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I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 

1. PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Nastanek Knjižnice Lenart je povezan s povojnim ustanavljanjem tako imenovanih ljudskih 

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

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

kulturno-umetniških društev. Občinska uprava občine Lenart je 21. septembra 1964. leta 

sprejela sklep o združitvi knjižnic lenarškega KUD Radko Smiljan ter lenarške Delavske 

univerze, ki je bila že 14. junija 1962 ustanovila skromno knjižnico za potrebe svojih 

predavateljev in slušateljev. Novonastala Matična knjižnica Lenart ter njen knjižni fond so bili 

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

ustrezali knjižničarskih standardom, kar pa se je spremenilo že leta 1967, ko se je Matična 

knjižnica Lenart preselila v nove prostore na Nikovi ulici 9, kjer domuje še danes. 

 

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

Slov. goricah, na svoji 8. redni seji dne, 12. 7. 2007, sta sprejela Odlok o ustanovitvi javnega 

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

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

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

 

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

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

Sv. Ana (januar 2013). 
 

1.1 Podatki o zavodu 
 

Naziv:  Knjižnica Lenart 

Naslov:  Nikova ulica 9, 2230 Lenart 

Matična številka:  2213265000 

Št. proračunskega uporabnika:  38458 

Šifra dejavnosti:  91.011 

Davčna številka:  87191431 

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

Telefon:  02 720 06 20  

Elektronski naslov:  info@lenart.sik.si 

  

 

Vodstvo in organi Knjižnice Lenart 

 

Knjižnico Lenart je do konca avgusta 2018 vodila Marija Šauperl, Svet zavoda je 29. 8. 2018 

na seji imenoval novo vodjo Petro Kranvogel Korošec za mandatno obdobje 5 let. 

 

Svet zavoda Knjižnice Lenart od: 13. 1. 2016 

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi Saša Tomažič. Namestnik sveta zavoda 

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

Sestavljen iz 7 članov, ki ga sestavljajo:  

 4 predstavniki ustanoviteljice Občine Lenart: 

o Saša Tomažič,  
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o Tilen Štefanec, 

o Marija Dukarič - Cvetko, 

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

 1 predstavnik soustanoviteljice Občine Sv. Trojica: 

o Drago Slanič, 

 1 predstavnik delavcev knjižnice:  

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

 1 predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 

o Drago Lipič. 

 

1.2 Dejavnosti zavoda 
V letu 2018 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 

19.244 prebivalcev (Stat. urad RS). 

 

 

Občine št. prebivalcev (1.1. 2018) št. prebivalcev na podlagi 

fin. izravnave za 2018 
Delež 

Lenart 8.287 7818 41,32 

Sv. Trojica 2.065 2127 11,24 

Benedikt 2.518 2514 13,29 

Cerkvenjak 2.037 2036 10,76 

Sv. Jurij 2.055 2134 11,28 

Sv. Ana 2.286 2291 12,11 

SKUPAJ 19.244 18.919 100 

 
Tabela 1: Število prebivalcev po občinah (na dan 1. 8. 2018) 

 
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,  
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 organiziramo kulturne prireditve povezane s kulturno dejavnostjo 

 

1.3 Zakonske podlage  

Letno poročilo Knjižnice Lenart izhaja iz naslednjih predpisov:  

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

56/2008, 111/2013,  

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

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

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

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

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

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

 Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Lenart,  

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

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

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

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

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

 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. 

 

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

donatorstva.  

Tudi v letu 2018 so bili glavni vir sredstev za delovanje knjižnice sredstva iz proračunov 

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

 

1.5 Knjižnična mreža 
V sestavo javnega zavoda Knjižnice Lenart sodijo krajevne knjižnice:  

 Krajevna knjižnica Voličina, Sp. Voličina 82, 2232 Voličina 

 Knjižnica Cerkvenjak, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak 

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

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

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

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

od osrednje knjižnice ali druge krajevne knjižnice.  

 

2. 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  

prebivalca, da bi približali storitev slovenskemu povprečju. 

3. 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). 
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 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. 
 

Prizadevali smo 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 Zakonom (izvajanje dejavnosti, prireditev…). 

 

4. NOTRANJA ORGANIZACIJA DELA 

 

4.1 Knjižnično gradivo 
Nabavna politika knjižničnega gradiva je potekala v skladu s strokovnimi priporočili 

bibliotekarske stroke. Gradivo se bo 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 predvidevamo prirast knjižničnega gradiva po veljavnem 

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

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

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

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

razporedila v svoje enote.  

 

V letu 2018 smo v Knjižnici Lenart kupili 2.529 enot knjižničnega gradiva, to je 0,13 enot na 

prebivalca. Prirast v celoti je 2.858 enot knjižničnega gradiva, sem spadajo tudi darovi in 

zamenjave. Od tega je 2.673 enot knjižnega gradiva in v okviru tega, 120 letnikov serijskih 

publikacij, 185 enot neknjižnega gradiva.  

 

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

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

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

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

vedno nabavimo veliko strokovnega gradiva, ki je namenjeno za potrebe študija, razne 

projekte, šolska tekmovanja in permanentnemu izobraževanju. 

Konec lanskega leta je zbirka knjižničnega gradiva štela 86.842 enot knjižničnega gradiva. V 

lokalni bazi podatkov smo imeli 62.661 zapisov. 

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

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

MINISTRSTVO ZA KULTURO 755 894 19.919  

OBČINA LENART 
IN KK VOLIČINA 

559 742 15.116 

OBČINA CERKVENJAK 164 182 3.640 

OBČINA SV. ANA 205 268 4.700 

OBČINA SV. TROJICA 83 89 2.255 

OBČINA SV. JURIJ 155 196 4.256 

BENEDIKT 73 84 1.500 

KNJIŽNICA LENART 
LASTNA SRED. 

60 74 1.723 

SKUPAJ 2054 2529 53.109 

 
Tabela 2: Prikaz kupljenih naslovov in enot ter poraba sredstev v Knjižnici Lenart v letu 2018 

 

Občine so namensko za gradivo nakazale 31.467,00 €, kar smo tudi  porabili. Ministrstvo za 

kulturo je za gradivo dalo skupaj 19.919,00 €, od tega je za BIBLOS (elektronske knjige) 

namenjenih 2.500 €. 

Elektronske knjige 

Knjižnica svojim članom omogoča brezplačno izposojo elektronskih knjig preko portala 

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

slovenskem jeziku. 

Na portalu Biblos smo v letu 2018 kupili 34 naslovov e-knjig, skupaj z osnovnim paketom 

našim uporabnikom ponujamo za izposojo 244 naslovov. Vsak naslov oz. enota ima 

omogočenih 52 izposoj (5 je hkratnih). Opažamo, da je izposoja elektronskih knjig v porastu. 

Vsako leto se za  deset izposoj poveča.  

 

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

225 naslovov in 284 enot knjižničnega gradiva, predvsem v zunanje enote, kjer še teh 

naslovov nimamo. 
 

4.4 Odpisi 
V letu 2018 smo odpisali 679 naslovov in 756 enot knjižničnega gradiva (0,87 % zbirke). 

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

3 leta, revije 5 let). 

 

4. 5 Knjižnična zbirka 
Konec lanskega leta je zbirka knjižničnega gradiva štela 86.842 enot knjižničnega gradiva. V 

lokalni bazi podatkov smo imeli 62.661 zapisov. 

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

uporabniki, ki nakažejo svoje želje in potrebe. Redno sodelujemo s šolskimi knjižničarkami, 
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vzgojiteljicami v vrtcih, z ustanovami, kjer so uporabniki s posebnimi potrebami. 

Dopolnjujmo tudi zbirko v čitalnici in domoznanskem oddelku.  

Domoznanska dejavnost 

V domoznanski oddelek smo lani uvrstili 12 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. 

 

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. 

 

Portal dLib  

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

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

življenje.  
(Na portalu dLib je objavljenih 137 enot gradiva) 

  

Portal Kamra 

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

zbirki Godovne razglednice in Mitološki ciklus Agata. 

 

5. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

5.1 Izposoja na dom 
 

Leto 2018      

             Lenart      Voličina         Cerkvenjak       Sv. Ana     Skupaj 

Št. vseh transakcij 197.902 2.777 3.333 1279 205.291 

Št. izposoje na dom 125.772 1.753 2.115 862 130.502 

 

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

2018 

 

Pri delu z uporabniki je bilo opravljenih 205.291 transakcij (lani 205.715) (izposoja, vračanje, 

rezervacije, itd.).  

V letu 2018 so si člani na dom izposodili 130.502 izvodov gradiva (2.090 izvodov več kot v 

letu 2017). 

Član si je na dom v povprečju izposodil 50 enot gradiva (48 lansko leto). Na št. prebivalcev v 

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



  Letno poročilo Knjižnice Lenart 2018 
 

 11 

 

Tabela 4: Prikaz razmerja izposoje po vrstah gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2018 

 

Pri članih knjižnice je bilo zabeleženih 205.715 aktivnosti, fizično so si na dom izposodili 

60,6 % leposlovnih knjig (lani 62,3 %), 31,7 % strokovnih knjig (lani 29,4 %), 1,3 % 

periodike in 6,4 % neknjižnega gradiva (lani 7,2 %).  

 

Knjižnica je izposodila 62,7 % izvodov gradiva za odrasle in 37,3 % izvodov gradiva za 

otroke in mladino. Delež izposoje v primerjavi z letom 2017 je popolnoma enak. 

 
V letu 2018 je bilo preko Biblosa izposojenih 111 e-knjig (12 enot več kot v 2017). 

 

5.2 Medknjižnična izposoja 

 
Tabela 5: Medknjižnična izposoja gradiva v Knjižnici Lenart v letu 2018 

 

Knjižnica je v letu 2018 drugim knjižnicam v Sloveniji posodila 40 izvodov svojega gradiva. 

Na željo članov knjižnice si je iz drugih knjižnic izposodila 48 izvodov knjižnega gradiva. 

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

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

Ministrstvo za kulturo. 
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6. ČLANI IN UPORABNIKI 

6.1 Obisk 
V knjižnici smo v letu 2018 zabeležili 32.639 obiskov

1
, od tega 30274 obiskov v Knjižnici 

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

izkaznico izposoja gradivo cela družina. 

Tako da lahko rečemo, če skupaj prištejemo še obiskovalce prireditev in raznih dejavnosti, potem je bilo v letu 

2018 več kot 100.000 fizičnih obiskov. 

 

V Krajevni knjižnici Voličina je bilo 1128 obiskov, v knjižnici Cerkvenjak 882 obiskov in 

knjižnici Sv. Ana 355. 

 

 

6.2 Aktivni člani 
 

 

 

Knjižnico in njene enote je obiskovalo 2.591 aktivnih članov (2655 lani), od tega največ 

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

 

 

 

 

 

________________________________ 

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

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

ur pravljic, tečajev, obiski predšolskih in šolskih skupin.

2546 
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130 76 

Lenart 
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Aktivni člani leta 2018 
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6.3 Struktura članov 
 

 

 

Struktura članov knjižnice je naslednja:  

 predšolski otroci 6,8 % (isto kot lani) 

 osnovnošolci 40,5 % (3,2 % več kot lani),  

 dijaki 17,2 % (2,4 % več kot lani), 

 študenti 10,9 %, (0,3 % več kot lani) 

 zaposleni 21,2 % (1,1 % več kot lani),  

 nezaposleni 7,4 %, (0,8 % več kot lani) 

 ostali (upokojenci, gospodinje, obrtniki, kmetje, vrtci, šole …) 9,6 % (0,2 % manj kot 

leta 2017) 
 

6.4 Novi člani  

V letu 2017 se je v knjižnico vpisalo 219 novih članov, kar je 18 članov manj kot lani. 

 

6.5 Virtualni uporabniki 

Transakcije preko OPACa  

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

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

Člani so v letu 2018 naročili 1.765 izvodov prostega gradiva , rezervirali so 1.019 izvodov in 

podaljšali 5.543 izvodov gradiva. 

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

Spletna stran  

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

informacij in 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 10.647, uporablja jo 3.488 uporabnikov. 
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Družabna omrežja  

Knjižnica ima na svojem Facebook profilu 296 rednih sledilcev. Največjim doseženih 

sledilcev, je imela objava: Simpozij: Cankar v Slov. goricah: 2967. Ta objava je imele tudi 

največji odziv, dobila je 91 všečkov. 

Elektronske baze podatkov  

V letu 2017 smo uporabnikom omogočali 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 uporabniki zelo malo uporabljajo to možnost dostopa do informacij.  

Omrežji Eduroam in Libroam  

Tudi v letu 2017 smo skrbeli za vzdrževanje in delovanje omrežji Eduroam in Libroam.  

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

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

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

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

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

dostopa do računalnikov v knjižnici na dan 10 članov. 

 

7. 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. Tudi v letu 2018 je  Knjižnica Lenart informira svoje uporabnike preko 

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

dogodke pa redno oglašujejo lokalni radio, Radio Slovenske gorice in časopis Ovtarjeve 

novice. 

 

8. ODPRTOST 

 

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 Krajevna knjižnica Voličina, Knjižnica  

Cerkvenjak in Sveta Ana.  

 

Knjižnica Lenart je bila lani do septembra odprta 51 ur na teden, in sicer;  

od ponedeljka do četrtka od 8. do 18. ure; v petek od 8. – 15. ure in v soboto od 8. do 12. Ure. 
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Zaradi pomanjkanja kadra je svet zavoda na svoji seji 16. 5. 2018, sprejel sklep, da se odprtost 

knjižnice zmanjša na 40 ur tedensko. Tako je Knjižnica Lenart od septembra naprej odprta v 

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

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

 

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

ure.  

Knjižnica Cerkvenjak je odprta v torek od 12. do 1.4 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 16. do 18. ure.  

 

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. 

9. BIBLIOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI  
 

9.1 Bralna značka  
Bralna značka za odrasle 2017/2018 – Povežimo se v družino bralcev 

 

Izbrana tema bralne značke 2017/2018 je bila; družina. Udeleženci so morali prebrati najmanj 

5 knjig iz bralnega seznama, ki je obsegal 31 knjig. Bralna značka je potekala od dneva zlatih 

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

Sodelovalo je 29 udeležencev. Najbolj brane knjige so bile: 

- France Bevk, Pesterna in Grivarjevi otroci 

- Zoran Šteinbauer, Tri lune 

- Ivan Tavčar, Visoška kronika 

Še nekaj misli, ki so se udeležencev porajale ob besedi družina: 

- Osnovna celica družbe. 

- Ljubeča družina je popotnica za življenje. 

- Sožitje, mir, toplina. 

- Varno zatočišče. 

- »Vsak potrebuje hišo, v kateri lahko živi, ampak družina je tisto, kar zgradi dom.« (A. 

Licciane) 
 

9.2 Literarni talenti 
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 sta popestrili citrarka Nada Svetina, ob spremljavi ustne harmonike, 

na katero je zaigrala Ema Vezjak, gostja iz Prekmurja. Tudi letos smo slišali prispevke v 

prekmurščini, ki so razširili obseg srečanja izven meja Slovenskih goric. 
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9.3 Pravljični večer za odrasle 
Gostili smo otvoritveni večer nove sezone Pravljičnih večerov za odrasle 2018/2019 v 

novembru, to je bil že 10. jubilejni pravljični večer v Knjižnici Lenart. Pred 10. 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. 

 

9.4 Ostale dejavnosti v knjižnici 
Ob pomembnih kulturnih dogodkih in svetovnih dnevih smo pripravljali razstave ter 

predstavitve nagrajencev s področja literature, predstavljali smo obletnice raznih ustvarjalcev 

in jih ilustrirali s knjigami iz knjižnične zbirke. 

 

 

 

 

Zap. 
št 

Termin postavitve Naslov/tematika 

1. 24. 8.  – 7. 9. 2018 Ciril Zlobec (ob smrti pesnika) 
2. 3. 9. – 17. 9. 2018  Nazaj v šolo 
3. Oktober 2018 Angela Fujs (ob smrti lokalne pesnice) 
4.  15. 10. – 5. 11. 2018 Arto Paasilina (ob smrti pisatelja) 
5.  od oktobra Avantus – opice, kužki, muce 
6.  23. 10. – 12. 11.  Alojz Rebula (ob smrti pisatelja) 
7.  december 2018 Ivan Cankar ob 100-letnici smrti 
8.  november/december 2018 Zima – zimska tematika 
9. december 2018 božič in novo leto (izpostavljene knjige) 
10. december 2018/januar 2019 Predstavitev izdelkov lokalne avtorice Tjaše Peserl 
11. januar 2019 Valentin Vodnik 
12. februar 2019 France Prešeren 
13. februar 2019 Ljubezen – knjige z ljubezensko tematiko 
Tabela 6: Priložnostne razstave v Knjižnici Lenart 

 

Projekt Rastem s knjigo  

je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga izvajamo v sodelovanju z Javno 

agencijo za knjigo RS ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev, 

Društvom slovenskih pisateljev, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Cilji projekta so 

spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 

promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za 

branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic.  

Projekt smo izvajali za učence sedmih razredov osnovne šole. 

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

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

predstavitev knjige Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh in si ogledali predstavitveni film 

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

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

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

spletnega portala Biblos …) 
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Knjižnico Lenart je v okviru tega projekta obiskalo 214 otrok, od tega je 160 otrok vpisanih v 

knjižnico ali knjižnico obiskujejo s starši.  

Na koncu obiska so vsi prejeli knjigo Avtobus ob treh in kratek kviz, ki smo ga na temo 

letošnjega projekta vsebinsko sestavile sodelujoče sodelavke: Zdenka Krautič (vodja projekta) 

Nina Polanec, Petra Kranvogel Korošec in Rosana Lorbek je dodala grafično podobo kviza. 

Prvič v teh letih sodelovanja v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, smo projekt zaključili 

že v letu 2018.  

 

Pravljično-ustvarjalne delavnice 

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

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

Ostale prireditve v knjižnici 

 

Zap. 
št 

Datum Prireditev 

1. 8. sept. 2018 Zlet literarnih zavetnikov - Črtica za 3. tisočletje 

2. 1. okt.  2018 Potopis o Indiji;  Zvezdana Murko in Bojana 

Komperšak 
3. oktober - november Fotografsko  - likovna razstava Čudovita Indija  

Bojana Murko 

4.  16. okt.  2018    Predstavitev knjige; Nataša Kramberger 

Primerljivi hektarji  

5.  30. 10. 2018   delavnico z naslovom Svet odnosov 

 

6.  20. nov. 2018 Predavanje dr. Marjana Toša; Maistrovi 

slovenskogoriški sodelavci in podporniki 
7.  21. nov. 2018  Predstavitev publikacije Helene Srnec; Martin 

Kojc, most k spoznanju 
8.  22. nov. 2018 Pravljični večer za odrasle 

9. 29. nov. 2018 Divji svet Namibije 

10. 3. dec. 2018 Zgodbe nas učijo 

11. 11. dec. 2018 Cankar  v Sv.  Trojici, Simpozij o Cankarju 

12. 18. dec. 2018 predavanje o jogi 
Tabela 7: Ostale prireditve v Knjižnici Lenart v letu 2018 (več o prireditvah v prilogi) 

 

10. ZAPOSLENI 
 

V  Knjižnici Lenart je v letu 2018 redno zaposlenih 7,75 delavcev od katerih sta dve 

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

2018 je v knjižnici zaposlena delavka v podporni zaposlitvi, ki je prešla iz kvote javnih del, 

delovno mesto je subvencionirano s strani države. Preko javnih del sta bili v letu 2018 

zaposleni 2 osebi, 1 invalidna in 1 oseba starejša od 58 let. 
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Strokovni delavci:  
1,25 arhivski tehnik 
3 bibliotekar 

Uprava: 
1 direktor 

1 poslovna sekretarka 

1 oblikovalec 

0,5 tehnični delavec 

SKUPAJ  7,75 
Tabela 8: Zaposleni v Knjižnici Lenart 2018 

Od 7,75 zaposlenih so 4 osebe strokovnega kadra in 3,75 administrativno-tehničnega oziroma 

manipulativnega kadra. 

 

10.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih  
Zaposleni v knjižnici smo se udeleževali raznih izobraževanj, ki spadajo v delovno 

obveznost. V okviru sredstev smo omogočili najnujnejša izobraževanja.  Od septembra do 

decembra 2018 smo bili na 3  izobraževanjih. 

 

Datum Lokacija Tema Št. 

ur. 

Št. 

oseb 

26. 9 . 2018   Izum Maribor Delavnica Cobiss3 – Izpisi 7 3 

10. 10. 2018 Knjižnica Ptuj Slepota in slabovidnost ter dostop gradiv v 

prilagojenih oblikah; 

5 2 

15. 11. 2018 Maribor Delavnica dobrih praks OOK 5 2 

 
Tabela 9: Strokovno izobraževanje zaposlenih v Knjižnici Lenart 

 

 

11. POVZETEK IN ZAKLJUČEK 
 

Za Knjižnico Lenart je bilo leto 2018 po veliki večini merljivih kazalnikov uspešno. Podatki 

pričajo o uspešnem delovanju knjižnice, kljub kadrovski zasedbi, ki se že nekaj let ne krepi. 

Našim uporabnikom smo izposodili veliko število knjižničnega gradiva ter pripravili in 

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

obiskali. 

 

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 2018 

 

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 2017 Leto 2018 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. 005 103.724 128.995 1,24 

04 Oprema in druga opr. OS,  006 1.142.133 1.154.113 1,01 

05 Popravek vrednosti opreme  007 1.129.168 1.145.891 1,01 

 Skupaj 001 751.568 721.554 0,96 

 

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

2017 ni spremenila, ker nismo nabavili nobene programske opreme. Znesek 

nepremičnin je enak znesku v letu 2017, povečal se je  znesek popravka  vrednosti 

nepremičnin,  tako  sedanja vrednost nepremičnin znaša 713.332 EUR. 

V poslovnih knjigah je kot nepremičnina  knjižena zgradba knjižnice, katere 

lastnik je občina Lenart.  

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

2018 povečala za 11.980 EUR in znaša 1.154.113 EUR. Odpisana vrednost 

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 16.723 EUR 

in znaša 1.145.891 EUR. 

Knjižnica je v letu 2018  nabavila tepih za pravljično sobo, prenosni telefon, 

pohištvo kuhinje in projektor, za katerega je sredstva zagotovila Občina Lenart. 

Nabavna vrednost opreme nabavljene v letu 2018 znaša 1.025,35EUR, vrednost 

odpisane opreme (bibliomat, pohištvo kuhinje in LCD projektor) znaša 33.717,78 

EUR. 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR 

Denarna sredstva v blagajni znašajo 31.12.2018  486,49 EUR. 

Denarna sredstva na TRR znašajo 31.12.2018  2.754,50 EUR. 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.572,20 EUR. 

Kratkoročne terjatve do občin znašajo 31.12.2018 26.391,24 EUR. To so terjatve do 

občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveta Trojica in  Sveti Jurij. 

            Kratkoročne terjatve do državnih institucij so izkazovale 31.12.2018 terjatev v znesku 

            3.981,22 EUR (Zavod za zaposlovanje za JD, Zavod za zdravstveno zavarovanje in 

            Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).  
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C) ZALOGE (knjižnica ne izkazuje zalog) 

 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 

 

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

zaposlenih.  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 17.681,18 EUR, obveznosti do dobaviteljev 

5.814,74 EUR, druge kratkoročne obveznosti 2.479,81 EUR, obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna 235,42 EUR.  

 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 730.673,91 EUR.  

 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  

 

Prihodki 2018 (primerjava z letom 2017) in finančni načrt za leto 2019. 

PRIHODKI 2017 2018 INDEKS PLAN 2019 

 € €  € 

OBČINE 214.591,37 231.305,77 1,02 257.745,26 

MINISTRSTVO 20.180,00 19.919,00 1,03 19.919,00 

JD 37.437,72 26.834,28 1,73 14.256,87 

LASTNA SRED. 12.682,85 10.439,85 0,78 12.000,00 

KK 7.781,34 11.993,00 0,96 12.000,00 

RAZNI PRIH. 7.610,06 8.584,00   

DONACIJE     

SKUPAJ 300.283,34 309.075,90 1,10 315.921,13 

 

V strukturi celotnega prihodka za leto 2018 predstavlja dotacija za knjižni nakup Ministrstva 

za kulturo  6,44 %.  

Odhodki 2018 (primerjava z letom 2017) in finančni načrt za leto 2019. 

ODHODKI 2017 2018  INDEKS      2019 

     

Splošni mat.str. 12.610,13 10.614,72 0,84 12.460,97 

Stroški posl. zav. 6.918,02 10.648,67 1,54 8.904,08 

Programski mat. s. 5.339,40 9.082,05 1,70 2.698,08 

Str.tek.vzdr., OS, am. 4.250,11 7.510,61 1,77 12.500,00 

Stroški delavcev 181.510,07 191.243,22 1,05 213.714,94 

Nabava knjiž. gr. 52.177,19 53.108,72 1,02 51.386,19 

Javna dela 37.478,42 26.834,28 0,72 14.256,87 

 300.283,34 309.042,27 1,03 315.921,13 
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Odhodki za plače predstavljajo največji delež v strukturi odhodkov in znašajo  62%,   nakup 

knjižnega gradiva predstavlja 17%, vsi drugi odhodki znašajo 21%.  

 

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, 13. 2. 2019    

 

 

 

 

Finančno poročilo:    Direktorica:  

Emilija Škerget               Petra Kranvogel Korošec  

        

 
 


