig, spoznali sistem COBISS in v zavetju 

knjižnice prisluhnili predstavitvi izbrane knjige. Letos 

smo projekt izpeljali nekoliko drugače. Šolam smo 

ponudili obisk naših zaposlenih ter predstavitev 

knjižnice in projekta in pa možnost video predstavitve z 

dostavo knjig in zloženk s kvizom, ki smo ga pripravili v 

Knjižnici Lenart. Zaradi zaostrovanja ukrepov zaradi 

preprečevanja epidemije se je kar 5 šol odločilo za video 
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predstavitev (knjižnica, e-viri, izbrana knjiga in avtor). Osnovna šola Cerkvenjak se je odločila 

za obisk naših zaposlenih, Osnovna šola Lenart pa je knjižnico obiskala. 

 

V okviru tega projekta je prisostvovalo 205 otrok, od tega so 104 vpisani v knjižnico ali 

knjižnico obiskujejo s starši.  

Projekt smo izvedli za učence sedmih razredov osnovne šole, motivirali smo jih k vpisu in 

rednemu obisku knjižnice ter vsakemu sedmošolcu podariti izvod izbrane knjige, Kako dolg je 

čas, ter jih s kvizom spodbuditi k branju. 

 

Projektno skupino so sestavljale, Aleksandra Papež (vodja projekta), Zdenka Krautič, Nina 

Polanec in Rosana Lorbek, ki je dodala grafično podobo kviza. 

 

9.3 Literarni natečaj 

Po uspešno izpeljanem natečaju »Pravljice iz skrinje domišljije«, v sklopu katerega so konec 

leta 2020 luč sveta ugledale kar tri slikanice, smo se odločili, da tudi letos povabimo k pisanju, 

skupaj s Kreativno piko smo pripravili literarni natečaj »5 plus 5 je 10, vsak mora svojo zgodbo 

imet«. 

 

Na pobudo Občine Ivančna Gorica Ministrstvu za kulturo je Vlada RS razglasila leto 2021 za 

spominsko leto Josipa Jurčiča (4. 3. 1848 – 3. 5. 1881).  

 

V letu 2021 je minilo 140 let od smrti Josipa Jurčiča, pisatelja, pesnika in časnikarja ter 

pomembnega kulturnika in politika druge polovice 19. stoletja. Mineva tudi 160 let odkar je 

Jurčič napisal Pripovedko o beli kači, 140 let od izida njegovega romana Rokovnjači in 140 let 

od izida prve številke Ljubljanskega zvona, pri snovanju katere je prav tako sodeloval. 

Jurčič pa je tudi avtor prvega slovenskega romana »Deseti brat«. V naslovu in vsebini le-tega 

izstopa število deset, zato smo se tudi mi odločili, da bo to pravljično število povezovalna točka 

našega natečaja ter aktualnega leta. Natečaj 5 plus 5 je 10, vsak mora svojo zgodbo imet, smo 

časovno ujeli med obletnico rojstva in obletnico smrti Josipa Jurčiča, od 4. marca do 3. maja 

2021. 

Na naš naslov je priromalo 24 kratkih zgodb, ki so prispele 

iz vseh slovenskih regij, celo iz Primorske. Strokovna 

komisija, Nina Zorman, predstavnica Založbe Kreativna 

PiKA ter Nina Polanec, Zdenka Krautič in Aleksandra 

Papež iz Knjižnice Lenart, je imela res težko delo. 

Ocenjevale so kreativnost, slog, jezik, vsebino, 

inovativnost, sporočilnost, vtis in literarno kakovost. 

Najbolje ocenjena zgodba literarnega natečaja je bila Soba 

št. 10, avtorice Tadeje Šef. 

Kratka zgodba je bila objavljena na spletni strani Knjižnice 

Lenart in v Ovtarjevih novicah. Osrednji virtualni dogodek, 

O branju in pisanju s Tadejo Šef, smo obeležili ob rojstnem dnevu knjižnice, 14. junija.  

Natečaj je bil objavljen na spletni strani knjižnice, na Fb profilu, objavili smo ga tudi v 

Ovtarjevih novicah in v prilogi dnevnika Večer, Štajer'c. 
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9.4 Bralne vzpodbude in  izzivi 

• VALENTINOVO BRANJE – V OBJEMU KNJIGE ZA ODRASLE BRALCE, vrečke 

s skritim izbranim branjem za odrasle bralce, izposojenih je bilo 22 vrečk. 

• BEREMO S PREŠERNOM vrečke s skritim izbranim branjem za mlade  bralce, 

izposojenih je bilo 42 vrečk. 

• SKRITE BUKVE – pripravili smo projekt skritega branja za odrasle bralce, vabili so 

trije paketi; PRIMI KRIMI, ROMANTIKA NA KVADRAT in EROSOVO BRANJE. 

Vsak paket je vseboval dve knjigi, ki sta za uporabnika ostali presenečenje, dokler ni 

paketa odvil, izposojenih je bilo 36 paketov. 

• POMAGAJ MAVRIČNEMU ČRVIČKU NAJTI BARVE! – poletna aktivnost za mlade 

bralce, ki jih vabi k branju 5 knjig. Preberi zeleno knjigo, saj je zelena barva knjižnice, 

se je glasilo prvo črvičkovo navodilo. Izziv je uspešno zaključilo 14 otrok, ki so prejeli 

praktične nagrade. 

• ZBIRANJE RECEPTOV – Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne 

dediščine  

Zbrali smo veliko receptov, saj nam je kar 11 posameznikov in posameznic zaupalo 

svoje kuharske knjige. 

• NACIONALNI MESEC BRANJA – pripravili smo pravljično uro, obiskali SVZ 

Hrastovec, pripravili tematsko razstavo v naših prostorih 

• Z BRANJEM POSTANEMO ČAROBNI – literarni izziv.  

Osnovnošolci, so se lahko preizkusili tudi v čarobnem bralnem 

izzivu Z branjem postanemo čarobni. Prebrati so morali vsaj en 

del serĳe Nekoč so bili čarobni avtorice Cresside Cowley, ki je 

poznana po serĳi Kako izuriti svojega zmaja. Po branju so rešili 

pripravljen kviz in čarobna knjižna nagrada v družbi magične 

žlice je bila osvojena. Izziv je potekal od 16. oktobra (dan hrane) 

do 20. novembra (svetovni dan otroka). Osvojilo ga je 7 

sodelujočih osnovnošolcev 

• ADVENTNI IZZIV – Prižgimo si lučke, naj nam svetijo, da lažje po pravi poti hodijo. 

(L. Kupper) 

Pripravili smo adventni bralni izziv PRIŽGIMO 

BRALNE LUČKE, namenjen odraslim bralcem, pa 

tudi študentom in srednješolcem. S tem izzivom 

smo želeli obarvati čas pričakovanja z zanimivim 

branjem po želji bralcev, saj so lahko v sklopu izziva 

prebrali karkoli. Za štiri adventne tedne so morali 

izbrati štiri knjige, lahko leposlovje, roman, kratke 

zgodbe, poezijo, dramska besedila, lahko tudi 

strokovne priročnike, kar je nekomu bližje. 

Opravljenih je bilo 20 bralnih izzivov. 

• KNJIGA V PRAZNIČNI DAR – praznična 

aktivnost Pod prazničnim drevescem smo nastavili pakete odpisanih knjig, ki si jih 

lahko uporabniki vzeli BREZPLAČNO.  
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9.5 Branje pod kostanji 

V soboto 14. in 21. avgusta smo od 10. do 11. ure v parku dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju z 

Občino Lenrt pripravili pravljične ustvarjalne delavnice, ki se jih je udeležilo več kot 20 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.  

9.7 Teden splošnih knjižnic 

Teden splošnih knjižnic, ki smo ga nestrpno pričakovali smo morali zopet prestavit v virtualno 

okolje.  

V knjižnici pa smo vendarle ob prvem vpisu  podelili članarino za eno leto, 

pripravili več razstav Knjiga v ušesu, Kaj storiš s problemom – Mladi in 

odrasli z roko v roki. Učenci 2. in 3. razreda so pripravili likovne izdelke na 

temo Knjižnica se zrcali v očeh otrok, ki smo jih razstavili na našem 

mladinskem oddelku. Načrtovani virtualni klepet z Žanom Serčičem nam je 

preprečila bolezen. Tednu splošnih knjižnic pa smo posvetili tudi obe rubriki 

Razkrito med platnicami na Radiu Slovenske gorice. 

Obelodanili smo virtualno razstavo o Bernardu Pergerju v sklopu projekta 

Spregledani v objektivu.  

 

Prejeli pa smo tudi posebno pohvalo Združenja splošnih knjižnic za projekt 

Spregledani v objektivu, za dokumentarni film, ki predstavlja lokalno zgodbo Zloudjova püša. 

Le-to je s pomočjo svoje babice Elizabete Lorbek pripravila Rosana Lorbek iz Knjižnice Lenart, 

ki ji je zgodba kot domačinki iz Benedikta, od koder legenda izvira, posebej blizu. Premierno 

pa smo jo v Knjižnici Lenart predstavili ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, v 

sklopu t.i. Noči knjige, aprila letos. Objava je dosegla in navdušila širšo javnost. 
 

9.8 Lahkih nog naokrog z BRALNIM NAHRBTNIKOM  

Ob 30. obletnici obstoja literarne revije Kekec in 60. obletnici ustanovitve Knjižnice Lenart, 

smo se odločili poudarjeno spodbuditi družinsko branje z novim projektom za mlade 

bralce.  Lahkih nog naokrog z  BRALNIM 

NAHRBTNIKOM. Projekt namenjamo družinam 

in pripomore h kakovostnemu preživljanju 

prostega časa. 

V nahrbtniku se ob skrbno pripravljenem gradivu 

skriva še presenečenje za mladega bralca ali kar 

vso družino. Projekt je primeren za družine z 

otroki do 10. leta starosti. 

V vsakem nahrbtniku se skriva drugačna vsebina 

– slikanice, pesmi, enciklopedije, priročniki, CD-

ji, DVD-ji itd. 

Od začetka oktobra do konca leta smo izposodili 

9 nahrbtnikov – s tem 27 enot gradiva in 9 presenečenj za otroke (mapice, pobarvanke, ideja za 

ustvarjanje, jabolčni krhlji). 
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9.9 Pikina bralna značka 

V Tednu otroka smo obelodanili tudi Pikino bralno značko, ki letos prvič gostuje v Lenartu. Z 

letošnjim šolskim letom smo se namreč priključili projektu Knjižnice Velenje in s tem Pikinemu 

branju. V knjižnici je postavljen bralni kovček te nagajive knjižne junakinje, bralci morajo 

izpolniti prĳavnico in izbrati najmanj štiri dela iz seznama. Ob oddaji izpolnjene prĳavnice  pri 

izposojevalnem pultu prejmejo še Pikino beležko. Projekt je namenjen otrokom in ga izvajamo 

brez starostne omejitve. 

Od začetka oktobra do konca leta 2021 smo zbrali 27 prijav in razdelili prav toliko Pikinih 

beležk. Projekt se konča julija 2022. 

 

9.10 Tedni kulturne dediščine  

V Knjižnici Lenart smo se odločili sodelovati v vseslovenskem dogajanju ob Dnevih evropske 

kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine 2021. »Dober tek« je bila  osrednja tema 

dogodkov, ki so hkrati bili del aktivnosti v letu 2021, ko je Slovenija nosila naziv Evropska 

gastronomska regija. 

Mesec dni smo zbirali recepte in zbrali precej 

kuharskih zvezkov, pisanih na roke, ki so nas z 

zanimivimi in skorajda pozabljeni recepti 

navdušili. Slivova juha, pečena kri, pecivo za 

bolnike ali vojno pecivo za vse te jedi imamo 

recepte. Zato smo pripravili tudi tematsko 

razstavo »Ke 'mo te jeli?«, na kateri smo 

receptom dodali še kuharske pripomočke iz 

preteklosti – od kovinskih krožnikov, skodelic, 

čajnikov, več kot 100 let starega stola itd. 

Najstarejši recepti na razstavi so iz leta 1951, morda pa so kateri še bolj zavidljive starosti, a 

niso datirani.  

29. septembra pa smo s kulinaričnimi toni obarvali tudi sredino pravljično uro »Skuhaj mi 

pravljico«, kjer so otroci lahko poduhali zelišča, pomešali različne začimbe ter razmišljali o 

svojih najljubših jedeh.  

 

9.7 Virtualne dejavnosti v knjižnici 

 

PREŠERNOV DAN 

Ministrstva za kulturo, je od Ministrstva za zunanje zadeve prejela zaprosilo za potrebe 

diplomatsko-konzularnih predstavništev in za seznam brezplačnih kulturnih dogodkov, ki bodo 

8. februarja potekali v Sloveniji, in sicer za brezplačno delitev preko spleta. Knjižnica Lenart 

se je na povabilo odzvala ter povabila k sodelovanju Mladinsko dramsko skupino KTD Selce. 

Pripravili so kratek video o Prešernu, in kljub karanteni na poseben način obeležili njegov dan 

in se spomnili tega, kar je s svojo poezijo storil za naš narod. 
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V knjižnici smo ob kulturnem dnevu pripravili skrito branje za mladino, Berimo s Prešernom,  

ki so vsebovali poezijo in cd-je s pesmimi za otroke, pripravili in izposodili smo 42 paketkov. 

Za odrasle smo pripravili skrito branje z naslovom, V objemu knjige, zanje smo izbrali 

romantične romane, izposodili smo 22 paketov. 

 

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). 

Za naše uporabnike smo delili stran Mladinske knjige in posneli ter objavili na naši spletni 

strani in Fb profilu, Andersenovo pravljico; Deklica z vžigalicami. 

 

 

NOČ KNJIGE 

Ob Noči knjige, 23. aprila, smo objavili virtualno razstavo o Samostanski knjižnic v Sv. Trojici, 

ki je posebna in dragocena zbirka v naši neposredni okolici, podrobneje jo je predstavil pater 

Bernard. 

 

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 zaključili dva večja 

projekta, literarni natečaj 5 plus 5 je 10, vsak mora svojo 

zgodbo imet, posvečen Josipu Jurčiču in Bralno značko za 

odrasle, ki jo je prejelo 35 naših uporabnikov.  

Osrednji dogodek, je bil virtualni dogodek, pogovor o branju 

in pisanju s Tadejo Šef, nagrajenko literarnega natečaja. 

Praznovali pa smo tudi v naši redni rubriki na Radiu Slovenske 

gorice. V sredo smo v naši video pravljici gostili pasje prijatelje 

in predstavili zgodbo Velika kosmata družina, Minke Jerebič, 

ki je prispela v sklopu natečaja in nas je na poseben način 

navdušila. Konec tedna pa smo v sklopu dogajanja preživeli na 

TrojicaFestu, kjer smo pripravili pravljično uro.   

 

 

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 in Mojo knjižnico. Uporabnikom 

so na ta način dostopni tudi strokovni prispevki z vsega sveta preko Encyclopedie Britannice 

ter več kot 6000 časopisov, časnikov in revij preko Pressreaderja –Vsako sredo, predvsem pa 

ob posebnih dneh in ob koncih tedna pa smo preko Facebooka deli posnetke pravljic, ki jim je 

redno prisluhnilo več kot 600 poslušalcev.  
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Virtualno smo pripravili 22 pravljic - pri tem smo se osredotočili na ljudsko slovstvo.  Pripravili 

smo dve ustvarjalnici in pobarvanko.  

Pripravili smo tudi tri virtualne razstave o Samostanski knjižnici v Sv. Trojici, o Andreju 

Perlahu in Bernardu Pergerju. 

Virtualno smo obeležili Teden pisanja z roko, v okviru tega je potekala tudi nagradna igra Pišem 

z roko.  

Sodelovali smo z Lutkovnim gledališčem Pika, na dan lutk smo delili njihovo predstavo. 

Spomnili smo se na 300-letnico Škofjeloškega pasijona, Centru za socilano delo Spodnje 

Podravje smo ob dnevu žena poklonili recitacijo, z videoposnetkom Igrajmo se smo 

prisostvovali na Festivalu igraj se z mano, sodelovali smo tudi na Fabulinem festivalu, virtualno 

smo obeležili tudi dan lahkega branja. 

 

Za Oš Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in Oš Benedikt smo pripravili še virtualni kulturni dan. 

Tedensko smo uporabnike obveščali tudi o naših novih e-knjigah na Biblosu. 

 

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. 

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 

marec • Josip Jurčič – knjige, napis – razlaga o letu 2021, Jurčičevem letu, in promocijski 

material Jurčičevega literarnega natečaja, od 4. marca do 7. maja (odrasli, 

leposlovje) 

• 300 let Škofjeloškega pasijona – knjige, napis z razlago (1. april–20. april) 

• Naših neknjižnih 7 – izbor 7 enot avdio oddelka, marec–december 

• Branje, oblikovano v skladu z načeli disleksije  

• Knjigoljubi beremo po stopnjah  

• Slikopisi 

april • Gradivo, ki tematsko obravnava viruse, epidemije… – seznam, knjige, revije 7. 

april–1. maj (nasproti izposojevalnega pulta), 1. maj – (odrasli stroka) 

• Svetovni dan dreves – knjige in napis, 27. april–13. maj (mladina, stroka) 

maj • Svetovni dan plesa – knjige, 29. april–18. maja 

• Mesec maj – knjige, 1. maj (nasproti izposojevalnega pulta) 

• Vrtnarimo – revije in knjige, 10. maj – 10. junij (mladina, leposlovje) 

• Svetovni dan ptic selivk – knjige in napis, 13. maj – 31. maj (mladina, stroka) 

• Svetovni dan muzejev – knjige, seznam razstav slovenskih muzejev, napis 18. 

maj – 1. junij 

• Svetovni dan čebel – knjige, med, čebele iz odpadnega materiala, 20. maj 

• Bralnice pod slamnikom – ZOOM dogodek z avtorjem Gideonom Samsonom in 

prevajalko Katjušo Ručigaj, izpostavili knjigi ZEB. In Dnevi na otoku in plakat za 

dogodek. 17. maj–21. maj. 
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• 60 let tekmovanja za Bralno značko – mladinski oddelek, knjige o Bralni znački, 

fotografija prve podelitve in program festivala, 21. maj–? 

• Literarni natečaj Republika SloVERZija – od 20. do 25. maja, plakat na odraslem 

oddelku (leposlovje) 

• Dokumentarec Vstanimo, v suženjstvo zakleti! – na oddelku za odrasle (stroka), 

izpostavili informacijo o predvajanju dokumentarca in obe knjigi 

• Festival FABULA – izpostavili knjige, 18. maj – 6. junij 

• 120 let čokolade Milka – pri izposojevalnem pultu, od 25. maja–11. junij 

• Dan Afrike – izpostavili knjige na mladinskem oddelku, stroka, 25. maj–4. junij 

• Dan sonca – izpostavili knjige na mladinskem oddelku, 28. maj–5. junij 

• Poletno branje za mlade bralce – izpostavili knjige pri slikanicah in nasproti 

izposojevalnega pulta, 1. junij–31. avgust + »juhuhu, počitnice so tu« 

• Svetovni dan športa – izpostavili knjige in rekvizite, 31. maj–5. junij 

junij • Svetovni dan oceanov – mladina, stroka, 8. junij–31. avgust 

• Dan Primoža Trubarja – odrasli, izposojevalni pult, 8. junij–15. junij 

• Tour of Slovenia – izpostavili knjige o kolesarjenju, pri pultu, nato na mladinskem 

oddelku 10. junij–20. junij 

• Poletno branje za odrasle – odrasli, leposlovje, izpostavili gradivo in morsko 

dekoracijo, 5. junij 

• Rojstni dnevi – naredili torto iz knjig, okrasili, 14. junij–22. junij 

• Žar – knjige o žaru + pogrinjek, 19. junij–31. avgust 

• Mednarodni dan joge – knjige o jogi, oddelek za odrasle, 21. junij–31. avgust 

• 30-letnica samostojnosti – knjige pri izposojevalnem pultu, 24. junij–5. juli 

juli • Svetovni dan poljubov – knjige, odrasli – leposlovje, 6. julij–15. julij 

• S knjigo na pot – pri izposojevalnem pultu, pohodniški vodniki, ideje za izlete + 

rekviziti, 15. julij–29. 8. 2021 

• Olimpijske igre, Tokio 2020 – izposojevalni pult, olimpijske igre, leposlovje in 

enciklopedije, 23. julij–11. avgust 

• Mednarodni dan barij – odrasli, stroka, 26. julij–20. avgust 

• Mohorjeva družba ima 170 let – odrasli oddelek, stroka, 27. julij–1. september 

• Smrt Erich Kästner – napis in knjige pri M P, 29. julij–10. avgust 

• Svetovni dan dojenja – odrasli, stroka 30. julij–26. avgust 

avgust • Smrt Slavko Grum – napis in knjiga pri O 82-2, od 2. avgust–30. avgust 

• Smrt R. TAGORE – napis in knjiga pri O 82-1, od 2. avgust–1. september 

• Svetovni dan mladih – izposojevalni pult, 12. avgust–15. 9. 2021 

• Nazaj v šolo – izposojevalni pult, 26. avgust–17. 9. 2021 

• Svetovni dan psov – odrasli, stroka, 26. avgust–21. 9. 2021 

• Prvi vzpon na Triglav – izposojevalni pult, 30. 8.–23. 9. 2021 

• 108 let Borisa Pahorja – izposojevalni pult, 30. 8.–21. 9. 2021 

september • Veronikina nagrada – odrasli, poezija, 1. 9.–31. 12. 

• Dan preprečevanja samomora – odrasli, stroka, O 159.9, 10. 9.–28. 9. 

• Dan prve pomoči – odrasli, stroka O 61, 10. 9. –10. 10 

• Jesen + nacionalni meseca branja – izposojevalni pult, M stroka, 8. 9. –24. 9. 

• France Bevk & dan zlatih knjig – mladina, M P, 17. 9.–10. 10 
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• September = mesec alzheimerjeve bolezni – izposojevalni pult, stroka, 21. 9.– 

30. 9. 

• Dan miru – izposojevalni pult, samo napis, 21. 9.–1. 10 

• Večernica – M P, zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 20. 9.–31. 12. 

• Teden vseživljenjskega učenja – izposojevalni pult, gobe, gozd, priročniki, 

dekoracija 8. 9.–4. 10. 

• Gobe, vlaganje – odrasli, O 64, 21. 9.–2. 11. 

• Dan slovenskega športa & Teden evropskega športa – izposojevalni pult, 

rekviziti in gradivo, 23. 9.–15. 10 

• Evropski dan jezikov – izposojevalni pult, slovarji, 24. 9.–20. 10 

• Razstava receptov in kuharskih pripomočkov – izposojevalni pult, 24. 9. –20. 10. 

• Obletnica rojstva T. Pavčka – O 82-1, 29. 9.–31. 10 

• Dan srca – O 61, 29. 9.–15. 10 

• Jesenski cekor branja – odrasli, leposlovje, 10. 9.–20. 10. 

oktober • Svetovni dan glasbe – O 78, 1. 10.–31.10 

• Teden otroka – izposojevalni pult, 4. 10.–15. 10. 

• Dan starostnikov – strokovni oddelek, odrasli, 1. 10.–30. 10. 

• Nobelov nagrajenec – odrasli, leposlovje, 

• Krompirjeve počitnice – izposojevalni pult, 20. 10.–2. 11 

• Noč čarovnic – izposojevalni pult, 20. 10.–2. 11 

• Noč čarovnic – odrasli, leposlovje, 20. 10.–2. 11. 

• Z branjem postanemo čarobni – izposojevalni pult, 15. 10.–20. 11. 

• Zbirka knjig Čebelice – mladinski oddelek, M P, 25. 10.–29. 11. 

• Obletnica Kristine Brenkove – izposojevalni pult, 22. 10.–11. 11. 

november • Lenartovo – izposojevalni pultu, 4. 11.–12. 11. 

• Slovenija predseduje EU – izposojevalni pult, 2. 11.–12. 11. 

• Revije o zdravju – izposojevalni pultu, 2. 11.–13. 11. 

• Bralni nahrbtniki – izposojevalni pult, 25. 10.–11. 11. 

• Lit. nagrada booker – odrasli, leposlovje in angleško leposlovje, 8. 11.–31. 12 

• Bralni vitamini, imunost – odrasli, stroka, 6. 11.–1. 12. 

• Knjiga v ušesu – zvočne knjige in Audibook, izposojevalni pult,15. 11. –23. 11. 

• Kaj storiti s problemom? – mladinska problemska literatura, izposojevalni pult, 

11. 11.–26. 11. 

• Teden splošnih knjižnic – letaki, pobarvanke, izposojevalni pult, 15. 11.–22. 11. 

• Obletnica smrti Ele Peroci – knjige, Muca Copatarica, pobarvanke, mladinska 

leposlovje – 18. 11.–2. 12 

• Advent, Miklavž, zima, božič – ideje, knjige za ustvarjanje, izposojevalni pult, 

mladinski in odrasli oddelek, 22. 11.–31. 12. 

• Zorko Simčič 100 let – knjige in napis, odrasli, leposlovje, 22. 11.– 

• Dan Rudolfa Maistra – biografije, pesmi, napis, izposojevalni pult, 23. 11.–2. 12. 

• Obletnica smrti S. Gregorčiča – pesniške zbirke in napis, 24. 11.–15. 12 

• Adventni bralni izziv – izposojevalni pult, 26. 11.–31. 12 

• Nagrajene knjige in Zlate hruške – mladinski oddelek, 23. 11.–31. 12 

• Obletnica smrti O. Wilda – odrasli, leposlovje, 30. 11.–10. 12. 

december • 100. obletnica Franceta Balantiča – izposojevalni pult, 2. 12.–31. 12. 
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• Ta veseli dan kulture – izposojevalni pult, 3. 12.–31. 12. 

• Obletnica rojstva Josipa Ipavca – izposojevalni pult, 21. 12. –31. 12. 

Tabela 8: Priložnostne razstave v Knjižnici Lenart 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021  

 

9.9  Pravljično-ustvarjalne delavnice 

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

namenjene  otrokom, starejšim od 3 let. Na začetku leta, v času razglašene pandemije smo za 

otroke virtualno posneli 22 pravljic- pri tem smo se osredotočili na lokalne avtorje Zorana 

Šteinbauerja, Igorja Plohla, Vesno Radovanovič in na slovenske ter tuje ljudske in umetne pravljice. 
 

Med poletnimi počitnicami smo delili pravljice, ki smo jih posneli lansko leto. 

 

V septembru smo začeli z izvajanjem pravljičnih ur v pravljični sobi Knjižnice Lenart, seveda 

ob upoštevanju vladnih odlokov in NIJZ-ja.  Povprečno se pravljičnih ur udeleži 10 otrok.  

 

Datum Pravljica Izdelek Št. udeležencev 

8. 9.  NAGAJIVI JEŽEK  / 4 

15. 9. PRAVLJIČNI GOZD – jesenska 
pripoved 

/ 4 

22. 9. DINOZAVRI / 6 

29. 9 Skuhaj mi pravljico – v okviru 
TEKD 

/ 6 

6. 10. Teden otroka / 10 

13. 10. Kje je sreča doma? / 20 

20. 10.  Jabolčni krhlji – v sodelovanju z 
Občino Lenart 

/ 8 

27. 10.  ČAROVNIŠKA SREDA  / 8 

3. 11. Lenartovo / 10 

17. 11. Najlepša darilo / 6 

24. 11. Trgovinica pri sraki Zoji / 4 

1. 12. Miklavževa sreda / 18 

8. 12. Čarobna božična prodajalna / 13 

15. 12. Čarobna krogla / 18 

22. 12. Srečanje s Snežinko / 11 
Tabela 9: Pravljično-ustvarjale delavnice v Knjižnici Lenart 8. 9. 2021 – 31. 12. 2021 

 

 

 
Video -pravljice  Število ogledov 

»Zlati vir v Kamniških planinah«  2113 ogledov 
»Tudi živali pozimi zebe«  826 ogledov 
»Čarovničin dvorec« (kubanska ljudsk apravljica 817 ogledov 
»Lonček kuhaj«  504 ogledov 
»Tri botre lisičice«  534 ogledov 
»Pustna pravljica«  195 ogledov 
»Pokop pusta in pravljica Trije prasički« 1212 ogledov 
»Zajec dela za lisico« 1185 ogledov 

»Lev Rogi najde srečo« I. Plohl 126 ogledov 
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»Petelinček se zaljubi« V. Radovanovič 225 ogledov 
»Trije metulji« češka pravljica 151 ogledov 
»O zajčkih« G. N. Muter in japonska ljudska zgodba »Zajec na 
mesecu« 

88 ogledov 

»Deklica z vžigalicami« H. C. Andersen 881 ogledov 
»Mojca Pokraculja« 721 ogledov 
»Topli potok« slovenska ljudska 212 ogledov 

»Kaj je najboljše«  465 ogledov 
»Kako so nastale gosi« v sodelovanju z mlado violinistko Amadejo 
Urbanič  

741 ogledov 

»Indijanska ljudska pravljica«  481 ogledov 
»Bogatinovo maslo« 107 ogledov 
»Hvaležni medved«, »Mačeha in pastorke 524 ogledov 
sodelovanje na festivalu »Igrajmo se« 89 ogledov 
»Velika kosmata družina« M. Jerebič 1458 ogledov 
»Maček v črnilu« 825 ogledov 
»Zlata ribica« 105 ogledov 
»Neučakana jablana«  668 ogledov 
»Gospod iz Petovie« V. Črčinovič-Krofič 222 ogledov 
»Marko in vila Sonja« N. Senekovič 143 ogledov 
»Darilo za Rozi« C. Vidmar 306 ogledov 
»Katka in polžka« Z. Šteinbauer 355 ogledov 

»Lev Rogi najde srečo« I. Plohl 309 ogledov 
»Kdo je Lunu ukradel atija in mamico« Z. Šteinbauer 153 ogledov 
»Kako nastane knjiga« 142 ogledov 

Tabela 10: Pravljice na spletu 1. 1. 2021 – 8. 9. 2021 

 

 

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

in osnovnošolski otroci. 

 

Datum Dejavnost Št. udeležencev 

11. 5. 2021 Vrtec Lenart  - pravljica o metuljih 12 
18. 6. 2021 Oš Lenart – projekt Rastem s knjigo 40 
21. 6. 2021  Oš Lenart - projekt Rastem s knjigo 21 
8. 10 . 2021 2. razred Oš Voličina 

1. a OŠ Lenart 
20 
21 

11. 10. 2021 7. razred OŠ Cerkvenjak – ogled knjižnice 
1. b OŠ Lenart 

26 
15 

13. 10. 2021 1.c in 2. a OŠ Lenart 35 
14. 10. 2021 2.b in 2.c OŠ Lenart 22 + 17 

Tabela 11: Obiski vrtcev in šol v Knjižnici Lenart 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

 

9.11 Bibliopedagoške dejavnosti izven knjižnice  

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

bibliopedagoško uro. 
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Datum Dejavnost Št. udeležencev 

6. 5. 2021 OŠ Cerkvenjak – projekt Rastem s knjigo 21 
19. 6. 2021 Pravljična ura (TrojicaFest)  15 
20. 6. 2021 Pravljična ura (TrojicaFest) 18 
23. 6. 2021  1. triada OŠ Vitomarci  30 
V tednu otroka  
4. – 10. 10. 2021 

Prva triada OŠ Cerkvenjak 
Prva triada OŠ Vitomarci 
6 skupin vrtca Cerkvenjak 
3 skupine vrtca Vitomarci 

60 
40 
100 
25 

28. 10. 2021 Dom sv. Lenarta 10 
13. 12. 2021 4 skupine vrtca Voličina 63 
14. 12. 2021 6. skupin vrtca Sv. Trojica 121 
15. 12. 2021 Skupina vrtca Selce 22 
16. 12. 2021 Dom sv. Lenarta 7 

Tabela 12: Obisk pravljičarke v vrtcih in šolah 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

9.12 Obiski skupin s posebnimi potrebami 
Letos smo obiskali SVZ Hrastovec. 

Datum Prireditev Št. udeležencev 

8. 6 .2021 Pravljična ura – Ljudske zgodbe 15 
20. 7. 2021 Poletno branje 22 
5. 10. 2021  Pravljična ura – nacionalni mesec branja 13 
16. 12. 2021  Pravljična ura na daljavo - prazniki 22 

Tabela 13: Prireditve za skupine s posebnimi potrebami 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

Zaradi razglašene epidemije letos nismo mogli obiskati varovancev VDC Polž Lenart, zato smo 

se domislili posebnega projekta, ki so ga v VDC-ju zelo dobro sprejeli, bralna značka za ljudi 

s posebnimi potrebami V objemu knjige. 

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 

Ves čas smo se trudili, 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. Pripravili smo tri virtualne razstave,  jih vabili k prebiranju časopisov, časnikov in 

revij preko Pressreaderja. 

V okviru natečaja ob Jurčičevem letu smo predstavili nagrajenko natečaja 5 + 5 vsak mora svojo 

zgodbo imet, Tadejo Šef. Ob koncu leta smo prav tako virtualno predstavi pesniško zbirko 

Trojiški zvon in pogovor z Natašo Bauman. 

Ves čas leta smo odrasle bralce preko spletne strani in Fb profila opominjali na pomembne 

dogodke, dneve, jih seznanjali z novostmi v knjižnici in jih tako vabili k ogledu, obisku 

knjižnice ter branju. 

Zaradi vladnih odlokov in raznih prepovedi, pa se nismo odločili za nobeno prireditev za 

odrasle v živo.                    
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10. DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI 

10.1 Mentorstvo 

Od 1. 8. 2020 do 1. 4. 2021 je pod vodstvom mentoric v knjižnici potekalo usposabljanje 

kandidatk za bibliotekarski izpit – knjižničar. Mentorici sta načrtovali in redno spremljali ter 

preverjali usvojeno znanje in pridobljene kompetence kandidatk za uspešno in učinkovito 

opravljanje delovnih nalog. Strokovno usposabljanje za samostojno strokovno knjižničarsko 

delo je trajalo 8 mesecev. 

 

Obvezno dijaško prakso je v Knjižnici Lenart od 10. 5. 2021 do 21. 5. 2021 opravljala dijakinja 

Srednje šole za trženje in dizajn Maribor – program administrator. 

Dijakinja je v 14 dneh spoznala delovni proces v knjižnici s posebnim poudarkom na 

administraciji. 

 

Od 18. 5. 2021 do 4. 6. 2021 v okviru družbeno-koristnega dela, 36-ur, smo imeli v knjižnici 

pomoč pri postavljanju knjižnih regalov ter prestavljanju gradiva. 

10.2 Svet zavoda 

Svet zavoda se je 24. 2. 2021 sestal na svoji 4. redni seji. Sprejel je vsebinsko in finančno 

poročilo za leto 2020 ter sprejel program dela in finančni načrt za leto 2021. Na seji so tudi 

ocenjevali letno ter redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda. 

 

Na dopisni seji, 8. 12. 2021, je svet zavoda potrdil cenik Knjižnice Lenart za leto 2022.  

10.3 Inšpekcijski nadzor 
11. 1. 2021 je Knjižnico Lenart nenapovedano obiskal zdravstveni inšpektor, ki je preverjal 

izvajanje protikoronskih ukrepov. Nepravilnosti v knjižnici niso bile ugotovljene. 

 

18. 5. 2021 je napovedala obisk knjižnice inšpektorica Ministrstva za kulturo, za Varstvo 

dokumentarnega in arhivskega gradiva v knjižnici, pregledala je tudi izvajanje ukrepov za 

zajezitev epidemije. Tudi pri tem nadzoru nepravilnosti niso bile ugotovljene, predlagala je le, 

da se v arhivu namesti senčilo in kupi naprava za merjenje vlage in temperature. 

 

V mesecu juniju je Nadzorni odbor Občine Lenart izvedel nadzor poslovanja Knjižnice Lenart 

med leti 2015 do 2019. Pregledali so finančno poslovanje, programe dela in finančne načrte in 

poročila o delu, pogodbe o zaposlitvi, stroške plač in število zaposlenih. 

11. 10. 2021 je knjižnico obiskal inšpektor iz Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, izpostava Maribor. Preverjal je izpolnjevanje pogojev PCT. Nepravilnosti ni odkril. 

16. 12. 2021 smo imeli obisk inšpektorjev za javni sektor, ki sta  preverjala izpolnjevanje pogoja 

PCT pri uporabnikih storitev in zaposlenih, tudi tokrat nepravilnosti niso bile odkrite. 

10.4 Prijava na razpis Ministrstva za kulturo 

V mesecu marcu smo se prijavili na razpisa Ministrstva za kulturo, in sicer za Sofinanciranje 

letnega nakupa računalniške opreme za potrebe splošnih knjižnic. 27. 5. 2021 smo podpisali 

odločbo za 80 % sofinanciranje treh računalnikov za potrebe izposoje v skupni vrednosti 

2.040,00 €.  
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10.5 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. V  

letu 2021 sta na portal vnesli 33 knjig. 

Objava Knjiga 

januar Komančeva luna (C. Anderson), Ne dam se vam (M. Glaser),  
Nemška hiša (A. Hess), Njena pot (E. Kurnik), Videl sem te 
(H. Miller)  

februar Pogrešani (P. Gibney), Bratov kožuh, (J. Robben) 

marec Končnica (D. Cole), Ljubezen za bodečo žico (D. Gold) 
april Dekle A (A. Dean), Lisjaček (E. Van de Vendel), Izginuli dekleti 

(M. Megan), Sirene (J. Knox), Zobje morskega psa A. Woltz 
maj  Črna zarja (C in R. Börjlind), Evidenca (M. Širok) 
junij Gretin greh (U. Zupančič, Klakočar)  
julij Skrivnosti, ki smo jih varovale (L. Prescott), 
avgust Tema (R. Jonasson), Divja simfonija (D. Brown), Sredi življenja 

smo s smrtjo obdani (B. Novak)  
september Zdaj sem te prišla (T. Partljič), Čez gore in čez morje (D. 

Reinhardt), Marie Curie in vera v sanje (S. Leonard)  
oktober Srebrni deček (K. Ohlson)  
november Šepetalec (A. North), Pokliči gospo Božičkovo (C. Matthews),  

Zaboj (C. Läckberg, H. Fexeus), Kuba mojih sanj (C. Cleeton) 
december Sestrični (K. McManus),  Sanatorij (S. Pearse), Več kot igra (J. 

Wolff), Kavni krog (B. Hanuš) 
Tabela 14: Objave na portalu Dobre knjige, 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

10.6 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 10 minut, 38 sekund na tem čudnem svetu (E.Shafak) 
Osamosvojitev (N. Strlič, D. Stepančič)  
Raztrgano nebo (P. Giordano)  

februar Njena pot (E. Kurnik),  
5 jezikov ljubezni otrok (G. Chapman, R.Campbell) 

marec Bratov kožuh (J. Robben), 
Volkulja Bela in čarobni gozd (I. Mitrevski) 

april Dobri sosedi (M. Edvardsson), 
Svobodno srce (E. Žontar), 
Lisjaček(E. van de Vendel) 

maj Umetnica s kano (A. Joshi), 
Sirene; (J. Knox), 
Le vprašaj (S. Sotomayor), 
Devet mesecev (M. Paul) 

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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junij Evidenca (M. Širok), 
Verjamem v drugačne sanje (A. Pak Storjak) 

julij Skrivnosti, ki smo jih varovale (L. Prescot),  
Gretin greh (U. Zupančič, Klakočar)  

avgust Divja simfonija (D. Brown), 
Sredi življenja smo s smrtjo obdani (B. Novak)  

september Zdaj sem te prišla (T. Partljič), 
Čez gore in čez morje (D. Reinhardt), 

oktober Srebrni deček (K. Ohlson) 
november Zaboj (C. Läckberg, H. Fexeus),  

Kuba mojih sanj (C. Cleeton)  
december Sanatorij (S. Pearse),  

Več kot igra (J. Wolff) 
Tabela 15: Priporočano gradivo na tabli, 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

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

pod rubriko priporočamo in novosti. 
 

10. 7 Sodelovanje na strokovnem posvetu 

Na povabilo Knjižnice Pavla Golie Trebnje smo v mesecu aprilu oddali referat na temo; 

KNJIŽNICA : KORONA = 1 : 0 ali Kako smo knjižničarji (v kozji rog) ugnali korono in bili 

uspešno izbrani. Strokovni prispevek s prezentacijo, z naslovom Knjižnica + splet2 = realnost, 

je 4. novembra 2021 preko video konference na mednarodnem posvetu Poti do knjige 

predstavila Aleksandra Papež. 

10. 8 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 letu 2021 smo od dolžnikov uspeli izterjati skupni znesek v višini 1.109,84 € 

 

11.  SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI/DRUŠTVI 
 

11.1 Radio Slovenske gorice 

V mesecu maju smo z Radiem Slovenske gorice, s katerim zelo dobro sodelujemo, pričeli 

izvajati redno rubriko, ki nosi naslov, Razkrito med platnicami. Rubrika govori o aktualnem v 

svetu knjižnic, o izbranem branju za otroke, mlade in odrasle, o literarnih nagradah, projektih, 

natečajih, našem dogajanju, o knjižnem in neknjižnem gradivo ipd. Vse s ciljem povabiti 

posameznike k branju. Vsebino za rubriko pripravljata Zdenka Krautič in Aleksandra Papež. 

Prisluhnete pa ji lahko vsak torek in petek ob 18.35 na valovih Radia Slovenske gorice (96.4 

Mhz). 
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Mesec  Tema 
maj mladina 

odrasli 
Kako dolg je čas,  Maša lovi sonce, lahko branje in Jurčičevo leto 
Umetnica s kano 
Zaupaj življenju 
Nalin svet 

junij mladina 
odrasli 
 

Gasilec Luka, Sončnica, Moderndorfer, V., pustolovske zgodbe 
literarni natečaj Soba št. 10, Evidenca, Širok, M., 10 minut in 38 
sekund, Shafak, E. 

avgust mladina 
 
 
 
odrasli 
 
 
 
 

Nogomet – biografije nogometašev in svetovno prvenstvo  
Miška z roza očali in disleksija, Brata pirati in zaklad …  
Zobje morskega psa, Viralni posnetek, Zgodba o malem 
starem možu, Kaja gre v vrtec, Kaja gre v šolo, Brezzobi tiger 
Počitnice samo z očkom Hodim, hodiš, hodimo – vodniki po 
Sloveniji, Tam, kjer pojejo raki, Verjemi mi, poletni triler  
Niti koraka več, Skrivnosti, ki smo jih varovale, Gretin greh 
Sredi življenja smo s smrtjo obdani, Otok nenavadnih otrok 
Maria Montessori (in novi začetki) 

september mladina 
 
 
odrasli 
 

Balada o drevesu (dan samomorov)  
Blaž ne mara brati (o stripih in nacionalnem mesecu branja)  
Škatla, polna ljubezni (in o vseživljenjskem učenju) 
Modrost starih psov (ob minulem dnevu psov) 
Kita (žensko branje za jesenske dni) 
Šepetalec (kriminalka za jesenske dni) 

oktober mladina 
 
 
odrasli 
 
 

140 decibelov tišine in dan gluhonemih, France Bevk in o Pikini 
bralni znački, Nekoč so bili čarobni in o magičnih žlicah  
Botrovo darilo (Pižama) + dan boja proti revščini Kekec 
O kuharskih knjigah in zbiranju receptov – Teden kulturne 
dediščine, Knjižničarka iz Auschwitza in o bralni znački za 
odrasle, Čez gore in čez morje, Kristina Brenkova + bralne 
značke, Kurji pastir (F. Lainšček) 

november mladina 
 
 
odrasli 
 

Kako izuriti zmaja, Divjina in dan mladine, Srebrni deček (K. 
Ohlsson) in o tednu splošnih knjižnic  
O dečku, ki je lepo pozdravljal (S. Pregl) in dan pozdrava 
Alex Michaelides – kriminalke 
Lenartovo, Dom sv. Lenarta – zvočne knjige in teden splošnih 
knjižnic, bralni nahrbtniki 
Otroci z vlaka (V. Ardone) in dan izseljencev 

december mladina 
 
 
odrasli 
 
 
 

o Miklavžu z deli Stanke Devjak, o izboru zlatih hrušk 
»Čarobna božična prodajalna« (Powell-Tuck) in misli za 
praznične dni, Čarobna krogla (A. Lobato) – božične želje 
»Kuba mojih sanj« in o dnevu človekovih pravic 
Angel Beraček in Miklavž, »Čaroben božič« (Wright), V deželo 
luči – božične zgodbe klasikov 

Tabela 16: Razkrito med policami na Radiu Slovenske gorice, 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

11.2 Večgeneracijski center Štajerska 
Večgeneracijski center Štajerska, si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadeva za čim boljšo 

socialno vključenost, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako 
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vsakemu posamezniku skuša ponuditi priložnost za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo 

življenje. V letu 2021 so svoje storitve (pravno, socialno in psihološko) ponujali individualno.  

11.3 Organizacija RKS – OZ Lenart 

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

Na mesec izvedejo 2 tečaja po 15 udeležencev. 

V letu 2021 sta bili  v večnamenski dvorani v okviru organizacije v  Knjižnice Lenart izvedeni 

dve krvodajalski akciji. 

11.4 Razvojna agencija Slovenske gorice. 

V tednu vseživljenskega učenja je naša sodelavka Aleksandra Papež obiskala dve skupini 

univerze za tretje življenjsko obdobje in izvedla pripovedovalsko srečanje Niti življenja. 

 

V sklopu tega so del dejavnosti izvedli v naših prostorih, na pomoč smo jim priskočili tudi z 

oblikovanjem promocijskega materiala. 

11.5  Javni sklad RS za kulturno dejavnost – OI Lenart 

Ob povabilu Jskd-ja smo sodelovali pri radijski proslavi ob materinskem dnevu. 

11. 6 Festivali 

V mesecu maju smo sodelovali na festivalu Igraj se z mano, potekla je virtualno. 

V mesecu maju in juniju smo sodelovali na Fabulovem festivali, v naših prostorih smo izvjali 

aktivnosti v zvez s tem programom 

11.7 TrojicaFest 

Knjižnica je na TrojicaFestu sodelovala s pripravo pravljičnega doživetja v soboto in nedeljo, 

19. in 20. junija. 

28. avgusta smo pripravili kamišibaj na dogodku Na tržnico z Ovtarjem, sodelovalo je 13 otrok 

11.8 SVZ Hrastovec 
Na pobudo iz zavoda Hrastovec smo od meseca junija obiskovali varovance zavoda ter izvedli 

pripovedovalske ure. 

11.9 Vdc Polž Maribor, enota Lenart 

V dogovoru s kolektivom VDC Polž, enota Lenart, smo pripravili poseben bralni projekt za 

uporabnike zavoda »V objemu besed«. 

 

V bralni kovček smo »skrili« deset knjig – izbor lahkega branja, slikopisov in slikanic brez 

besedila. Uporabnik skupaj s koordinatorico projekta v enoti prebere oz. prelista dve knjigi iz 

seznama, o njima kaj napiše ali nariše na posebej pripravljeno zgibanko. K branju pa so v 

zavodu povabili tudi sodelujoče v pilotnem projektu »S teboj lahko« VDC Polž Maribor. 

Projekt smo pričeli izvajati v oktobru, zaključili pa ga bomo v marcu, ko bomo za sodelujoče 

pripravili dogodek ter jih nagradili.  

11.10 Dom sv. Lenarta  

Že pred časom smo poskušali stkati stike z domom starostnikov v naši knjižnični mreži, pa nam 

je epidemija to namero v celoti preprečila. Namere nismo zavrgli in letos nam je uspelo 

vzpostaviti sodelovanje v oktobru,  ko smo zaključevali mesec Nacionalnega skupnega branja, 

ki je letos spodbujal prav medgeneracijsko branje. Projekt smo poimenovali Potica, zvita iz 

besed.  
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V četrtek, 28. oktobra, smo izvedli prvo srečanje, preplet bralnega kluba, družabnega srečanja 

in pripovedovalskega dogodka. Skozi pogovor po dogodku smo zaznali, da je bilo prvo srečanje 

dobro sprejeto in je doseglo svoj namen – spomniti na pomembnost branja in pisanja ter 

pripomoči k prijetnemu počutju. »Po dolgih mesecih zaprtosti, si naši stanovalci želijo novih 

obrazov in srečanj,« je povedala gospa Liljana Cafnik, delovna terapevtka, ki s pomočjo 

sodelavke Danice, projekt koordinira in spodbuja v Domu sv. Lenarta.  

Drugo srečanje je bilo 16. decembra, ko je beseda tekla o prihajajočih praznikih. 

 

11. 11 Osnovne šole – likovno povabilo 

V sklopu obeleževanja 60-obletnice Knjižnice Lenart smo 

povabili osnovne šole k likovnemu ustvarjanju z naslovom 

Knjižnica se zrcali v očeh otrok. Povabilo je bilo zelo 

dobro sprejeto in do junija 2022 bodo pri nas razstavljale 

vse 1. triade osnovni šol v naši knjižnični mreži. 

 

V mesecu novembru smo na mladinskem oddelku že 

gostili razstavo likovnih izdelkov 1. triade Oš Voličina v 

decembru pa izdelke 1. triade oš Benedikt. 

 

12. ZAPOSLENI 

V Knjižnici Lenart je v letu 2021 redno zaposlenih 7,50 delavcev, od katerih sta dve zaposlitvi 

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

za določen čas šest ur. 

12.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih  

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

V mesecu juniju sta uspešno opravili strokovni izpit – knjižničar dve delavki, ki sta se nanj 

pripravljali že lansko leto. V letu 2021 smo bili na 30 izobraževanjih, kar nekaj jih je potekalo 

virtualno 

 

Datum Lokacija Tema Št. 
ur. 

Št. 
oseb 

17. 2.- 17. 3. 
2021 

Webinar Priprava dokumentarnega filma 9 1 

3. 3. 2021 Webinar Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden 
kulturne dediščine 2021 

2 1 

3. 3. 2021 Webinar Predstavitev novosti 2021, založba Avrora 2 1 
10. 11. 3. 
2021 

Webinar Niso vse knjige za hec: problemska literature 
med bralci 

2 2 

11. 12. 3. 
2021 

Ljubljana 
Nuk 

Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega 
izpita 

12 2 

marec 2021 Webinar Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v 
javnem sektorju: 

14 1 

29. 3. – 2. 4. 
2021 

Webinar Tečaj za začtnike v stroko: Modul 1: Knjižnično 
gradivo in knjižnice 

15 2 

18. 4. 2021 Webinar 8. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem 
sektorju 

3 1 
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11. 5. 2021 Webinar Po korakih do strokovne objave 6 2 
13. 5. 2021 Webinar Knjižničar – knjižničarju sedmič: DAN DOBRIH 

PRAKS 
5 2 

19. maj, 3. in 
10. junij 

Webinar Priprava spletne prireditve od A do Ž 6 2 

10. 6. 2021 Webinar Predstavitev priprave notranjih pravil in uporabe 
digitalnega arhiva 

3 1 

17. 6. 2021 Pohorje Integracija telesa v pripovedovanju in doživljanju 6 1 
15. 9. 2021 Ljubljana Začetek bralne sezone 2 2 
15. 9. 2021  Velenje Pikina bralna značka 2 1 
17. 9. 2021  Webinar Bralna čajanka – dobre prakse bralnih klubov 2 2 
24. 9. 2021  Webinar Otvoritev Tednov kulturne dediščine 2021 1 1 
29. 30. 9. 2021  Webinar E-fest 5 1 
4.- 8. 10.2021 Webinar ABC bralne pismenosti 12 6 
27. 28. 10. 
2021 

Rogaška 
Slatina 

Oblikovanje strateškega dokumenta knjižnice 
Predstavitev dobrih praks 

5 
4 

1 

3. 11. 2021  Webinar Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah 

2 2 

5. 11. 2021  Webinar Novosti v Knjižničarstvu 3 1 
11. 11. 2021 Webinar Mladi bralec inj digitalni mediji 5 1 
11. 11. 2021 Webinar Bralna čajanka 2 2 
12. 11. 2021  Webinar Poti do knjige 5 2 
13. 11. 2021    Webinar 3. izobraževalni dan DBG 3 1 
16. 11. 2021  Webinar Delavnica za vašalce biografij na portal Obrazi 

slovenskih pokrajin 
2 1 

25. 11. 2021 Webinar Predstavitev digitalne izposoje slovenskih filmov 3 1 
16. 12. 2021 Webinar Bralna čajanka 2 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 oglašujemo na  

lokalnem radiu, Radio Slovenske gorice, časopisu Ovtarjeve novice, novem spletnem portalu 

Ovtar 24, spletnem portalu Prlekija-on.net in prilogi častnika Večer, Štajercu. 
 

OBJAVLJENI PRISPEVKI O KNJIŽNICI 

 

PRISPEVEK LOKACIJA 

OBJAVE 

OBJAVLJENO 

V Knjižnici Lenart pišejo z roko Prlekija-on.net januar 2021 
O Tednu pisanja z roko Štajer'c januar 2021 
Letni pregled dela Knjižnice Lenart Ovtarjeve novice januar 2021 
Napovednik – projekt Beremo s Prešernom Štajer'c februar 2021 
Napovednik – kulturni dan virtualno Štajer'c februar 2021 
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Naš virtualni kulturni program – opis in Youtube 
povezava 

Prlekija-on.net februar 2021 

O virtualnem kulturnem dnevu s KTD Selce Štajer'c februar 2021 
Naš utrip v mesecu kulture  Ovtarjeve novice februar 2021 
O razstavi Andreja Perlaha Štajer'c marec 2021 
Razmišljanje ob dnevu žena »Ženska ženski« KUD Vitomarci FB marec 2021 
Radijska oddaja ob materinskem dnevu – zgodba K. 
Brenkove 

Radio SG marec 2021 

Povezava do našega natečaja in o razstavi Andreja 
Perlaha 

Ovtarjeve novice marec 2021 

Obvestilo o našem zaprtju in odprtju Radio SG april 2021 
O naših dejavnostih Ovtarjeve novice april 2021 
Delili naše dejavnosti v sklopu Noči knjige 2021 FB Občine Lenart april 2021 
Dragocena zbirka v samostanski knjižnici Štajer'c april 2021 
Prvič rubrika razkrito med platnicami Radio SG maj 2021 
Napovednik za Razkrito med platnicami Ovtar 24 maj 2021 
Prispevek o novi radijski rubriki Ovtar 24 maj 2021 
Prispevek o Knjižnici Lenart v času korone Prispevek za 

strokovni posvet v 
Trebnjem 

maj 2021 

Razkrito med platnicami Spletna stran 
Knjižničarskih novic 

junij 2021 

Sanjam s svojo knjižnico Ovtar 24 junij 2021 
Vabijo v sobo št. 10! Štajer'c junij 2021 
Knjižnica Lenart praznuje Ovtar 24 junij 2021 
Knjižnica Lenart jih ima 59! 
Objava zgodbe – Soba št. 10 
Poletna priporočila 

Ovtarjeve novice junij 2021 

Knjižna obala vabi Ovtar 24 julij 2021 
Branje pod kostanji Štajer'c avgust 2021 
S šolsko torbo med knjižne police Ovtarjeve novice avgust 2021 
Branje pod kostanji 8x rubrika Branje pod kostanji Radio SG avgust 2021 
V Knjižnici Lenart ob obisku nagradili prvega šolarja, S 
kamišibajem v Sveti Trojici, Pravljične ure so nazaj, 
Zbiranje receptov Ke mo jeli, Bralna značka za odrasle 

Ovtar 24 september 2021 

To sredo praznujemo, Bralna značka za odrasle, Kje je 
sreča doma?, Teden kulturne dediščine 2021, Z nami 
berejo tudi v VDC Polž v Lenartu, Z branjem 
postanemo čarobni … 

Ovtar 24 oktober 2021 

Najstarejši recepti iz 1951 – o razstavi receptov Štajer'c oktober 2021 
O mesecu nacionalnega branja in Bralni znački za 
odrasle 

Ovtarjeve novice oktober 2021 

Posebna pohvala ZSK + QR koda do dogodka 
Pričeli smo s projektom Potica zvita iz besed 
Uvodnik o branju 
Teden splošnih knjižnic pri nas 

 

Ovtarjeve novice november 2021 

Brati ali ne ni vprašanje – o Tednu splošnih 
knjižnic v Knjižnici Lenart 
Posebna pohvala združenja 

 

Štajer'c november 2021 

Bralni virus Knjižničarske novice  november 2021 
Spregledani v objektivu: Bernard Perger Ovtar 24 november 2021 
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Prejeli smo posebno pohvalo Združenja splošnih 
knjižnic  
Ob Dnevu splošnih knjižnic podeljene nagrade za 
najboljše projekte splošnih knjižnic 
Posebna pohvala ZSK za projekt Knjižnici Lenart 

 

Adventni bralni izziv, Jurčičevo leto Ovtar 24 december 2021 
Adventni bralni izziv, Prvič jih je obiskala Vilinka 
V lenarški knjižnici podarili praznična doživetja 

Štajer'c december 2021 

Tabela 18: Objavljeni prispevki o Knjižnici Lenart v medijih, 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

DOGODKOVNIK 2021 

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

2021 vnašali naše dejavnosti: pravljično uro Beremo z dinozavri, obisk varovancev SVZ 

Hrastovec in izvedba pravljičnega dogodka Objemi me močno, predaja bralnega kovčka v VDC 

Polž, pravljična ura Nagajivi ježek, pravljična sreda Razigran uživaj dan, pravljična sreda 

Skuhaj mi pravljico, začetek Bralne značke za odrasle … 

 

PROMOCIJSKI MATERIAL 

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, z menjavo števca z večjo močjo 

bomo poskušali začasno odpraviti težavo.   

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

 

V letu 2021 smo kupili 30 kompletov polic za knjige in 17 lesenih regalov za cd-je ter 2 lesena 

regala za knjige, saj smo preuredili knjižnico ter video-oddelek prestavili v garderobo.  V sklopu 

tega še 150 opornikov za knjige.  

Za otroški oddelek smo nabavili še 4 sedalne vreče. V čajni kuhinji smo zamenjali hladilnik. 

 

V sklopu razpisa Ministrstva za kulturo smo v mesecu juniju kupili še 3 računalnike z vso 

programsko opremo, ki so namenjeni izposoji, generiranju ter varovanju gradiva. 

 

15. POVZETEK IN ZAKLJUČEK 

 

Za Knjižnico Lenart je bilo leto 2021 kljub razglašeni epidemiji po veliki večini merljivih 

kazalnikov uspešno.  

Podatki pričajo o uspešnem delovanju, kljub razglašeni epidemiji, je podatek aktivnih članov v 

knjižnici in številu izposojenega gradiva zelo visok. 

 

V veliko veselje nam je, da smo zopet vzpostavili stik z Domom sv. Lenarta in Varstveno 

delovnim centrom Polž, enota Lenart in hkrati hvaležni, da so nam odprli vrata in nas povabili 

medse.  

Ponosni smo, da smo dobili posebno nagrado Združenja splošnih knjižnic, kar nas posebej 

veseli in nam daje zagon za naprej in vedenje, da delamo dobro, saj se prilagajamo času in 
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potrebam ljudi, ki nam zaupajo in k nam radi zahajajo in to smo predstavili v obliki referata 

tudi na mednarodnem posvetovanju Poti do knjige.  

Za otroke in odrasle smo pripravili veliko virtualnih dogodkov ter tako pripeljali knjižnico v 

njihove domove. 

 

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 2021 

 

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 2020 Leto 2021 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. 005 179.534 204.804 1,14 

04 Oprema in druga opr. OS,  006 1.244.683 1.295.505 1,04 

05 Popravek vrednosti opreme  007 1.235.011 1.278.565 1,04 

 Skupaj 001 672.465 654.463 0,97 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 ni 

spremenila. Znesek nepremičnin je enak znesku v letu 2020, povečal se je  znesek popravka  

vrednosti nepremičnin,  tako  sedanja vrednost nepremičnin znaša 637.522,55EUR. 

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 2021 povečala 

za 50.821,55 EUR in znaša 1.295.505,16 EUR. Odpisana vrednost opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 43.554,08 EUR in znaša 1.278.565,25 EUR. 

Knjižnica je v letu 2021  nabavila vgradni hladilnik, termični tiskalnik, tri monitorje, tri 

računalnike, štiri sedalne vreče za otroke,  trinajst regalov iz lesa in kovinski regal. Nabavna 

vrednost opreme nabavljene v letu 2021 znaša 10.830,89 EUR, vrednost odpisane opreme (1 

računalnik, 3 monitorji, tiskalnik kartic) znaša 3.970,73EUR. 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR 

Denarna sredstva v blagajni znašajo 31.12.2021  926,10 EUR. 

Denarna sredstva na TRR znašajo 31.12.202  30.597,03 EUR. 

Kratkoročne terjatve do občin znašajo 31.12.2021 14.567,16 EUR. To so terjatve do občin 

Lenart, Cerkvenjak in  Sveti Jurij. 

Kratkoročne terjatve do državnih institucij so izkazovale 31.12.2021 terjatev v znesku 1.064,53 

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

 

 

 

C) ZALOGE (knjižnica ne izkazuje zalog) 

 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 
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Izkazane kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev in 

zaposlenih.  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 16.517,91 EUR, obveznosti do dobaviteljev 

1.024,32 EUR, druge kratkoročne obveznosti 2.306,59 EUR, obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna 57,70 EUR.  

Pasivne časovne razmejitve znašajo 19.459,77 EUR, 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 662.250,99 EUR.  

 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  

Prihodki 2021 (primerjava z letom 2020) in finančni načrt za leto 2022. 

PRIHODKI 2020 2021 INDEKS PLAN 2022 

 € €  € 

OBČINE 258.879,85 258.881,00 1,00 272.400,00 

MINISTRSTVO 21.512,00 22.299,00 1,04 22.300,00 

PROJ. IN SUBV. 4.482,69 3.326,53 0,74 2.800,00 

LASTNA SRED. 11.546,76 12.823,35 1,11 11.000,00 

KK 9.364,00 8.792,00 0,94 12.000,00 

RAZNI PRIH. 5.169,71 9.610,83 1,86  

     

SKUPAJ 310.955,01 315.732,71 1,02 320.500,00 

 

V strukturi celotnega prihodka za leto 2021 predstavlja dotacija za knjižni nakup Ministrstva 

za kulturo 7,06 %. Prihodki od poslovanja so višji od odhodkov v znesku 34,14 EUR. 

Odhodki 2021 (primerjava z letom 2020) in finančni načrt za leto 2022. 

ODHODKI 2020 2020  INDEKS      2022 

     

Materialni stroški 24.309,13 31.382,74 1,29 22.000,00 

OS, amortizacija. 8.375,27 5.012,92 0,60 7.000,00 

Stroški delavcev 206.095,79 221.552,81 1,08 233.000,00 

Nabava knjiž. gr. 58.185,66 57.750,10 0,99 56.000,00 

PČR 13.989,16    

60 letnica KL    2.500,00 

 310.955,01 315.698,57 1,02 320.500,00 

 

Odhodki za plače predstavljajo največji delež v strukturi odhodkov in znašajo 70,2 %, nakup 

knjižnega gradiva predstavlja 18,3 %, vsi drugi odhodki znašajo 11,5 %. Indeks materialnih 

stroškov je 1,29 kar je posledica različnega zajema podatkov v poročilu. V letu 2020 so bili 
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stroški dela po pogodbi zajeti v postavki: stroški delavcev, v poročilu za leto 2021 so zajeti v 

postavki: materialni stroški. 

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, 2. 2. 2022      Petra Kranvogel Korošec, 

         direktorica 

 

 

 


