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1. SPLOŠNI PODATKI 

 

Knjižnica Lenart 

Nikova 9, 2230 Lenart 

Matična številka: 2213265 

Davčna številka: 87191431 

 

Velikost knjižnice 

Knjižnica Lenart je osrednja splošna knjižnica, ki na območju Upravne enote Lenart 

pokriva 6 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah. Ustanoviteljici knjižnice sta občini Lenart in Sveta Trojica, ostale 

občine so pogodbene partnerice. 

Kot osrednja knjižnica spada poleg knjižnice v Slovenski Bistrici v območje delovanja 

osrednje območne knjižnice Mariborske knjižnice. 
Število krajevnih knjižnic: 4  

KK Lenart 

KK Voličina  

K Cerkvenjak 

K Sv. Ana 
Posebne zbirke:  

Poličeva soba: Kulturna dediščina, Domoznanska zbirka – poleg osnovnega  

domoznanskega gradiva posebej Penova zapuščina, Poličeva zbirka , Fototeka, Tošev 

opus, Maistrove prireditve – Arihov opus, Ilaunig, Jurovska zbirka 

Bredina čitalnica: Literati – stalna razstava; zbirka del; Referenčna zbirka 

Penova dvorana: dvorana  I. nadstropje;  
Število redno zaposlenih (nedoločen in določen čas):  6.75 

Javna dela: 3, 1 projektna zaposlitev (JSKD); 
Občasna dela: študenti, zunanji sodelavci, volonterji 

Zakonske in druge pravne podlage za delovanje knjižnice 

►Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Ur.l.96/02, Ur.l. 

111/2013, 68/16 in dopolnitve. 

►Zakon o knjižničarstvu, Ur.l. 87/01, 92/2015 in dopolnitve. 

►Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l.86/04 in spremembe:51/07, 67/07, 94/07 in 

dopolnitve. 

►Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur.l.29/03. 

►Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur.l.73/03,  

    70/08. 

►Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Ur.l. 88/03. 

►Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo  

    knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Ur.l. 19/03.  

►Pravilnik o razvidu knjižnic. 

►Nacionalni program kulture. 

►Standardi za splošne knjižnice. 

►Zakon o obveznem izvodu publikacij, Ur. l. 69/06, 86/09. 

►Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. 

►Odlok o ustanovitvi Knjižnice Lenart, MUV, 2007. 

►Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti z občinami Benedikt, Cerkvenjak,  

   Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slov. gor. 

►Strateški načrt 2013-2018. 



►Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 

►Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Knjižnici Lenart, 2013. 

 

 

Dolgoročni cilji 

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

    zakonskimi normativi, prilagojeno okolju in uporabnikom. 

►Pridobiti ustrezno število in kvaliteto kadrov. 

►Delo s kadri: permanentno izobraževanje, motiviranje za delo, skrb za dobro notranjo  

     komunikacijo in sodelovanje. 

►V sodelovanju z uporabniki graditi dobro knjižnično zbirko. 

►V sodelovanju z občinami pokriti lokalne interese preko domoznanskih aktivnosti ter   

     preko različnih dogodkov, izobraževalnih oblik čim bolj približati dejavnost  

     različnim ciljnim skupinam. 

►V sodelovanju z občinami in Ministrstvom za kulturo izboljšati financiranje na glavo  

     prebivalca, da bi približali storitev slovenskemu povprečju. 

 

 

Letni cilji 

►Oblikovanje učinkovite in kakovostne zbirke in storitev. Kljub varčevalnim ukrepom  

    iz obstoječih virov izvesti čim več, interpretirati na drugačen način. 

►Uspešna priprava programa in uskladitev finančnih možnosti z občinami, podpis  

    pogodb s financerji. Delo na mreži Knjižnice Lenart, še posebej bibliobusnih  

    ali drugih postajališč, ki lahko nadomeščajo krajevne knjižnice v vseh zunanjih  

    centrih. Približati dostopnost storitev knjižnice vsem občanom. 

►Prizadevanja za realizacijo čim več potreb uporabnikov in interesov lokalnih    

    skupnosti. 

►Aktivnosti v večnamenski dvorani – Center skupnostnih storitev (večgeneracijski  

    center, cooworking, izobraževalno središče,….  

►Ohranjanje števila obiskov, članov in izposoje na ravni prejšnjih let in prizadevanje  

     za včlanjevanje čim več novih uporabnikov. 

►Delo z določenimi ciljnimi skupinami in lokacijami (odrasli in branje). 

►Katalog zbirke raritet v Samostanski knjižnici Sveta Trojica. Izboljšave. Predstavitve  

    javnosti. Ogledi za obiskovalce. 

►Aktivnejše približevanje knjige in knjižnice najmlajšim z aktivnim izvajanjem  

    pravljičnih ur, ustvarjalnih dogodkov in pogovorov. Delavnice. 

 

►Ilaunigovo delo: izdaja Kronike Sodnije Sv. Lenart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. NORMATIVNI DEL – SPREMEMBE IN POMEN 

 

Vsi predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si 

 

V letu 2017 smo v slovenskem knjižničarstvu prišli do novih standardov in normativov, ki še 

bolj poudarjajo potrebo dobre vizije, sodobne pristope, uporabo tehnologije, predvsem pa 

usposobljene človeške vire. Kot velja za vse predpise, še posebej velja za področje kulture; v 

izvajanju smo silno nedosledni. 

 

 

3. KNJIŽNICA LENART – OSREDNJA KNJIŽNICA Slovenskih goric  

Uvodna beseda direktorice 

 

Za nami je praznično leto 2017 – 55-letnica knjižnice. Kriza za nas se še kar nadaljuje. Če ne 

bi bilo zvestih obiskovalcev, prijaznih posameznikov in donatorstvu naklonjenih podjetnikov, 

bi lahko rekli, da je svet pozabil na nas. To je bil tudi razlog, da smo obeleževali obletnico, 

tako rekoč brez denarja. Ampak, izdelali smo si praznični logotip in ob še tako vsakdanjih 

vsebinah povedali, da smo tu, za ljudi, in da smo središče, kjer se zbira čedalje več različnih 

skupin in dejavnosti ter uporabnikov teh dejavnosti. Trudili smo se ustreči vsem. Beseda ne je 

redka na našem repertoarju. Spoznanje proti koncu leta, ko smo seštevali minuse in se bali, ali 

bomo zares končali v rdečih številkah, pa je dalo še bolj prepričljiv argument – dalje pa ne gre 

več. Ne zaradi ironije situacije in ne zaradi vsebine dela. 

4 leta samo krčimo in izvajamo storitve »z zunanjo lakirano glazuro«, sedaj je treba pričeti 

misliti tudi na kvaliteto, saj bodo sicer Slovenske gorice potrebovale svojo posebno ustavo. 

Dobra volja je premalo za izvaja storitev knjižnice. 

Nismo izvedli tistih ciljev, ki so odvisni od denarja in od drugih. Lastne sile smo uspeli 

mobilizirati, uspešno smo izvajali projekt usposabljanja mlade delavke na določenem 

delovnem mestu (subvencija JSKD RS), a kaj pomaga, če je po 5 letih dokazovanja, kako zna 

pripovedovati pravljice tako otrokom kot odraslim, zapeti in zaigrati hkrati, že spet brez redne 

zaposlitve. Uspešno izvajamo usposabljanje invalidne osebe na delovnem mestu, za katerega 

smo dobili tudi podporno pomoč za opremo ter zagotovilo županov, da smemo izvesti v letu 

2018 podporno zaposlitev. Uspešno izvajamo javna dela, vsako leto druge osebe pomagajo pri 

delu.  

Bistvo (ne)organiziranosti javne knjižnične službe na območju Knjižnice Lenart je, da ni 

osnovana na zakonu o knjižničarstvu, ampak na politiki zgornje meje, kar pomeni, da je za 

knjižnico dovolj 5 ljudi (zaposlenih), »prostovoljni« prispevki za knjige in najosnovnejši 

materialni stroški; za vse, kar se zgodi več, je potrebna posebna hvaležnost. Ta logika velja 

vse od njene ustanovitve – njeno postavljanje je bilo vedno odvisno od osebne žrtve. Dokler 

ne bomo presegli te miselnosti, bodo težave. Zaupanje v katerega koli direktorja knjižnice, ki 

bo izračunal stroške službe na osnovi zakonskih predpisov in jih bodo občine tudi zagotovile, 

bo dalo novo moč delovanju celotne lokalne samouprave. Veselje in ustvarjalno delo, 

sodelovanje in razumevanje, delo z roko v roki se razhajajo v celotnem finančnem načrtu za 

nekaj 10.000 EUR; ne milijonske vrednosti. Tudi načinov izvedbe je lahko mnogo, a jih 

preprosto ne izbiramo, ker ta dejavnost ni »vidna« in dovolj zanimiva. Vsako storitev 

izvajamo kot berači, saj tisto, kar piše v zakonu, izvajamo tako, da »prosjačimo«.  

Ilustracija bo projekt PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU 

KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD RS. S prijavo na ta projekt smo zagotovili 

subvencijo JSKD v višini 5.000 EUR, razliko do plače za 10 mesecev redne zaposlitve smo 

morali zagotoviti sami. Vzrok za tako prijavo? Izvajanje dejavnosti za otroke; s projektom 

smo obdržali našo pravljičarko, ki redno tedensko zbere 30 otrok in njihovih staršev, torej 

http://zakonodaja.govsi./


redna, z zakonom predpisana dejavnost. Prosili smo za rebalans in projektna sredstva, a se ni 

zgodilo nič. 

Zadnjih 5 let smo izvajanje prireditev in dejavnosti za otroke, pomoč v izposoji, 

informacijsko-medijsko-komunikacijsko ter domoznansko storitev izvajali preko javnih del in 

projektov. Vse te zaposlitve in še nekaj dodatnih za krajevne knjižnice (ki jih ni) bi morali 

imeti že od nekdaj redno zaposlene. V teh 5 letih smo z lastnim delom prihranili proračunu 

gotovo da vsako leto vsaj za eno bruto plačo, saj nismo plačevali dragih izvajalcev del, ampak 

smo usposobili lastne ljudi in izvajali storitve, kot da bi imeli vse pokrito. Sedaj so 

usposobljeni, zato si prizadevamo, da bi jih lahko obdržali in tako dali novo vrednost našim 

ustanoviteljem in pogodbenim partnerjem. Kvalitetnejše delo, ker bo redno in stabilno. Pa še 

zanimivost, nekatere storitve bi lahko izkoristile tudi občine in UE Lenart pa še kdo, tudi tržna 

niša je v končni fazi.  

Podpisane pogodbe financerjev so za leto 2017 ostale enake kot leto poprej. To pomeni 

občutno znižanje prispevka občin od uskladitve leta 2012. Takrat smo sprejeli sklep, ki je še 

vedno obvezujoč: 

»Skupna sredstva za delovanje Knjižnice Lenart, se v letu 2013 znižajo za 5%, glede na leto 

2012 in znašajo skupaj 220.990,10 EUR, brez krajevne knjižnice Voličina, ki jo posebej 

financira Občina Lenart, pa 204.990,10 EUR. 

Ključ za delitev stroškov (204.990,10 EUR) je število prebivalcev posamezne občine, kot je 

navedeno v predlogu Knjižnice Lenart. 

Po predlaganem ključu  se tudi sklenejo letne pogodbe z Knjižnico Lenart.«  

(Črni les, 12.11.2012) 

 Za leto 2013 smo skupaj pripravili nove pogodbe, ki so močno dvignile prispevek občin 

pogodbenih partneric in prepričani v usklajenost nadaljevali s takim načrtovanjem. Občina 

Lenart kot ustanoviteljica je s pogodbo, št.1/2013 zagotovila 87.530,77 € za osnovni »paket« 

in 16.000€ za KK Voličina, skupaj 103.530,77€. 

Za leto 2014 je bilo realizirano nakazilo 94.789,00€, za leto2015 92.129,40€, za leto 2016 

enak znesek in 8.000€ za projekt, čeprav je bil v pogodbi zapisan 4. člen: »Za izvedbo 

projektov Knjižnice Lenart v letu 2016, bo le-ta razliko do zneska 103.863,57€, to je 

11.734,17€, lahko pridobila iz drugih sredstev (programov »LEADER« ali njim podobnih 

projektov).« Tudi za leto 2017 je bil zapisan v pogodbi enak znesek (92.129,40€), za vse; brez 

dodatka za Voličino. »Dodatno pa bo Občina Lenart zagotovila 8.000€ za izvedbo 

obnovitvenih del parketa v Knjižnici Lenart«. Ta dela je izvajala Občina Lenart neposredno in 

denar ni bil nakazan v Knjižnico Lenart. Za leto 2015 je tudi Občina Benedik rigorozno 

znižala vrednost pogodbe za 4.006,73€, a je za leto 2017 povrnila znesek v proračun. 

Pravzaprav je upadanje financiranja še vedno v teku. Zatiskanje oči pred potrebnostjo 

financiranja, še bolj pa usklajevanja financiranja delovanja javne knjižnične službe, je tek na 

kratke proge, predvsem pa je popolnoma izčrpalo sicer dobro osnovan zavod in navidezno 

usklajeno delovanje. Upamo, da bo v letu 2018 uspelo zaključiti pogovore o novi pogodbi o 

financiranju in uskladitvi odprtih vprašanj, ki očitno izhajajo iz nove sistemizacije delovnih 

mest. 



Vsa leta se ukvarjamo samo s tem, kako bi dosegli predpisane stvari v dobro občanov, brez 

dovolj denarja. Kako bi dopovedali, da nismo še niti na površju, kaj šele v razkošju, zato smo 

v letu 2017 pripravili osnovo za novo pogodbo v letu 2018. Pripravili smo prenovljen akt o 

sistemizaciji dela in delovnih mest, ki je bil nujen tudi zaradi zakonskih sprememb. 

 Nismo še povsem na minimalnih zakonskih zahtevah, za kar je vzrok v dejstvu, da kar 3 

občine nimajo svoje enote, da se tudi občine niso odločile za nakup kombibusa, ki bi 

nadomeščal krajevne knjižnice in bi bil nujna investicija. Vsak tak odmik pomeni razvojni 

zaostanek območja, saj ni skrivnost, zakaj se ljudje odseljujejo iz Slovenskih goric. Trenutno 

bi obstoječe storitve: osrednja knjižnica, 3 krajevne knjižnice, dosedanji obseg dejavnosti  

redno zaposlenimi skupaj 9,75 in stroške dela pokrili s predloženim finančnim načrtom. 

Upamo na modrost občin in na uspešno sanacijo kadrovske strukture knjižnice.  

Iz razloga krpanja zakonskih norm smo prijavili na LAS Ovtar Slovenskih goric projekt 

Knjiga+, s katerim bomo v zagonskem delu pognali storitev, ki bo zmanjšala nedostopnost 

določenih krajev do knjižnice in bralne kulture. Projekt smo dobili in s tem 30.527,91€, 

vendar moramo najprej projekt izvesti šele nato prejmemo sredstva (po oceni leta 2019 ali 

celo 2020). Medtem pa je potrebno zagotavljati ljudi, ki bodo izvajali te storitve. Ker 

septembra oziroma oktobra še ni bilo znano, ali bomo dobili projekt, ali se bodo občine 

strinjale o podporni zaposlitvi invalida, kako bo z uredbo o plačah direktorjev, niso še bili 

zaključeni postopki o javnih delih, zato smo dali občinam takrat veljaven FN, ki smo ga 

novelirali po vseh teh spremembah in novi sistemizaciji dela. Zavedamo se, da je potrebna 

uskladitev in rebalansi. Prepričana sem, da bomo z roko v roki razrešili nastalo situacijo.  

 

Če smo lansko leto omenjali med zamudniki plačil Občino Benedikt, jo moramo tokrat 

pohvaliti. Držala je vse besede, ki jih je dala. Uvrstila je strošek knjižnice ustrezno v 

proračun; pokrila je vse zaostale obveznosti in prva podpisala pogodbo za leto 2018. 

 

Usklajena in dobro izpeljana je bila tudi akcija lakiranja parketa. Investitor je bila Občina 

Lenart. Z izvajalcem del smo usklajeno izvedli terminski načrt. Tako smo z občasnim 

zapiranjem knjižnice od sredine aprila do konca maja uspeli prebarvati vse parketne površine, 

kar je pomenilo, da je celoten kolektiv prenesel vse gradivo razstavil, prečistil in postavil 

nazaj vse ponovno na svoje mesto. Knjižnica je zadihala v svežini. Ljudje so opazili 

spremembo. Prenova pa je bila po 15 letih nujna tudi za obstojnost tal.  

 

 

Če  pogledamo na dogajanje s splošnimi kulturniškimi očmi, pač ne moremo biti zadovoljni s 

povprečnostjo vseh deležnikov, s popolnoma apatičnim odnosom ljudi, ki jim je vse prav ali 

pa se umaknejo za svoje zidove. Mar je to strah? Mar je to občutek nemoči? Individualizem? 

 

 Marija Šauperl, direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
4.  KNJIŽNICA LENART  2017  - v številkah  
 

 

Kazalci uporabe Knjižnice Lenart v letu 2017 

 

 

 

 

Statistične podatke je s pomočjo aplikacije programa COBISS3 pripravila in grafično obdelala 

Petra Kranvogel. 

 

 

Število članov  2655 

Obisk nečlanov članov (brez prireditev) 3.360 

Novi člani 237 

Število obiskov 32.243 

Število obiskov na člana v knjižnici 

 

12,1 

Število obiskov na število prebivalcev * 1,7 

Izposoja na dom 128412 

Transakcije v knjižnici 205.715 

Virtualni obisk domače strani 10.433 

Število elektronskih virov dostopnih na daljavo 6 

*Število prebivalcev (V občinah Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Sv. Trojica, Sv. Ana; Statistični 

urad RS 19.285 (1. 7. 2017)). 

 

 

 

 

 

Pri delu z uporabniki je bilo opravljenih 205.715 transakcij (izposoja, vračanje, rezervacije, 

itd.). Vsak izposojevalec je v povprečju opravil 29.388 transakcij in izposodil 18.345 izvodov 

gradiva. 

 

 

 

 

  



Aktivni člani knjižnice 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2017 se je prvič v knjižnico vpisalo 237 članov, od tega 142 mladih do 15. leta (60 %) in 95 odraslih (40 %). 

  mladi odrasli 

člani predšol. osnovnoš. skupaj dijaki štud. zapos. nezap. ostali skupaj 

Lenart 175 963 1138 358 277 531 192 245 1603 

1. vpis 31 100 131 14 8 33 16 22 93 

Voličina 16 78 94 26 9 52 11 39 137 

1. vpis 0 2 2 0 0 0 0 1 1 

Cerkvenjak 9 60 69 13 7 24 10 16 70 

1. vpis 0 5 5 0 1 0 0 0 1 

Sv. Ana 7 36 43 8 4 13 6 7 38 

1. vpis 1 3 4 0 0 0 0 0 0 

vsi                

1. vpis 32 110 142 14 9 33 16 23 95 



 

 
 

Aktivno knjižnico obiskuje 2655 članov, od tega največ Knjižnico Lenart, najmanj članov pa 

Krajevno knjižnico Sv. Ana. 

 

 

 

 

 
 

Struktura članov knjižnice je naslednja:  

 predšolski otroci 6,8 %,  

 osnovnošolci 37,3 % (3 % več kot lani),  

 dijaki 14,8 %,  

 študenti 10,6 %,  

 zaposleni 20,3 % (2% več kot lani),  

 nezaposleni 7,4 %,  

 ostali (upokojenci, gospodinje, obrtniki, kmetje, vrtci, šole …) 9,6 % (2 % več kot leta 

2016) 

 

2584 

223 
132 80 

Lenart 

Voličina 

Cerkvenjak 

Sv. Ana 

Aktivni člani leta 2017 

predšolski 
6% 

osnovnošolci 
35% 

dijaki  
14% 

študenti 
10% 

zaposleni 
19% 

nezaposleni 
7% ostali 

9% 

Struktura članov 2017  



Razmerje izposoje po vrstah gradiva 2017   

razmerje mladi odrasli drugi skupaj 

neleposlovje 21269 41760 1265 64294 

leposlovje 55291 82817 3313 141421 

skupaj 76560 124577 4578 205715 

 

 

 
 

 

 

 

Člani knjižnice so si na dom izposodili 205.715 enot gradiva (142.009 enot lansko leto), od tega 

62,3 % leposlovnih knjig, 29,4 % strokovnih knjig, 1 % periodike in 7,2 % neknjižnega gradiva. 

Član si je na dom v povprečju izposodil 77 enot gradiva (53 lansko leto). Na prebivalca občine je 

bilo domov izposojenih 11 enot gradiva (7 enot leta 2016).  
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Delež izposoje po vrstah gradiva 2016  

Vrsta gradiva mladi odrasli drugi 

neleposlovje 10% 23% 1% 

leposlovje 26% 38% 2% 
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Delež izposoje gradiva med mladimi in odraslimi kaže, da mladi in odrasli raje posegajo po 

leposlovnih knjigah kot po strokovni literaturi. 

 

 
 

Največ transakcij je bilo opravljenih pri članih, ki imajo stalno prebivališče v Občini Lenart, 

pri ostalih članih so transakcije primerljive s številom prebivalcev v občinah. 
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Digitalizacija gradiva  

V letu 2017 smo digitalizirali rokopis Ožbolta Ilauniga Moje življenje, ki ga hrani Pokrajinski 

arhiv v Mariboru. Rokopis (13 zvezkov) je objavljen na dLibu (Digitalni knjižnici Slovenije) 

 

Statistika dLib  

Naša objavljena gradiva:  Domače novice, Ožbolt Ilaunig; Črni križ pri Hrastovcu; 

rokopis Moje življenje   

 

Časopisi          135 

Knjige                 1 

Rokopisi     1  

 Skupaj             137 

  
(Rokopis so objavili februarja 2018) 

 

Št. vpogledov v vsebino v letu 2017: 4.696 

 

Statistika portal Kamra 

 

Naša objavljena gradiva: (Godovne razglednice, Mitološki ciklus Agata)   

 

Št. vpogledov v vsebino v letu 2017: 653 

 

Medknjižnična izposoja 

 

 PASIVA – 

izposojeno gradivo iz 

drugih knjižnic 

AKTIVA – posojeno 

gradivo v druge 

knjižnice 

SKUPAJ 

Število fizičnih enot 73 43 116 

Št. elektronsko 

posredovanih 

dokumentov 

 

8 

 

/ 
 

8 

SKUPAJ 81 43 124 

 

 

Računalniška oprema 

 

V letu 2017 smo nabavili en stacionarni in en prenosni računalnik, oba sta zamenjala stare, 

dotrajane računalnike. V knjižnici smo namestili tudi brezžično omrežje, ki deluje na geslo. 

E-viri 

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

Britannica. 

 



E-novice 

Tudi v letu 2017 je  Knjižnica Lenart informira svoje uporabnike preko spletne strani,  e-pošte 

ter FB profila, kjer se ljudje odzivajo z željami in predlogi. 

 

 

 

Obisk domače strani www.lenart.sik.si 

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

informacij in možnosti interaktivnega sodelovanja z uporabniki. 

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. 

 

Št. ogledov strani 10.433, uporablja jo 3.442 uporabnikov. 

 
 

 

 

5. KNJIŽNIČNA MREŽA 
 

Knjižnica Lenart kot osrednja knjižnica poskuša zagotoviti enakovreden dostop do gradiva 

vsem občanom območja. V letu 2017 je 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 KK Voličina v prostorih šolske knjižnice z 

uporabo skupnih virov; po enakem principu pa še v Cerkvenjaku in na Sveti Ani. 

 

Knjižnica Lenart je prav zaradi pomanjkanja knjižnične dejavnosti v nekaterih krajih odprta 

kot osrednja knjižnica tako, da imajo prebivalci možnost priti do nje: od ponedeljka do četrtka 

od 8. do 18. ure; v petek od 8. – 15. ure in v soboto od 8. do 12. ure; skupaj torej 51 ur 

tedensko. KK Voličina je odprta v ponedeljek od 12. do 16. ure in v četrtek od 10. do 14. ure. 

K Cerkvenjak je odprta v torek od 12. do 1.4 ure in v četrtek od 16. do 18. ure. K Sv. Ana je 

odprta v torek od 12.30 do 14.30 in v četrtek od 16. do 18. ure.  

To seveda ni v skladu z uredbo o osnovnih storitvah knjižnic, vendar je vseeno bolje, da imajo 

ljudje v kraju vsaj nekaj; bi pa bilo potrebno storiti korak naprej: na Sveti Ani in Cerkvenjaku 

upamo na izboljšanje prostorskih razmer ter več sredstev za delovanje. 

 

Pomembno dejstvo je tudi, da imamo neke vrste interno medkrajevno izposojo preko 

krajevnih knjižnic. 

Naši uporabniki lahko dobijo gradivo v roku 3 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. 

Pomembno dopolnilo je tudi portal BIBLOS, ki omogoča članom Knjižnice Lenart izposojo 

e-knjig. Novosti in mrežno povezovanje je iz dneva v dan večje, kar omogoča ljudem celovite 

možnosti za izobraževanje, branje kot ljubezen ali delo, tudi preko modernih aplikacij in 

pametnih telefonov. 

 

 

http://www.lenart.sik.si/


PRIRAST IN ZBIRKA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V KNJIŽNICI LENART ZA 

LETO 2017 

 

 

 

 

 PRIRAST 2017 

(ENOTE) 

ZBIRKA 

KNJIŽNICA 

LENART 

2264 68355 

ENOTA VOLIČINA 252 8749 

ENOTA 

CERKVENJAK 

258 4016 

ENOTA SV. ANA 148 3620 

SKUPAJ 2922 84740 

   

 

V letu 2017 se je naša zbirka povečala za 2922 enot, to je vključno z darovi in zamenjavami. 

Odpisali smo 500 enot knjižničnega gradiva. Knjižnično zbirko oblikujemo v skladu s 

Standardi za splošne knjižnice. 

Nabavili smo tudi 247 naslovov e-knjig na portalu Biblos, kjer se je naša izposoja podvojila 

(letos 99 izposoj). Vpogled v knjižnično zbirko je na voljo preko javno dostopnega kataloga 

COBISS/OPAC. Knjige in dogodke promoviramo tudi preko FB strani. Pripravljamo 

tematske razstave, predstavitvene novosti s področja elektronskih virov. Naše knjižničarke 

izposojajo gradivo tudi med oddelki, saj ne moremo nabaviti dovolj gradiva. Tako pa 

omogočimo vsem enako dostopnost do gradiva.  

 

Skrbnik knjižnične zbirke 

Zdenka Krautič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Občine v mreži 
Soustanoviteljici Knjižnice Lenart – Občina Lenart in Sveta Trojica. 

Pogodbene partnerice – Občine Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

 

Dosežen obseg financiranja celotne dejavnosti knjižnice iz sredstev občin (brez investicij)  

Občina št. prebivalcev  EUR za 
celotno 

dejavnost 

EUR/preb. za 
celotno dejav. 

namensko EUR za gradivo              EUR/prebivalca  
            Za gradivo 

Občina Lenart 8.275 96.109,92 11,61 15.116,00 1,83 

Občina Sveta Trojica 2.054 22.872,64 11,14 2.255,00 1,10 

Občina Benedikt 2.491 27.675,23 11,11 1.500,00 0,60 

Občina Cerkvenjak 2.044 22.913,95 11,21 3.000,00 1,47 

Občina Sveta Ana 2.319 25.888,17 11,16 5.200,00 2,24 

Občina Sveti Jurij 2.076 23.111,98 11,13 4.256,18 2,05 

SKUPAJ 19.259 218.571,89 11,35 31.327,18 1,63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. KNJIŽNIČNO GRADIVO 

 

Nakup knjižničnega gradiva je za Knjižnico Lenart opredeljen v letnem načrtu in pogodbo z 

Ministrstvom za kulturo.  (Zdenka Krautič) 

V poročilu smo zapisali: »Knjižnica Lenart je v svojem načrtu nakupa gradiva za leto 2017 

predvidevala nakup v skladu z normativi in vsebinskimi kriteriji. Nakupovali smo v skladu s 

sklenjeno pogodbo, pri lastnih sredstvih je znesek nižji, ker občine za celotno delovanje ne 

financirajo dovolj. Tudi obseg letnega prirasta nam zaradi tega nenehno pada. Tudi v lanskem 

letu še nismo uspeli zagotoviti dostopnost gradiva v vseh občinah (krajevne enote), prav tako 

občine nimajo posluha za »kombibus«. Za leto 2017 smo kupili 2467 enot knjižničnega 

gradiva, to je 0,13 enot na prebivalca. Pri nakupu gradiva smo upoštevali cilje in vsebinske 

kriterije, ki smo jih oblikovali v načrtu nakupa gradiva. Kupili smo: 30% naslovov za mladino 

in 70% za odrasle, 58% strokovnega gradiva in 42% leposlovnega gradiva. Pri slednjem sicer 

odstopamo za 2%, vendar je tudi povpraševanje po leposlovnem gradivu veliko (domača 

branja, bralne značke za otroke in odrasle). Nabavili smo 221 enot neknjižnega gradiva, kar je 

še vedno manj kot 10%  celotnega nakupa. Pri Biblosu smo nabavili 36 naslovov elektronskih 

knjig, skupaj z osnovnim paketom je to 246 naslovov e-knjig. Izposoja e-knjig še vedno raste, 

v letu 2017 je bila za enkrat višja kot prejšnje leto (99 izposoj). Tudi tukaj je veliko 

povpraševanje po domačem branju, bralni znački in uspešnicah. Tekoče naročenih naslovov 

serijskih publikacij imamo 110 naslovov, zavedamo se, da ne pokrivamo vseh enot, nekaj 

bomo v letu 2018 dopolnili, vendar še vedno preskromno. 

V nabavi sodelujemo z vsemi zaposlenimi v izposoji, uporabniki, z drugimi kulturnimi in 

izobraževalnimi ustanovami. Tako gradimo in dopolnjujemo našo knjižnično zbirko. Preko 

naše pravljičarke sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami, VDC Mravlja (uporabniki s 

posebnimi potrebami) in zavodom Hrastovec. Posebno pozornost posvečamo tudi 

domoznanski zbirki, ki je bogat vir v domači raziskovalni dejavnosti. V lanskem letu smo 

tako nadaljevali z raziskovanjem Ožbalta Ilauniga (Sodnijska kronika – še ni izdana). 

Sodelujemo tudi z občinami, ki pomagajo pri izdaji domoznanskega gradiva. 

Realizirali smo nakup 14% naslovov publikacij v javnem interesu, kar je sicer 1% manj kot 

smo načrtovali. Pri realizaciji nakupa smo upoštevali nabavo kvalitetnega leposlovja s 

poudarkom na slovenskih avtorjih in kvalitetnih prevodov. Sodelujemo z najmanj petdesetimi 

slovenskimi založniki. 

Gradivo je dostopno v osrednji enoti Lenart za vse prebivalce območja in tudi druge. Gradivo 

smo nabavljali tudi za krajevne enote: Voličina, Cerkvenjak, sv. Ana. Zanje smo pripravljali 

prireditve, razstave, pravljične urice, delavnice, skratka skušali smo približati knjige in našo 

dejavnost prebivalcem zunanjih krajev in občin. Ker nimamo dovolj sredstev za nabavo 

gradiva za vse enote, naše knjižničarke prenašajo gradivo (medoddelčno), da vsaj delno 

zadostijo potrebam naših uporabnikov. Tudi za uporabnike s posebnimi potrebami 

nabavljamo gradivo in ga ustrezno označimo. Veliko je povpraševanja po knjigah z disleksijo, 

povečanem tisku za starejše, prilagojenim zgodbam in zvočnicam za uporabnike VDC 

Mravlja. Nabavili smo tudi kvalitetne igrače, ki niso za izposojo, ampak za našo pravljično 

sobo, kjer se otroci igrajo na pravljičnih srečanjih. Naši pravljičarki redno posredujem gradivo 

za otroke, ki ga želi predstaviti na svojih pravljičnih urah. Domačim avtorjem omogočimo, da 

se pri nas predstavijo s svojim delom. Decembra smo tako imeli odmevno predstavitev 

otroške knjige našega avtorja Zorana Steinbauerja, Katka in polžka. Je kvalitetno otroško, 

leposlovno delo, ki govori o drugačnosti. Trudimo se, da vsem tem ranljivim skupinam 

ponudimo nekaj, kar obogati njihov vsakdan. In to je lahko tudi prijazna knjižničarka, ki 

posluša in sliši, predvsem pa njihove želje zmore uresničiti. 



6.1  Nakup gradiva iz sredstev občin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

     
načrtovano doseženo 

  Število prebivalcev (na dan 1. 1. 2016) 19.259 19288 prebivalcev 
 Število organizacijskih enot knjižnice (z OK) 4 4 OE 
 Število novo odprtih in/ali prenovljenih organizacijskih enot v letu 2015 (vključno z OK) 0 0 OE 
 Število enot knjižnega gradiva skupaj 4.815 2.246 enot 
 Število enot knjižnega gradiva na prebivalca 0,25 0,12 enot/prebivalca 

 - na 1000 prebivalcev 250,01 116,62 enot/1000 prebivalcev 

Število enot neknjižnega gradiva skupaj 484 221 enot 
 Število enot neknjižnega gradiva na prebivalca 0,03 0,01 enot/prebivalca 

 - na 1000 prebivalcev 25,13 11,48 enot/1000 prebivalcev 

Število enot knjižničnega gradiva skupaj 5.299 2.467 enot gradiva 
 Število enot knjižničnega gradiva na prebivalca 0,28 0,13 enot/prebivalca 

Število naslovov knjižničnega gradiva skupaj 3.770 2.046 naslovov 
 Število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska (časnikov in časopisov) v OK 120 110 naslovov 

 Povprečno število tekočih naslovov periodičnega tiska (časnikov in časopisov) na organizacijsko enoto 
(brez OK) 

15 8 naslovov 

 

Občina št. prebivalcev EUR število enot št. licenc e-knjig enot/prebivalca 

Občina Lenart 8.275 15.116,00 820   0,10 

Občina Sveta Trojica 2.054 2.255,00 195   0,09 

Občina Benedikt 2.491 1.500,00 189   0,08 

Občina Cerkvenjak 2.044 3.000,00 200   0,10 

Občina Sveta Ana 2.319 5.200,00 230   0,10 

Občina Sveti Jurij 2.076 4.256,18 200   0,10 



7. POSEBNE ZBIRKE - prostori 

Knjižnica Lenart ima svoj domoznanski oddelek, poimenovan Poličeva soba. V njej je zbrano 

največ zakladov našega območja, od koder črpamo za pripravo publikacij, razstav, objav in 

prireditev; uporabniki pa pri svojem raziskovalnem delu. 

 

V letu 2017 smo nadaljevali z dopolnjevanjem kulturne dediščine, zbirali gradivo lokalnih 

okolij in jih urejali v mape. Prišlo je do digitalizacije Mojega življenja, ki je objavljeno tudi 

na dLib.  

Čedalje več raziskovalcev uporablja gradivo KL za svoje publikacije ali osnovo za nadaljnje 

raziskovanje.  

 

 

 

BREDINA ČITALNICA 

Redno smo dopolnjevali zbirko Literati. Spremljamo delovanje na tem področju v slovenskem 

prostoru. Sodelujemo z organizatorji Urške v Slovenj Gradcu in KD Ernest Golob Peter iz 

Svete Trojice. Vsako leto organiziramo medgeneracijsko srečanje literatov v soorganizaciji 

Društva upokojencev Sveta Trojica in Zveze društev upokojencev. 

 

 

 VEČNAMENSKA DVORANA   

 

V večnamenski dvorani se redno nekaj dogaja. Poleg lastnih prireditev, razstav in delavnic jo 

uporabljajo tudi drugi, saj je z rampo za invalide dostopna vsem obiskovalcem. 

Vsak teden se srečujejo redno nekatere skupine, društva; od oktobra deluje redno projekt 

Zaposlitvenega centra Avantus in aktivnosti Večgeneracijskega centra Doma Danice 

Vogrinec. Tako se oblikuje Center skupnostnih storitev, ki ga bo KL koordinirala (že zaradi 

upravljanja prostora) in izvajala svoje aktivnosti za določene ciljne skupine. Ranljive skupine 

(invalidi, starejši, ženske, družine) terjajo sodelovanje celotne skupnosti. 

 

 

7.1   
DOGODKI V 2017 – 55-ka je odmevala na vsa področja  

 

življenja, dela in ustvarjanja ljudi. Nastale so nepozabne vezi, uspešni dogodki, predvsem pa 

ponudba rodi povpraševanje in obratno. Dragocena izkušnja so ideje uporabnikov, ki čedalje 

pogosteje prihajajo s svojimi produkti, raziskovanji, dejavnostmi, ki bi jih radi podelili s 

soljudmi; in to v knjižnici. Če že drugega ne – to je uspeh, dosegli smo zaupanje ljudi, ki 

vidijo v knjižnici prostor za srečevanja. Dokler uporabnik tega ne občuti, se lahko postaviš na 

glavo, pa ga ne bo blizu! 



Foto: Tone 

V januarju 2017 – delavnica presne hrane.           

             
 

Vsako sredo smo redno izvajali program za otroke. Gostili smo tudi gledališke skupine OŠ. 

Naša mentorica Aleksandra Papež pa je tudi sama ustvarjala zanimive zgodbe. 

Vse naše letake oblikuje: Rosana Lorbek. Tudi to je naša moč. Velik prispevek k estetiki 

dogajanja, saj si brez Rosaninega dela tega ne bi mogli privoščiti. Ljudi neverjetno pritegne 

lepo oblikovano vabilo. Z dušo! 



          
 Kot se za mesec februar spodobi, smo preživeli v literarnem duhu. Melani Potrč je avtorica z našega območja, 

ki jih vedno in vse predstavljamo. 

 

       
Simpatična sredina akcija ob valentinovem in počitnicah pritegne otroke in starše.. 
 

   Nabita dvorana je bila najbrž posledica teme in gosta. 



    
Pravljične srede so praznično obarvane! 

 

   
 

V sodelovanju smo predstavili domačo publikacijo.         Povabljeni smo bili na zanimivo predstavitev filma.  

 

                       
Domačini so kreativni.  

 

 

                                           



V Noči knjige pogled izostrujemo na literarnih zvezdah, ki v letu 2017 svetijo še posebej svetlo, 

in jih jemljemo v letošnji fokus. Prisluškujemo šepetu, da mineva 100 let, odkar se je na 

literarnem nebu zableščala prva slovenska slikanica Martin Krpan Frana Levstika, in 150 let 

od trenutka, ko se je v ozvezdju imenitnih satiričnih humoresk in čudežnih pravljic rodil 

slovenski pisatelj Fran Milčinski, v naše teleskope tenkočutno lovimo navdihnjeno zvezdno 

svetlobo poezije Srečka Kosovela: »Šele ponoči izveš/ koliko zvezd/ je vrh neba./ Koliko bratov 

čutiš/ sredi srca.« 

 
 

              
 

 

 



Meseca maja so, Knjižnica Lenart, Zveza društev upokojencev Slovenskih goric in Društvo 

upokojencev Sv. Trojica, tudi letos pripravili srečanje vseh piscev in ljubiteljev besede.  

Zbralo se je preko dvajset ljubiteljskih pesnikov in pisateljev oz. literarnih talentov, kakor se 

sami najraje imenujejo. Njihova skromnost in srčna predstavitev zapisanega, sta se dotaknili 

vseh prisotnih. Srečanje so popestrile pevke Društva upokojencev Lenart in tudi letos citrarka 

Nada Svetina, prvič ob spremljavi ustne harmonike, na katero je zaigrala Ema Vezjak, gostja 

iz Prekmurja. Prvič pa smo slišali tudi prispevke v prekmurščini, ki so razširili obseg srečanja 

izven meja Slovenskih goric. 

Z obiskom in prebiranjem svojih verzov ter dobronamernimi nasveti med druženjem nas je 

razveselila tudi Angelca Fujs, priznana pesnica. 

Petra Kranvogel 

 

 

 

   
V juniju, ob 55. rojstnem dnevu nas je obiskal bibliobus Ptujske knjižnice in naša pravljičarka 

je pripovedovala zgodbice otrokov vrtca in OŠ Voličine na bibliobusu, nato pa so se odpeljali 

še v Selce. 

 

Junij je tudi mesec TVDKL – Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart in pohod po Kulturni poti. 

 

   
Pohod se je pričel v Sveti Trojici in s postojanko na kmetiji Senekovič končal v Lenartu. 

 



     
Tako pa se je pričelo dogajanje v parku, potem ko sta Občina Lenart in KS Lenart prisluhnili staršem, skupaj so 

uredili balinišče in nato smo knjižničarji prenesli še branje pod kostanje. 

 

     
V središče zemlje smo, uka željni,  pokukali tudi knjižničarji in ugotovili, da je povsod lepo, doma pa najlepše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru programov Teh veselih dnevov Knjižnice Lenart je potekal tudi zaključek bralne 

značke za odrasle. Potekala je od septembra 2016 do aprila 2017. Tema so bile barve: 

Obarvajmo si življenje z bralno značko Knjižnice Lenart; barve dajejo življenju smisel. 

Bralno značko je prejelo 34 uporabnikov knjižnice. Program so prispevali člani skupine Avis 

Melani Potrč (Bolje prižgati svečko, kot preklinjati temo), ki je bil zares zelo kvaliteten. 

 

 

 

Omembe vredna je tudi akcija knjižnice in številnih donatorjev, ki so prispevali produkte; 

knjižnica pa je pod geslom Stopimo skupaj za srečo knjižnice nabrala prispevke, ki so 

zagotavljali finančni vir za praznično leto, projektno zaposlitev in izogib izgubi. 

 



 
 

 

   
 

Vsako soboto v avgustu je z našimi aktivnostmi oživel park in seveda starši, dedki, babice z otroki vred. 

 

 

 

 

 

 



 

    
Jesen se je pričela  z zanimivimi aktivnostmi zunanjih sodelavcev (Feliks Jakopec) in naših pravljičnih sred. 

 

    
November je mesec slovenskih splošnih knjižnic. Vedno pričnemo v Lenartu pravljične večere za odrasle, 

regijski projekt, ki je tudi v Lenartu vedno bolje obiskan. 

 

 
Pa še kanček mednarodnega sodelovanja in arheologije. 



 
Minister za kulturo, Anton Peršak je v Lenartu povedal, da je kot župan zgradil novo knjižnico in za vsak slučaj 

malo večjo, kjer se zdaj ljudje srečujejo in ni več prevelika. Spregovorili so tudi bibliotekarji, Lenarčani, ki so 

zaposleni drugje, razočarani, ker kultura in knjižničarstvo še vedno nima svojega mesta. Strokovnjaki/svetovalci 

so poudarili, da so eno standardi kot priporočila, drugo pa pravilnik, ki predpisuje. 

 

   
 

Najlepše, kar se je lahko zgodilo poleg številnih lepih prednovoletnih zgodbic v naši knjižnici in kljub visokemu 

decembrskemu datumu je bila dvorana polna do zadnjega kotička. Založbi Pivec je zmanjkalo knjig. 

 



 
 

          
 

 
Konec je začetek nečesa novega. Vabila in foto gradivo zgovorno govori o vloženem trudu v 

jubilejnem letu, da bi se vedno kaj dogajalo. Ideja je važna. 

Preko 4.000 obiskovalcev je skupaj obiskalo predavanja, predstavitve, otroške prireditve, itd.  



 
 

 

7.2 PRAVLJIČNA SOBA 

 

 

 

 

 
 

POROČILO PRAVLJIČARKE  2017 

1 BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE 
1.1 PRAVLJIČNE URE 

V letu 2017 smo izvedli 19 sredinih bibliopedagoških ur v Knjižnici Lenart. Pri izvedbi 

pravljično-ustvarjalnih ur smo stremeli k dvigu bralne kulture s spodbujanjem branja v 

predšolskem in osnovnošolskem obdobju ter pri prisotnih odraslih uporabnikih. Skušali smo 

biti aktualni in zabavni, hkrati pa delovati v skladu s pedagoškimi načeli. Ur se je v povprečju 

udeležilo 15 otrok na teden, maksimalna udeležba je bila 36 otrok, skupno smo s pravljico 

nagovorili okoli 400 otrok. V sklopu sredinih ur za otroke smo gostili predstavo OŠ Voličina 

(Moja kozica), z vojaškimi pripomočki predstavili vojaški vsakdan, obeležili Teden splošnih 

knjižnic, z usmerjenim likovnim ustvarjanjem obeležili Prešernov dan ter gostili razstavo OŠ 

Sv. Trojica, organizirali medgeneracijsko srečanje z babicami (v sodelovanju z UTŽO) in z 

domačimi dobrotami obeleževali Teden slovenske hrane. 

V Krajevni knjižnici Voličina smo med poletnimi počitnicami organizirali poučno pravljično 

uro v zeliščnih vrtovih družine Čuček v Voličini. V Knjižnici Cerkvenjak smo z društvom 

Krdebač Rimljan pripravili poučno pravljično uro pod lipo v Cerkvenjaku ter v sklopu 

nogometne šole NK Cerkvenjak izvedli športno pravljično uro za dve skupini udeležencev 

treningov. 

Na pobudo civilne iniciative Staršev Lenarta 

smo štiri sobote v avgustu pripravili in izvajali 

pravljično-ustvarjalne ter gibalne ure v parku v 

Lenartu (120 minut). Skupno se je na štirih 

sobotnih delavnicah Pod Kostanji zbralo okoli 

120 otrok. 

 

 

Slika 1: Zadnja počitniška delavnica Pod 

kostanji. 



 

1.2 LITERARNI IZZIVI 

Za osnovnošolske otroke smo pripravili 7 literarnih izzivov »Črvičkov izziv« na mladinskih 

oddelkih Knjižnice Lenart in v naših enotah ter podelili 31 nagrad. Reševanje literarnih 

izzivov je namenjeno osveščanju o aktualnem v svetu književnosti ter vzbujanju zanimanja za 

knjigo nasploh. 

Obenem smo pripravljali tematske natečaje, manjše razstave na mladinskem oddelku. 

Septembra 2017 smo pričeli sodelovati v projektu Naša mala knjižnica – projekt spodbuja k 

branju osnovnošolsko mladino z izpolnjevanjem delovnih zvezkov v povezavi z nekoliko 

zahtevnejšim izborom branja. 

 

1.3 PRIPOVEDOVALSKI OBISKI 

V letu 2017 smo ponesli knjigo tudi v vrtce – VRTEC BENEDIKT (3x), VRTEC 

CERKVENJAK (1x), VRTEC JUROVSKI DOL (1x), VRTEC SELCE (9x), VRTEC 

SVETA ANA (3x), VRTEC SVETA TROJICA (2x), VRTEC VOLIČINA (10x). Vrtca 

Voličina in Selce sta si z največ obiski prislužila naziv NAJ PRAVLJIČNI VRTEC 

2016/2017 Knjižnice Lenart – oba vrtca smo nagradili s pravljično uro na prevoznem sredstvu 

Potujoče knjižnice Ptuj. 

Novembra 2017 smo v Vrtcu Voličina in Vrtcu Selce pričeli z bralnim projektom Beremo s 

črvičkom, katerega pripravljamo in izvajamo sami. Projekt je namenjen usmerjenemu branju, 

poglobljenemu podoživljanju ter tematskemu literarnemu ustvarjanju vrtčevskih skupin. 

Z veseljem smo pripovedovalske ure izvedli tudi v osnovnih šolah – OŠ Cerkvenjak (2x), OŠ 

Voličina (2x). V sodelovanju z OŠ Voličina smo pripravili ETNOTOUR dvojezično 

pripovedovalsko uro na temo Rudolfa Maistra in njegove Katrce (projekt DETOX Občine 

Lenart). 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Dvojezična 

pripovedovalska delavnica R. Maister 

in njegova Katrca 

 

S pripovedovanjem smo sodelovali na prireditvi OŠ Voličina ob 260-letnici šolstva v Voličini 

ter na Večeru skečev in smeha v Selcah ter v Lenartu. 

 

2 BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI ZA ODRASLE UPORABNIKE 

2.1 PRIPOVEDOVALSKI OBISKI 

Gostili smo otvoritveni večer nove sezone Pravljičnih večerov za odrasle 2017/2018 v 

novembru ter bili del pravljičnih večerov v Ormožu, Krškem, Ljubljani, Novem mestu, na 

Ptuju in v Ravnah. 

V pripovedovanju odraslim bralcem se je pravljičarka urila na seminarju Veščine javnega 

nastopanja (vodil Ž. Čamernik) in na Pravljični šoli Mariborske knjižnice (vodil Chris 

Cooper). 

S pripovedovanjem smo v tem letu obiskali tudi VDC Polž (1x) ter Zavod Hrastovec (8x) – 

enota grad in enota Trnovska vas.  

 

 



2.2 PRIPOVEDOVALSKI PROJEKTI 

Septembra 2017 smo s pripovedovanjem zgodbe o Rudolfu Maistru sodelovali pri snemanju 

oddaje Neznana Slovenija RTV Slovenija. 

V aprilu smo uspešno zaključili že četrto sezono projekta Bralna značka za odrasle. Projekt 

stremi k spodbujanju branja ter k analiziranju le-tega. Uspešno je bralno značko osvojilo 24 

bralcev.  

S pripovedovanjem smo sodelovali pri predstavitvi prve knjige za mlajše bralce izpod peresa 

Zorana Šteinbauerja. 

 

2.3 SPODBUJANJE BRANJA PRI ODRASLIH BRALCIH 

Ob 55-letnici Knjižnice Lenart smo za odrasle uporabnike pripravili zanimivo dogajanje. 

Pripravili smo Lenartov izziv za odrasle bralce in podelili 3 nagrade. Obenem smo izvedli 

natečaj Kaj smo brali v otroštvu, v sklopu Tedna splošnih knjižnic.  

Za odrasle bralce smo pripravili več manjših razstav z namenom spodbujanja raznolikosti 

branja ter izposoje tudi neknjižnega gradiva. 

 

Aleksandra Papež 

 

 

 

8.   KNJIŽNICA ZA UPORABNIKE TAKO ALI DRUGAČE 

 

V letu 2017 smo v sodelovanju s KS Lenart in Občino Lenart uredili opremo, prostor in 

poseben internetni dostop za skupino mladih, ko so se lotili cooworking aktivnosti in se bo v 

prihodnje gotovo poznal vpliv na okolje. 

Redno tedensko se dobivajo v knjižnici skupine posameznic in posameznikov z različnimi 

cilji dela na osebnostni rasti, sodelovanju, dvigu mobilnosti in samopomoči. 

V večnamenski dvorani potekajo projekti večgeneracijskih, zaposlitvenih centrov, 

izobraževanje gasilcev, mladih voznikov, itd. Vse te skupine uporabljajo knjižnico kot vir 

iskanja informacij in gradiva in pomenijo obiskovalce knjižnice; s tem se gotovo veča pomen 

in vloga knjižnice kot ustanove in dejavnosti. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

         

9. KNJIŽNIČARJI USTVARJAJO PODOBO KNJIŽNICE 

Notranja organizacija v KL temelji na Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest in nenehnega pretoka notranjih informacij med zaposlenimi, da bi bili čim 

bolj fleksibilni in prilagodljivi zahtevam v okolju. 

V letu 2017 je bilo redno zaposlenih 6,75 delavcev. Preko javnih del je delala 1 invalidna 

oseba in 1 starejša od 58 (ki se je upokojila) ter 1 kandidat s VI. stopnjo izobrazbe, ki 

nima možnosti ponovitve, saj tudi razpisa za VI. stopnjo za leto 2018 ni bilo. Na 

usposabljanje invalidne osebe na delovno mesto oblikovalca smo z oktobrom ponovno 

sprejeli 1 invalidno osebo, za katero urejamo podporno zaposlitev. 1 delavka s VII. 

stopnjo je delala preko projekta JSKD (pravljičarka). 

 

 

 

 

 

 

 



Zaposleni/prisotni v 2017 

 

stopnja izobr.    strok.del/G    upravni del./J    tehnični del./J    nedol.č. dol.č.   JD   skupaj 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V.                                                                            1,75                 1,75               2       3,75 

VI.                                                1                                                 1                    1       2 

VII/2                       3                    1                                                4           1                  5                   

Skupaj                    3                    2                         1,75                 6,75      1        3    10,75 

 

 

10. KNJIŽNICA ODMEVA 

 

Mediji o nas 

KULTURE 
PROGRAM PRIREDITEV LEN-ART 2012 

O delu Knjižnice Lenart so redno poročale Ovtarjeve novice, Radio Slovenske gorice, Radio 

Maribor, Radio Ptuj, SIP TV, Večer Maribor, RTVSLO, Štajerski tednik, priloga Večera 

Štajerc. 

 

V Ovtarjevih novicah redno objavljamo rubriko Knjigolandija, v kateri objavljamo stare 

fotografije (predvsem Mirka Brumna) iz arhiva KL, ki vključujejo tudi bralce, saj se 

spominjajo dogodkov iz preteklosti Slovenskih goric.  

Posnetek, ki ga je naredila RTV SLO ob obisku ministra za kulturo v Knjižnici Lenart, 

najdete na povezavi: 

 
https://www.dropbox.com/s/iqtdaavdlgmbar1/Dan%20knji%C5%BEnic.mp4?dl=0 
 

 

 

11. FINANČNI VIRI 

 

V letu 2017  smo z občinami podpisali pogodbe o sofinanciranju na osnovi njihovih 

proračunskih sklepov o financiranju knjižnične dejavnosti. Usklajevanje je v letu 2017 

potekalo občasno, s posamičnimi občinami, na skupne sestanke smo povabili mi: na posvet o 

zaposlitvi invalidov, na okroglo mizo. Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo nakup gradiva; 

subvencijo nam je dodelil JSKD RS ter ločeno za JD občine območja.  

 

 

12. ZAKLJUČEK 

 

Priloga poročila je finančno poročilo in članek iz priloge Večera.  

 

»V eni kulturni družbi je častno vsako delo, da bo dober tek imelo!« 

https://www.dropbox.com/s/iqtdaavdlgmbar1/Dan%20knji%C5%BEnic.mp4?dl=0

