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Zadeva: Poročilo o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica - za  

              obdobje 1. 1.-31. 12. 2016  

 
 
Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in 
posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem 
prebivalcem na svojem območju. 
 
Te temeljne naloge splošne knjižnice opredeljujeta tako Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 
87/2001 z dne 8. 11. 2001) kot  Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah  (sprejet na 10. 
seji Mednarodnega sveta za Splošni informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994,  v sodelovanju 
z Mednarodno federacijo knjižničarskih združenj IFLA) in jih, vezane na informacijsko 
pismenost, izobraževanje in kulturo, navajata: 

• oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti dalje; 
• podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na 

vseh stopnjah; 
• nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti; 
• spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini; 
• gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in 

inovacij; 
• zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, 

glasbene ...) umetnosti; 
• pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur; 
• podpiranje ustno se prenašajočih tradicij; 
• zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti 

ali pomembnih zanjo; 

 



• nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in 
interesnim skupinam; 

• pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega 
opismenjevanja; 

• podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih 
skupin, po potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti. 

 
To so tudi osnovne naloge Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki deluje na 
območju občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V svojem sestavu ima 11 enot, osrednja 
knjižnica pa je knjižnica v Radovljici. V občini Radovljica poleg matične osrednje delujejo še 
knjižnice: Begunje, Brezje, Kropa in Lesce; v občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, 
in Zasip; v občini Bohinj knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Stara Fužina in v občini 
Gorje knjižnica Gorje.  
 
 
Program knjižnice 
 
 

1. Izposoja knjižničnega gradiva 
Izposoja knjižničnega gradiva na ravni celotne knjižnice se je povečala in znaša 102,02% 
(v letu 2015. 99,82 %),  kar v absolutnih številkah pomeni + 4.190 (v letu 2015:– 1.233 
enot). 
Celotni fond knjižnice se je izposodil 3,10-krat, (leto 2015: 3,10-krat; standard 3x); vsak 
prebivalec si je izposodil 20,02 (19,57 v letu 2015) izvodov gradiva (17,28 knjig; 1,33 
revij in časopisov; 1,41 drugo: zgoščenke, avdio in video kasete) (leto 2015: 16,91 knjig; 
1,32 revij in časopisov; 1,34 drugo: zgoščenke, avdio in video kasete). Porasla je izposoja 
knjig in neknjižnega gradiva, izposoja časopisov in revije je ostale praktično na istem 
nivoju (povečanje za 0,01) kot preteklo leto. Podrobnejši pregled omogoča priloga 1: 
tabela: izposojeno knjižnično gradivo. 
Večino knjižničnega gradiva bralci odnesejo domov, izposojajo pa si knjižno gradivo tudi 
v čitalnici.  
Po področjih prevladuje izposoja leposlovja, sledijo umetnost in šport, uporabne vede, 
znanost, kultura, sociologija in pravo, psihologija in filozofija, zemljepis in zgodovina, 
naravne vede ...  
Podrobnejši pregled omogoča priloga 1, tabela: izposoja knjižničnega gradiva po skupinah 
UDK). 

 
 

2. Prirast knjižničnega gradiva 
Knjižnica za nakup knjižničnega gradiva pridobiva namenska sredstva od občin ter od 
pristojnega ministrstva. Vsa sredstva, namenjena za nakup knjižničnega gradiva, je 
knjižnica za to tudi v celoti porabila, poleg teh pa je za nakup knjižničnega gradiva 
namenila tudi del izvenproračunskih sredstev (t.i. lastnih sredstev).  
 
Knjižnica je tako v letu 2016 pridobila 11.972 enot (10.230 kupljenih in 1.742 podarjenih 
enot) (v letu 2015 je pridobila 11.761 enot (9.682 kupljenih in 2.079 podarjenih enot)), kar 



predstavlja 2 % več kot leto prej (6 % več kupljenih in 16 % manj podarjenih enot kot v 
letu 2015).   
Podrobnejša razlaga je v poglavju Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice, odhodki, 
knjižnično gradivo. 
Prirast knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev: 344,25 enot (v letu 2015: 337,39 enot), 
(standard: 275 enot na 1000 prebivalcev).  
Zaradi odpisa (7.782 enot ali 3,47 %  glede na zalogo, standard je 5 %) se je zaloga 
knjižničnega gradiva povečala za 4.190 enot oz. za 1,90 %.  
Podrobnejši pregled prikazujeta prilogi 1, tabeli: porast po načinu nabave ter temeljna 
zaloga knjižničnega gradiva.  
 
E-knjige (podatki niso zajeti v ostali del prirasta): V letu 2016 smo (skupaj z osnovnim 
paketom) pridobili 439 licenc (= približno enako kot naslovov) e-knjig (450 v letu 2015), 
vseh licenc e-knjig na dan 31.12. 2016 je bilo 745. Še vedno dokajvelik porast je zlasti 
posledica dodatnih sredstev, ki sta jih za nakup e-gradiva namensko namenili Občina 
Radovljica in OOK Kranj (iz naslova območnosti). 
 
 
3. Obiskovalci v knjižnici 
Obiskovalcev je bilo 269.318 (leta 2015: 256.007), največ jih je prišlo zaradi izposoje na 
dom (49 %), obiska prireditev (19 %), izposoje v knjižnici (13 %), informacij (12 %) ter 
uporabe računalnikov (5 %); glede na starost pa je bilo 67 % odraslih ter 33 % mladine 
(mladina je v knjižnični terminologiji termin, ki se uporablja za uporabnike in obiskovalce 
knjižnice stare do vključno 15. leta, torej predšolske in osnovnošolske otroke, vsi ostali so 
odrasli.) Vsak prebivalec je obiskal knjižnico 7,74-krat. (leta 2015: 7,34). Število 
obiskovalcev na ravni celotne knjižnice (primerjalno z letom 2015) se je povečalo: 
105,06% (100,10 % v letu 2015, kar v absolutnih številkah pomeni 12.977 obiskovalcev 
več kot preteklo leto (v letu 2015 več 248 obiskovalcev). 
Podrobnejši pregled omogočata prilogi 1, tabela: obiskovalci v knjižnici. 
 
 

4. Prireditve v knjižnici (januar-maj, oktober-december): 
Knjižnica v svojih enotah izvaja redni program, in sicer: 

prireditve: 

Knjižnica A. T. Linharta v Radovljici: 
• za odrasle: 

• torkovi večeri ob 19.30 (predavanja, potopisi, predstavitve knjig, srečanje z 
literarnimi ustvarjalci ...) 

• vsako 3. sredo v mesecu ob 09.00 Bralni klub  
• za otroke: 

• četrtkovi popoldnevi ob 17.00 (pravljične ure, lutkovne in gledališke 
predstave, srečanje s pisatelji, kvizi, obiski junakov iz risanih serij, izdelave 
različnih predmetov, slikanje na svilo, predstavitev folklornih skupin …)  

 
 
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled: 



• za odrasle: 

• vsak 3. četrtek v mesecu ob 19.30 predavanje, predstavitev društev in literarnih 
del ... 

• za otroke:  

• vsak 3. petek  v mesecu ob 17.00 pravljične ure 
Knjižnica Bohinjska Bistrica: 
• za otroke: 

• vsako sredo v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava ter pravljična 
ura ali ustvarjalna delavnica 

Knjižnica Gorje: 
• za otroke: 

• vsak tretji torek v mesecu ob 17.00 lutkovna oz. gledališka predstava  
 

razstave: 

• razstave (posameznih vrtcev in šol, društev; razstava nagrajencev Blaža 
Kumerdeja; razstave o preteklosti domačih krajev in ljudi; domoznanske 
razstave)  

spodbujanje branja: 

• »Mislice« 
• »Knjižnica – vesolje zakladov« 
• »Superknjiga 
• »Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev« 
• »Ta veseli knjižni svet« 
• »Z nahrbtnikom v knjižnico« 
• »bibliopedagoške ure na šolah v razredih (kvizi, kulturni dnevi …) in v vrtcih 

ter v knjižnici; 
• ogledi knjižnic - bibliopedagoške ure v knjižnici za vrtce  ter osnovne in 

srednje šole in skupine odraslih; 
• predavanja za starše (v okviru roditeljskih sestankov na posameznih šolah in v 

vrtcih): 
• O pomenu branja  
• Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč 
• Kvalitetno preživljanje prostega časa 

• »Mladi bralček« in »Črkoznalček« - projekta, ki poteka v vrtcu Lesce  
• »Berem s knjižničarko«  
• »Kdo je napravil Vidku srajčico« 
• »Bralni kljub za srednješolce« 
• »Bralni krožek« 
• »Rastem s knjigo«  
• »Knjige na počitnicah«  
• »Poletno branje« 
• »Muzeji na obisku« 

• »Pravljični kovček« 

• »S knjigo po EU, Kaj je v košarici Rdeče Kapice« 



• »Evropska zbirka slikanic« 

• »Knjiga presenečenja« 

• »Zlata hruška« 

• »Vitrina ustvarjalnosti« 

•  »Knjižničarji ocenjujemo« 

• »Poletavci in Najpoletavci« 

• »Zmoremo – čez ovire do oviranih« 

• »Slovensko srečanje PEN« 

• »Bralni klub za starejše Narcise«, ki potekata v Knjižnici Lesce 

• »Knjiga, moja prijateljica« 

• »Noč knjige«  
• e-knjige: omogočili izposojo e-knjig preko portala BIBLOS 

• »Branje na daljavo« - projekt, ki poteka skupaj z Društvom Slovencev 
Republike Srbske »Triglav« iz Banja Luke ter učiteljico dopolnilnega pouka 
slovenskega jezika v Berlinu 

• »Bralni izziv« 
• KEEP CALM AND READ (Beri in se zberi) 
• Medgeneracijsko branje 

• Zbistrimo um 
• Angleška urica z Rory-jem 
• Beremo s tačkami  
• Jogica za dojenčke 
• Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu  

 
domoznanstvo: 

• domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica in je označeno v 
lokalnem katalogu 

evropski projekti:  
• Noč z Andersenom 

 
Podrobnejši pregled omogoča priloga Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica - za leto 2016. 
 
Vseh prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja je bilo 1.832 (1.639 v letu 
2015) oz. 110% glede na preteklo leto, obiskovalcev pa 52.474 (44.562 v letu 2015) oz. 
118% glede na leto 2015;  80 % mladine ter 20 % odraslih (glede na leto 2015: 70 % 
mladine ter 30 % odraslih).  Število prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja 
se je zvišalo za 10 %, sam obisk le-teh pa za 18 %, (za 2% v letu 2015). 
 
Število aktivnosti predstavlja zgornjo mejo možnosti glede na število zaposlenih. 
Podrobnejši pregled omogočajo priloga 1, tabela prireditve ter priloge: Prireditve – 
pregled po posameznih občinah, Bibliopedagoške ure v knjižnici – po občinah, »Z 
nahrbtnikom v knjižnico« - po občinah; Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih – po 
občinah,  Predavanja za starše. 
 



 
5. Posebnosti v letu 2016 

• prostor: 
• nadaljevanje gradnje nove knjižnice v Radovljici; 
• čiščenje in delna zamenjava žlebov ter popravilo okenske police na Gorenjski 

cesti 27 (zaradi zamakanja); 
• oprema:  

• nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 
o računalniki: Bohinj (1), Gorje (1);  
o tiskalniki za zadolžnice: Bled (4), Bohinj (4), Gorje (1); Radovljica (7) – 

priprava na prehod COBISS3 izposoja (v letu 2017) 
o čitalci črtne kode: Bohinj (2) 
o RFID čitalniki za knjige: Bohinj (2), Radovljica (3) 

• nakup ostale opreme:  
o slušna zanka v dvorani in naprava za naglušne pri pultu (Bohinjska 

Bistrica)   
o steklena vitrina za razstave  (Bohinjska Bistrica) 

• priprava na novo knjižnico v Radovljici: 
• prirast 2016 – oprema z RFID nalepkami (začetek 2012); 

• vse enote v COBISS sistemu, priprava na prehod COBISS3 izposoja  
• uvedba e-računov in e-arhiva za račune; 
• spodbujanje branja: ohranili smo vse akcije preteklih let in dodali nekaj novih: 

• Zbistrimo um: Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da 
lahko upravljamo s časom, primerjamo preteklost s sedanjostjo ter s 
pomočjo shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo 
prihodnost. Brez spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo 
odzvali tako, kot da jo doživljamo prvič. Tako smo pripravili vaje za 
krepitev uma. Miselne vaje so sestavljene iz iskalnic, aritmetičnih 
ugank, dopolnjevank, rebusov, zavitih skrivalnic, številčno – črkovnih 
zank, sudokujev, križank in česa. Začetek: november 2016. 

• Angleška urica z Rory-jem: Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna 
govorka angleščine, vodi delavnico, kjer se otroci na sproščen način, ob 
prisotnosti psa, učijo angleškega jezika. Začetek: januar 2016. 

• Beremo s tačkami :R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, 
ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske  sposobnosti s pomočjo 
posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen otrokom od 1. do 5. 
razreda.  Začetek: januar 2016. 

• Jogica za dojenčke: Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi 
masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v 
prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s samimi 
seboj.. 

• Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu ob 10.00 (začetek marca 
2016). 

• predstavili smo nekaj odmevnih razstav in prireditev: 



• Novi blejski zakladi: ga. Maja Puppis je ob obletnici smrti donirala dva 
rokopisa Toneta Svetina: Taras in Otok, ki sta bila razstavljena v mesecu aprilu 
v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled; oba rokopisa sta tudi že pretipkana; 

• Pravljični večer za odrasle: priključili smo se projektu, ki ga koordinira 
Knjižnica Maribor: za zaključek bralne akcije Ta veseli knjižni svet smo 
pripravili poseben večer, kjer so pravljice odraslim pripovedovali knjižničarji 
iz različnih slovenskih splošnih knjižnic; 

• 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici: razstavo, posvečeno 110. obletnici 
ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. Jure 
Sinobad; 

• Turistično društvo Radovljica 1896 – 2016: Razstava ob 120-letnici 
Turističnega društva  ni le pričevanje o dejavnosti društva, temveč odseva tudi 
trenutke iz življenja mesta; razstavo sta pripravila Nadja Jere in Jure Sinobad; 

• 95 let Sokolskega doma v Radovljici: spomenico ob 95-letnici Sokolskega 
doma v Radovljici sta predstavila Jure Sinobad in Aleks Čebulj; 

• Noč z Andersenom je potekala že enajstič; 
• na 3. baltski in 17. nordijski bralni konferenci Ustvarjanje pomena – pismenost v 

akciji (Making meaning – literacy in action, Turku, Finska, 14. do 16. avgust 2016), 
smo predstavili projekt Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

• na 35. mednarodni konferenci IBBY z naslovom Literatura v svetu različnih 
pismenosti (Literature in a Multi – literate World) , Auckland, Nova Zelandija, smo 
predstavili projekt Ustvari novo zgodbo – motivacija za branje in ustvarjalnost -
spodbujanje branja na drugačen način; 

• udeležili smo se srečanja IAP meeting IFLA The Hague, zagovorništvo v knjižnicah 
(Haag, Nizozemska, 14. - 16. 12. 2016); 

• udeležili smo se EBLIDA meeting: Library Advocacy 4EU (Bruselj, Belgija, 1. – 3. 
februar 2016) o zagovorništvu knjižnic na ravni EU; 

• sodelovali smo na 21. srečanju slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE 2016, 
kjer smo izvedli primer dobre prakse spodbujanja branja na osnovni šoli Klasične 
pravljice – motivacija za branje na malce drugačen način; 

• sodelovali smo na 26. dnevih evropske kulturne dediščine Dediščina, kaj si? na 
Linhartovem trgu; 

• z razstavo In ti mi boš krvava tekla smo, v sodelovanju s "Fundacijo Poti miru v 
Posočju"  gostovali v Kobariškem muzeju in v mestni hiši v Novi Gorici; 

• sodelovali smo na Evropski vasi 2017 na Linhartovem trgu v Radovljici s 
predstavitvijo zbirke Kaj je v košarici Rdeče Kapice; 

• sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani; 
• sodelovali smo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, PE Kranj na 17. 

strokovnem srečanju zaposlenih v vrtcih na Gorenjskem, izvedli smo delavnici: 
Knjige, ki so vzgojiteljicam lahko v pomoč in Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

• v sodelovanju s knjižnicami Jesenice (Občinska knjižnica Jesenice), Škofja Loka 
(Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka) in Tržič (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič) 
smo izvedli 2 izobraževanji (predstavitev portala IUS INFO in predstavitev nove 
knjižnice v Aarhus);  



• sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve na 
Venerini poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Grajske pravljice; 

• v okviru Praznične zimske vasi na Jezerski promenadi na Bledu smo imeli pravljično 
uro; 

• OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so 
pravljice dom«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo 
pripravili ustvarjalno delavnico na temo narave in  bohinjskih pravljic. 

• obiskali so nas litvanski knjižničarji (Librarians Educators Outbound Experience 
Sharing and Discussion Forum »Library – a Space for Lifelong Learning for 
Community); predstavili smo jim projekte: Rastem s knjigo, Noč z Andersenom, 
Zmoremo – čez ovire do oviranih in Pravljični kovčki; 

• v sodelovanju z Društvom slovenskih knjižnih prevajalcev, Linhartovega odra  in 
Kavarne Kino smo izvedli Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige 23 aprila; 

• v sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili predavanje o prepoznavanju 
demence in preventive v Radovljici in o nevrološki bolezni ALS v knjižnici v Lescah; 

• Branje na daljavo – spodbujanju branja v slovenskem jeziku, ki je potekal v Banja 
Luki, so se pridružili še učenci dopolnilnega pouka iz Berlina; 

• Knjige na počitnicah – v letu 2106 so »šle« knjige in revije še na štiri nove lokacije: 
Čebelarski center Lesce in Kamra (Mladinski center Radovljica), Kajuhov tabor Ribno 
(Zveza Taborniških društev Šaleške doline) in Medgeneracijski center Bled (v parku); 
vseh lokacij je že 17; 

• direktorica knjižnice je bila ime tedna in meseca januarja 2016 ter nominiranka za ime 
leta 2016 Vala 202,  

• direktorica knjižnice je bila nominirana za Žensko leta 2016 (revija Zarja); 
• od septembra 2016 dalje je na porodniškem dopustu radovljiška knjižničarka, V 

stopnja, nadomešča jo knjižničarka, V stopnja,  zaposlena za določen čas; 
• v računovodstvu je potekala obvezna šolska praksa; 
• pomagale so nam tri  prostovoljke.  

  



Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice 
 
 

Finančno poslovanje je razvidno iz priloge 2. Poudarim naj, da so bila vsa sredstva, ki so jih 
nakazale občine in pristojno ministrstvo, namenska sredstva in smo jih kot take tudi porabili. 
Zakon o zavodih v 3. členu opredeljuje, da so knjižnice javni zavodi, ki opravljajo javno 
službo. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu so vsa pridobljena sredstva, in odhodki 
v zvezi s tem, sredstva za opravljanje javne službe.  
 

 

1. Prihodki 2016 
Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljajo v skladu z  
obstoječo zakonodajo: 

• občine kot ustanovitelji za knjige, program, nakup opreme (t.i. amortizacijo), 
materialne stroške ter plače zaposlenih, 

• pristojno ministrstvo (v nadaljnjem besedilu MIK) za knjižnično gradivo. 
Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem članarin in zamudnin ter z drugimi 

prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene knjige … – 
izvenproračunska sredstva (t.i. lastni prihodek). Vsi prihodki so ustvarjeni v okviru javne 
službe.  

 
Struktura prihodkov je naslednja: 

• 82,56 % občine (leto 2015: 80,86 %)  

•   3,92 % MIK  (leto 2015:  3,97 %) 

• 11,97 % knjižnica (leto 2015: 12,62 %) 

•   1,42 % Zavod za zaposlovanje (javna dela) (leto 2015: 2,04 %) 

•   0,13 %  drugo (leto 2015: 0,54 %) 
Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 
 
Primerjava s preteklim letom:  
 
Prihodki so se povečali  za 4,33 % (za 1,23 % v letu 2015) in sicer zaradi povečanj sredstev: 

• občin za 6,56 % (za 2,08 % v letu 2015) 
• Ministrstva za kulturo za 3,04 % (za 4,17 % v letu 2015). 

 
Zvišanje  bi bilo večje, če ne bi bilo nižanja sredstev: 
• Zavod za zaposlovanje za 27,41 % (za 24,75 v letu 2015): pokrivali so del stroškov za  

javne delavce: 3 sklenjene pogodbe, 4 izvajalci; Radovljica od 1.4.2015 do 31.12.2015, 
Bled in Bohinj od 24.6.2016 do 23.12.2016.  

• izvenproračunskih sredstev knjižnice za 4,03% (povečanje za 0,57% v letu 2015); 
znižali so se predvsem drugi izvenproračunski prihodki za 74,08 % (povišali za 7,93% 
v letu 2015), prihodki iz naslova članarin in zamudnin so se znižala za1,04% (so se 
zvišale za 0,28 % v letu 2015). 

 
Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki  



2. Odhodki 2016 
Sredstva, ki jih je knjižnica prejela oz. ustvarila od poslovanja javne službe za redno 

dejavnost in jih prikazuje priloga 2, tabela: prihodek, je knjižnica porabila, in sicer  je 
struktura porabe naslednja: 

• 18,48 % za nakup knjižničnega gradiva  (leto 2015: 18,95 %) 

• 18,87 % za materialne stroške in program (leto 2015: 20,32 %) 

•   0,49 % predstavlja ostanek dohodka (leto 2015: 0,28 %) 

• 62,16 % plače (leto 2015: 60,45 % - vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce, 
vključno z delavci, ki so vključeni v javna dela) 

 
Primerjava s preteklim letom: odhodki so se povečali za 4,33 % (za 2,13 % v letu 2015), in 

sicer zaradi povečanj porabljenih sredstev za: 
• nakup knjižničnega gradiva za 1,77 % (11,97 % v letu 2015); 
• za plače za 7,27 % (znižanje za 1,35 % v letu 2015). 

 
Zvišanje  bi bilo večje, če ne bi bilo nižanja sredstev: 
• materialne stroške za 3,10 % (zvišanje za 4,53 % v letu 2015). 

 
 

• Knjižnično gradivo 
Dobrih 18 % vseh odhodkov predstavljajo sredstva, ki jih je knjižnica namenila za 
nakup knjižničnega gradiva (knjige, revije, časopisi, avdio in video kasete, zgoščenke, 
CD-ROM-i, DVD-ji …). Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so glede na vir 
strukturirana: 

• 46,43 % občine (2015: 44,85 % )  

• 21,19 % MIK  (leto 2015: 20,93 %)  

• 32,38 % knjižnica (leto 2015: 34,14 %)  

•   0,00 % donacije (leto 2015: 0,08 %) 
 

Primerjava s preteklim letom: nakup knjižničnega gradiva se je zvišal za 1,77 % (za 
11,97 % v letu 2015) in sicer zaradi zvišanja sredstev: 
• občin za 5,34 % (zmanjšanje za 0,70 % v letu 2015) 
• Ministrstva za kulturo  za 4,17 % (za 4,17 % v letu 2015) 

 
Zvišanje  bi bilo večje, če ne bi bilo nižanja sredstev: 

• izvenproračunskih prihodkov  knjižnice za 3,70 % (povečal za 42,28 %  letu 
2015). 

 
V skladu s sklepom Knjižničnega sveta (marec 2015) smo presežek prihodkov nad 
odhodki porabili za nakup knjižničnega gradiva v letu 2016. Zaradi tega se je 
nakup knjižničnega gradiva dejansko povečal za 4,12 % (za 13,42 v letu 2015 %) 
in so sredstva za nakup knjižničnega gradiva glede na vir strukturirana: 
 
 



• 42,53 % občine (2015: 42,04 % )  
• 19,41 % MIK  (leto 2015: 19,61 %)  
• 29,65 % knjižnica (leto 2015: 31,99 %)  
•   0,00 % donacije (leto 2015: 0,07 %) 
•   8,41 % nakup po ZR (leto 2015: 6,29 %) 

 
 

• Materialni stroški 
Skoraj 19 % vseh odhodkov predstavljajo materialni stroški. Glede na vir so sredstva 
strukturirana:  

• 71,83 % občine (leto 2015: 69,63 %) 

• 28,17 % knjižnica (leto 2015: 30,37 %)  
 

Primerjava s preteklim letom: materialni stroški so se znižali za 3,10 %  (zvišali za 
4,53 % v letu 2015).  Razlog: v letu 2016 smo imeli stroškov za vzdrževanje in 
popravila, izobraževanje zaposlenih, podjemnih pogodb, za kartuše in tonerje …  

 
 

• Plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) 
Dobrih 62 % vseh odhodkov predstavljajo plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na 
delavce) in sicer: 

• delavci , ki opravljajo skupne storitve (ključ  za delitev je število prebivalcev, kar 
pomeni: 53 % Občina Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 
8,3 %  Občina Gorje); 

• redno zaposleni: stroške zanje krije vsaka občina posebej v višini 100 % – kriterij 
je, kje ti delavci dejansko delajo;  

• zaposleni v okviru javnih del: Zavod za zaposlovanje RS: pokrivali so del stroškov 
za  javne delavce za čas: Radovljica od 1.4.2015 do 31.12.2015, Bled in Bohinj od 
24.6.2016 do 23.12.2016;  3 sklenjene pogodbe, 4 izvajalci. 

 
Primerjava s preteklim letom: plače so se povečale za 7,27 % (zmanjšale za 1,35 % v 
letu 2015). Razlog: v letu 2016 so bili odpravljeni nekateri varčevalni ukrepi 
(napredovanje v plačne razrede in nazive, višji regresi; višje premije Dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence); z javnimi deli smo začeli šele 1. 4. 
2015 v Radovljici, v Bohinju in na Bledu šele 23.6.2016.. 

 
Kot osnova služijo določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela  
v  javnem  sektorju  za  leto 2016 (ZUPPJS16)  in  Dogovor  o  ukrepih  za zmanjšanje  
obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016. 
 
 

3. Ostanek dohodka od zamudnin in članarin konec leta 2016 
Ostanek dohodka od zamudnin in članarin leta 2016 je znašal 4.584,98 € oz. 0,49 %. (v letu 
2015: 2.517,07 € oz. 0,28 %). Po plačilu davka na dohodke pravnih oseb je ta ostanek 



4.416,80€ oz 0,47% (v letu 2015: 2.517,07 € oz. 0,28 %). Ostanek bo porabljen v skladu s 
sklepom knjižničnega sveta, po sprejetju poročila na sejah občinskih svetov oz. drugega 
pristojnega organa s strani občine za: 

• nakup knjižničnega gradiva; 

• nakup osnovnih sredstev in opreme; 

• posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 

• različne oblike spodbujanja branja; 

• (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo, Javno 
agencija za knjige oz. drugo v Sloveniji ; 

• sodelovanje v mednarodnih projektih, izobraževanjih. 
 
Primerjava s preteklim letom: ostanek dohodka od zamudnin in članarin je ostal praktično na 
enaki ravni kot preteklo leto, povečal se je le za 0,49 % (za 0,28 % v letu 2015). 
 
 
4. Investicije 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v skladu z Zakonom o javnih naročilih in 
Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti kot internem aktu za to področje izvedla:  

• nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 
o računalniki: Bohinj (1), Gorje (1);  
o tiskalniki za zadolžnice: Bled (4), Bohinj (4), Gorje (1); Radovljica (7) – 

priprava na prehod COBISS3 izposoja (v letu 2017) 
o čitalci črtne kode: Bohinj (2) 
o RFID čitalniki za knjige: Bohinj (2), Radovljica (3) 

• nakup ostale opreme:  
o slušna zanka v dvorani in naprava za naglušne pri pultu (Bohinjska 

Bistrica)   
o steklena vitrina za razstave  (Bohinjska Bistrica) 

 
Viri financiranja:  

• 92,53 % občine (leto 2015: 29,48 %) 

•   7,47% knjižnica (leto 2015: 36,19%)  

• 00,0 % MIK (leto 2015: 34,33 %)  
 
Primerjava s preteklim letom: investicije so se znižale za 34,01 % (zvišanje za 84,44 % v letu 
2015). V to ni vštet nakup vitrine za razstave v knjižnici v Bohinjski Bistrici (sredstva so bila 
nakazana v letu 2016, vitrina pa je bila dobavljena in posledično tudi plačana v letu 2017). 

 
V letu 2016 Ministrstvo za kulturo ni objavilo razpisa za računalniško  in drugo pripadajočo 
opremo. To pomeni, da je večina opreme še vedno zastarela, amortizirana in jo je nujno 
potrebno nadomeščati, posodabljati... V knjižnici imamo 65 računalnikov (leto 2915: 67), 
tako jih je nujno posodabljati in nadomeščati postopoma, kajti vseh naenkrat ne bo mogoče. 
 
 



5. Zaključek 
Po sklepu knjižničnega sveta, po sprejetju poročila na sejah občinskih svetov oz. drugega 
pristojnega organa s strani občine, bo knjižnica ostanek sredstev porabila za: 

• nakup knjižničnega gradiva; 

• nakup osnovnih sredstev in opreme; 

• posodobitev računalniške in komunikacijske opreme; 

• različne oblike spodbujanja branja; 

• (so)financiranje projektov, ki jih je prijavila na Ministrstvo za kulturo, Javna 
agencija za knjigo oz. drugi; 

• sodelovanje v mednarodnih projektih. 
 
 

6. Sklep 

• knjižnica je poslovala uspešno in racionalno; 
• število izposojenih enot na prebivalca se je povečalo in znaša v letu 2016 20,02 

enot na prebivalca (v letu 2015 19,57); ta nivo je nad slovenskim povprečjem; 
pričakujemo minimalno rast tudi v prihodnjih letih (razlogi: cena posameznega 
izvoda, veliko novitet, padec kupne moči); 

• število obiskovalcev bo naraščalo; 
• v knjižnici je čedalje bolj v ospredju vloga knjižnice kot informacijskega središča, 

kar pomeni, da knjižnica posreduje informacije iz različnih medijev,  
• knjižnica čedalje bolj postaja prostor srečevanja, druženja, načina preživljanja 

prostega časa, medgeneracijskega sožitja;  
• vse to pa v praksi pomeni, da knjižnici primanjkuje: 

• kadra: 
•  zadnje povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev je bilo leta 

2006 (0,5 čistilke za knjižnice na področju Občine Bohinj smo 
zaposlili 2010 ob odprtju nove knjižnice v Bohinjski Bistrici; 

• nespremenjeno je število knjižničarjev, višjih knjižničarjev in 
bibliotekarjev od leta 2006, močno pa so se povečale: 

• 239 % izposoja; 
• 239 % obisk; 
• 742 % št. prireditve in drugih aktivnosti za spodbujanje branja; 
• 179 % zaloga knjižničnega gradiva;  

• komunikacijske opreme;  
• in prostora - prostorska stiska je največja v: 

• osrednji enoti v Radovljici.   
 
Sodobna knjižnica, ki bo zadovoljevala potrebe uporabnikov, mora imeti predvsem dovolj 
prostora, kadrov in potrebne, zlasti komunikacijske, opreme in bogato knjižnično gradivo. 
Zato bomo morali skupaj poiskati pot za postopno, vendar stalno, odpravljanje primanjkljajev 
knjižnice. 
 
 



7. Plan za leto 2017 
Knjižnica je občinam soustanoviteljicam in Ministrstvu za kulturo posredovala plane za leto 
2017. Vse občine soustanoviteljice imajo sprejete proračune za leto 2017. Pristojno 
ministrstvo je  izdalo odločbo o sofinanciranju knjižničnega gradiva, tako da knjižnica ima 
plan za leto 2017. Ta plan ne vključuje stroškov selitve in stroškov v novi knjižnici, ki so še 
stvar dogovora z Občino Radovljica in se bodo reševali v okviru rebalansa Občine Radovljica. 
Več v prilogi: Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2017. 
 
 
8. Uresničevanje ciljev 
Temeljne naloge splošne knjižnice, ki jih določajo Zakon o knjižničarstvu, Manifest o 
splošnoizobraževalnih knjižnicah ter Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, je knjižnica v 
celoti izpolnila. To potrjujejo podatki o izposoji, nabavi in obisku v knjižnici, investicije pa 
potrjujejo trend razvoja – knjižnica kot informacijsko središče in prostor druženja.   
 
 
V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, vas prosimo, da pokličete  Boženo Kolman Finžgar. 
 
 
 
                                                                           Direktorica Knjižnice 
                                                                        A. T. Linharta Radovljica 
  
                                                                      Božena Kolman Finžgar 
 
 
Priloge:  
 
• Knjižnice, knjige, bralci, branje v letu 2016 v številkah  
• Prireditve v knjižnici – pregled 2016 
• Prireditve – pregled po posameznih občinajh,  
• Bibliopedagoške ure v knjižnici – po občinah, 
• »Z nahrbtnikom v knjižnico« - po občinah;  
• Bibliopedagoške ure na šolah in v vrtcih – po občinah,  
• Predavanja za starše 
• Finančno poročilo 
• Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2017. 
• Bilanca stanja 
• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
• Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
• Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (enostaven 

prikaz) 
• Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (enostaven prikaz) 



• Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
• Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  



 
 
 
Datum: 10. 02. 2017        Priloga  
 
 
 
 
Zadeva: Zaposleni -  stanje na dan 31. 12. 2016 
 
 
 
 
1. Skupne storitve opravljajo:  

• direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe 
• računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe 
• bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe  
• obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• nabava, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• potujoče knjižnice, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe 
• priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe 
• skupaj: 5,35 
Ključ  za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina 
Radovljica, 23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje.  
 
 

2. Zaposleni po posameznih občinah: 
 
2.1. Občina Radovljica 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in 
Lesce:  
• bibliotekar, (4,65) VII stopnja izobrazbe 
• višja knjižničarka, ( 1)  VI stopnja izobrazbe 
• knjižničarka, (2) V stopnja izobrazbe  
• skupaj: 7,65  
Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo 
v enotah, ki so na območju Občine Radovljica. 
 
 



2.2. Občina Bled 
Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bled in Zasip: 
• višja knjižničarka, 1, VI stopnja izobrazbe;  
• knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe; 
• bibliotekar, 1,5 VII stopnja;  
• skupaj: 4,5  
Njihove stroške pokriva Občina Bled  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v 
enotah, ki so na območju Občine Bled. 

 
2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in 
Stara Fužina: 
• knjižničarka, 2,  V stopnja izobrazbe 
• čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe 
• skupaj: 2,5  
Njihove stroške (2,5) pokriva občina Bohinj  v višini 100 %, saj delavci opravljajo 
delo v enotah, ki so na območju Občine Bohinj. 

 
2.4. Občina Gorje 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:  
• bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe  
• skupaj: 0,5  
Njune stroške pokriva Občina Gorje  v višini 100 %, saj delavki opravljata 
delo v enoti, ki je na območju Občine Gorje.  

 
 

3.. Skupaj vsi redno zaposleni  
• 20,5 delavcev. 

 
 
 
 
 
                                                                             Direktorica Knjižnice 
                                                                          A. T. Linharta Radovljica 
 
 
                                                                           Božena Kolman Finžgar 
 
 



1. stran

OBČINA BOHINJOBČINA BOHINJOBČINA BOHINJOBČINA BOHINJ

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah

temeljna zaloga knjig  izposojeno knjižnično gradivo
knjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

2016 2015 2016 15/16 2015 2016 15/16

Bohinjska Bistrica 2.951 26.556 27.597 104 74.706 77.314 103 2.608
Koprivnik 382
Srednja vas 1.062 1.792 1.874 105 10.219 10.472 102 253
Stara Fužina 732 493 505 102 1.330 1.328 100 -2
ostale KS
potujoča 4.839 5.091 105

skupaj 5.127 33.680 35.067 104 86.255 89.114 103 2.859

7. februar 2017

zaprto

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 15 31. 12. 16 15/16

knjige 33.680 35.067 104 1387,00
časopisi, revije 304 282 93 -22,00
neknjižno gradivo 2.774 3.008 108 234,00

skupaj 36.758 38.357 104 1599,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 1.610 173 1.783 84,02
časopisi, revije 50 4 54 2,54
neknjižno gradivo 280 5 285 13,43

100,00

skupaj 1.940 182 2.122

91,42 8,58 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah
OBČINA BOHINJ

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 68.560 4.133 5.571 78.264 87,82
v knjižnici 8.599 2.251 0 10.850 12,18

100,00

skupaj 77.159 6.384 5.571 89.114

86,58 7,16 6,25 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno: znanost, kultura ... 6.781 7 umetnost, šport ... 11.197
1 filozofija, psihologija ... 3.137 80 jezikoslovje 679
2 verstvo 262 8.01/09 liter. teorija 68
3 sociologija, pravo ... 2.419 82 leposlovje 55.077
5 naravne vede 2.452 9 zemljepis, zgodovina 1.942

6 uporabne vede 5.103 SKUPAJ 89.114

Obiskovalci v knjižnici

7. februar 2017

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 11.561 3.312 14.873 38,24 14.697 101,20
izposoja v knjižnici 2.496 1.846 4.342 11,17 4.090 106,16
obiskovalci za inf. 4.992 2.184 7.176 18,45 6.075 118,12
računalniki 462 1.850 2.312 5,95 2.624 88,11
obiski prireditev 2.034 8.152 10.186 26,19 8.351 121,97

100,00

skupaj 21.545 17.344 38.889 35.837 108,52

55,40 44,60 100

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

0 0
literarni večeri 0 2 2 0 59 59

potopisna predavanja 0 0 0 0 0 0
ostala predavanja 0 0 0 0 0 0

bralni klubi 0 0 0 0 0 0
razstave 39 41 80 1.131 1.517 2.648
križanka 3 3 6 29 25 54

pravljične ure 11 0 11 161 0 161
lutkovne predstave 11 0 11 668 0 668

delavnice 12 0 12 239 0 239
knjige na počitnicah 3 3 6 297 371 668

BPU v knjižnici 126 0 126 2.358 0 2.358
BPU v šoli 14 0 14 245 0 245
nahrbtniki 47 0 47 873 0 873

TVKS 0 1 1 0 19 19
Vesolje zakladov 1 0 1 237 0 237

kvizi 36 6 42 1.696 43 1.739
Superknjiga 0 0 0 0 0 0

število aktivnosti število obiskovalcev

Superknjiga 0 0 0 0 0 0
knjiga presenečenja 2 0 2 218 0 218

0 0

skupaj 305 56 361 8.152 2.034 10.186

84,49 15,51 100 80,03 19,97 100,00

Stran 2



1. stran

OBČINA GORJEOBČINA GORJEOBČINA GORJEOBČINA GORJE

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah

temeljna zaloga knjig  izposojeno knjižnično gradivo
knjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

2016 2015 2016 15/16 2015 2016 15/16

Gorje 2.828 8.707 8.847 102 32.810 33.789 103 979

potujoča 2.611 2.751 105

skupaj 2.828 11.318 11.598 102 32.810 33.789 103 979

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 15 31. 12. 16 15/16

7. februar 2017

31. 12. 15 31. 12. 16 15/16

knjige 11.318 11.598 102 280,00
časopisi, revije 36 41 114 5,00
neknjižno gradivo 571 673 118 102,00

skupaj 11.925 12.312 103 387,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 832 117 949 88,28
časopisi, revije 16 2 18 1,67
neknjižno gradivo 101 7 108 10,05

100,00

skupaj 949 126 1.075

88,28 11,72 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah
OBČINA GORJE

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 28.023 629 1.757 30.409 90,00
v knjižnici 2.860 286 234 3.380 10,00

100,00

skupaj 30.883 915 1.991 33.789

91,40 2,71 5,89 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno: znanost, kultura … 1.911 7 umetnost, šport 3.187
1 filozofija, psihologija ... 760 80 jezikoslovje 96
2 verstvo 80 8.01/09 liter. teorija 15
3 sociologija, pravo ... 851 82 leposlovje 24.411
5 naravne vede 672 9 zemljepis, zgodovina 520

6 uporabne vede 1.285 SKUPAJ 33.789

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 4.248 1.714 5.962 47,69 6.091 97,88
izposoja v knjižnici 756 381 1.137 9,09 1.126 100,98
obiskovalci za inf. 709 506 1.215 9,72 1.223 99,35
računalniki 86 91 177 1,42 162 109,26
obiski prireditev 311 3.700 4.011 32,08 3.986 100,63

100,00

skupaj 6.110 6.392 12.502 12.588 99,32

48,87 51,13 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

0
literarni večeri 0 0

potopisna predavanja 0 0
ostala predavanja 0 0

bralni klub 2 2 4 13 22 35
razstave 8 2 10 689 271 960
križanka 1 1 2 13 8 21

pravljične ure 2 0 2 78 0 78
lutkovne predstave 8 0 8 752 0 752

delavnice 0 0 0 0 0 0
knjige na počitnicah 0 0 0 0 0 0

BPU v knjižnici 57 0 57 891 0 891
BPU v šoli 4 0 4 52 0 52
nahrbtniki 46 0 46 564 0 564

TVKS 0 1 1 0 5 5
Vesolje zakladov 1 0 1 72 0 72

kvizi 12 2 14 440 5 445

število aktivnosti število obiskovalcev

kvizi 12 2 14 440 5 445
Superknjiga 0 0 0 0 0 0

knjiga presenečenja 1 0 1 136 0 136
0

skupaj 142 8 150 3.700 311 4.011

94,67 5,33 100,00 92,25 7,75 100,00

Stran 2
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OBČINA BLEDOBČINA BLEDOBČINA BLEDOBČINA BLED

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah

temeljna zaloga knjig  izposojeno knjižnično gradivo
knjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

2016 2015 2016 15/16 2015 2016 15/16

Bled 6.377 43.345 43.136 100 132.508 138.937 105 6.429
Bohinjska Bela 583
Zasip 1.038 675 689 102 587 764 130 177

čitalnica (BL) 38.323 38.308 100 -15
potujoča 7.717 8.116 105

skupaj 7.998 51.737 51.941 100 171.418 178.009 104 6.591

7. februar 2017

začasno zaprta

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 15 31. 12. 16 15/16

knjige 51.737 51.941 100 204,00
časopisi, revije 603 611 101 8,00
neknjižno gradivo 5.195 5.498 106 303,00

skupaj 57.535 58.050 101 515,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 1.815 456 2.271 81,72
časopisi, revije 91 6 97 3,49
neknjižno gradivo 277 134 411 14,79

100,00

skupaj 2.183 596 2.779

78,55 21,45 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah
OBČINA BLED

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 122.883 3.880 12.938 139.701 78,48
v knjižnici 28.011 10.297 0 38.308 21,52

100,00

skupaj 150.894 14.177 12.938 178.009

84,77 7,96 7,27 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno: znanost, kultura ... 9.392 7 umetnost, šport 28.243
1 filozofija, psihologija ... 7.169 80 jezikoslovje 2.096
2 verstvo 769 8.01/09 liter. teorija 273
3 sociologija, pravo ... 6.901 82 leposlovje 99.978
5 naravne vede 4.750 9 zemljepis, zgodovina 6.613

6 uporabne vede 11.823 SKUPAJ 178.009

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 25.561 4.765 30.326 45,43 29.485 102,85
izposoja v knjižnici 8.554 1.638 10.192 15,27 9.777 104,24
obiskovalci za inf. 7.618 2.392 10.010 14,99 9.625 104,00
računalniki 1.866 2.800 4.666 6,99 5.865 79,56
obiski prireditev 5.454 6.110 11.564 17,32 8.157 141,77

0,00

skupaj 49.053 17.705 66.758 100,00 62.909 106,12

73,48 26,52 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

0 0
literarni večeri 0 5 5 0 229 229

potopisna predavanja 0 2 2 0 67 67
ostala predavanja 0 23 23 0 703 703

bralni klubi 3 3 6 55 25 80
razstave 18 70 88 702 3.570 4.272
križanka 1 1 2 47 18 65

pravljične ure 6 0 6 144 0 144
lutkovne predstave 10 0 10 399 0 399

delavnice 7 0 7 142 0 142
knjige na počitnicah 8 8 16 510 748 1.258

BPU v knjižnici 41 0 41 983 0 983
BPU v šoli 49 1 50 818 60 878
nahrbtniki 69 0 69 1.015 0 1.015

TVKS 0 1 1 0 19 19
Vesolje zakladov 1 0 1 149 0 149

kvizi 36 2 38 1.005 15 1.020

število aktivnosti število obiskovalcev

kvizi 36 2 38 1.005 15 1.020
Superknjiga 0 0 0 0 0 0

knjiga presenečenja 2 0 2 141 0 141
0 0

skupaj 251 116 367 6.110 5.454 11.564

68,39 31,61 100,00 52,84 47,16 100,00

Stran 2
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OBČINA RADOVLJICAOBČINA RADOVLJICAOBČINA RADOVLJICAOBČINA RADOVLJICA
KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah

temeljna zaloga knjig  izposojeno knjižnično gradivo
knjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

2016 2015 2016 15/16 2015 2016 15/16

Radovljica 8.168 64.668 65.559 101 281.514 284.603 101 3.089
Begunje 2.262 2.527 2.496 99 24.405 24.548 101 143
Brezje 905 953 930 98 6.446 6.463 100 17
Kropa 3.021 2.414 2.354 98 20.219 20.248 100 29
Lesce 3.426 12.274 11.975 98 29.329 29.391 100 62
Ljubno 1.042

čitalnica (RA) 29.915 29.897 100 -18
potujoča 17.107 17.999 105

7. februar 2017

začasno zaprta

skupaj 18.824 99.943 101.313 101 391.828 395.150 101 3.322

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 15 31. 12. 16 15/16

knjige 99.943 101.313 101 1370,00
časopisi, revije 3.376 3.345 99 -31,00
neknjižno gradivo 10.556 10.906 103 350,00

skupaj 113.875 115.564 101 1689,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 4.386 736 5.122 85,42
časopisi, revije 167 61 228 3,80
neknjižno gradivo 605 41 646 10,77

100,00

skupaj 5.158 838 5.996

86,02 13,98 100,00

Stran 1
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VSE OBČINEVSE OBČINEVSE OBČINEVSE OBČINE

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah

temeljna zaloga knjig  izposojeno knjižnično gradivo
knjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

2016 2015 2016 15/16 2015 2016 15/16

Radovljica 8.168 64.668 65.559 101 281.514 284.603 101 3.089
Begunje 2.262 2.527 2.496 99 24.405 24.548 101 143
Brezje 905 953 930 98 6.446 6.463 100 17
Kropa 3.021 2.414 2.354 98 20.219 20.248 100 29
Lesce 3.426 12.274 11.975 98 29.329 29.391 100 62
Ljubno 1.042 0 0

čitalnica (RA) 29.915 29.897 100 -18
potujoča 32.274 33.957 105

Bled 6.377 43.345 43.136 100 132.508 138.937 105 6.429
Bohinjska Bela 583 0 0
Zasip 1.038 675 689 102 587 764 130 177

čitalnica (BL) 38.323 38.308 100 -15

7. februar 2017

začasno zaprta

zaprta

Stran 1

čitalnica (BL) 38.323 38.308 100 -15

Gorje 2.828 8.707 8.847 102 32.810 33.789 103 979

Bohinjska Bistrica 2.951 26.556 27.597 104 74.706 77.314 103 2.608
Koprivnik 382
Srednja vas 1.062 1.792 1.874 105 10.219 10.472 102 253
Stara Fužina 732 493 505 102 1.330 1.328 100 -2

skupaj 34.777 196.678 199.919 102 682.311 696.062 102 13.751

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 15 31. 12. 16 15/16

knjige 196.678 199.919 102 3241,00
časopisi, revije 4.319 4.279 99 -40,00
neknjižno gradivo 19.096 20.085 105 989,00

0,00
skupaj 220.093 224.283 102 4190,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 8.643 1.482 10.125 84,57
časopisi, revije 324 73 397 3,32
neknjižno gradivo 1.263 187 1.450 12,11

skupaj 10.230 1.742 11.972 100,00

začasno zaprta

skupaj 10.230 1.742 11.972 100,00

85,45 14,55 100,00

Stran 1
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KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2016 v številkah
VSE OBČINE

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 534.236 20.709 48.515 603.460 86,70
v knjižnici 66.582 25.463 557 92.602 13,30

100,00
skupaj 600.818 46.172 49.072 696.062

86,32 6,63 7,05 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno, znanost, kultura ... 39.409 7 umetnost, šport 90.524
1 filozofija, psihologija ... 26.396 80 jezikoslovje 6.469
2 verstvo 3.312 8.01/09 liter. teorija 1.146
3 sociologija, pravo ... 26.722 82 leposlovje 417.608
5 naravne vede 18.241 9 zemljepis, zgodovina 22.293
6 uporabne vede 43.942 SKUPAJ 696.062

7. februar 2017

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 107.107 24.259 131.366 48,78 128.514 102,22
izposoja v knjižnici 26.990 9.351 36.341 13,49 35.013 103,79
obiskovalci za inf. 24.785 7.292 32.077 11,91 29.019 110,54
računalniki 5.067 8.718 13.785 5,12 15.791 87,30
obiski prireditev 16.160 36.314 52.474 19,48 44.896 116,88
drugi 840 2.435 3.275 1,22 3.108 105,37

skupaj 180.949 88.369 269.318 100

67,19 32,81 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

0 0
literarni večeri 0 22 22 0 960 960

potopisna predavanja 0 9 9 0 529 529
ostala predavanja 0 51 51 0 2.635 2.635

bralni klubi 12 19 31 107 181 288
razstave 124 178 302 5.634 9.523 15.157
križanka 46 10 56 178 86 264

pravljične ure 31 0 31 563 0 563
lutkovne predstave 43 0 43 3.065 0 3.065

delavnice 114 0 114 1.806 0 1.806
knjige na počitnicah 17 17 34 872 1.369 2.241

BPU v knjižnici 538 22 560 9.772 495 10.267
BPU v šoli 140 6 146 2.183 131 2.314
nahrbtniki 251 0 251 4.106 0 4.106

TVKS 0 4 4 0 109 109
Vesolje zakladov 4 0 4 887 0 887

kvizi 144 20 164 6.210 142 6.352

število aktivnosti število obiskovalcev

kvizi 144 20 164 6.210 142 6.352
Superknjiga 0 0 0 0 0 0

knjiga presenečenja 10 0 10 931 0 931
0 0

skupaj 1.474 358 1.832 36.314 16.160 52.474

80,46 19,54 100,00 69,20 30,80 100,00

Stran 2



 
          14. 2. 2017 
 
 
 
 
Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 
2016 
 
 
Vsako leto od oktobra do maja knjižnica pripravi pester program, namenjen tako odraslim kot 
otrokom. Program redno poteka v štirih enotah, v ostalih pa priložnostno. Obseg programa je 
pogojen s prostorskimi zmožnostmi posamezne enote: v knjižnici v Radovljici imamo 
posebno kot amfiteater oblikovano dvorano in ločeno pravljično sobo, na Bledu »razdremo« 
čitalnico, prinesemo stole …  V Bohinjski Bistrici z lutkovnimi prireditvami gostujemo v 
dvorani kulturnega doma, pravljice, delavnice … pa potekajo v dvoranici nove knjižnice. V 
Gorjah, kjer je knjižnica premajhna, pa gostujemo v Gorjanskem domu. 
 
Matična enota v Radovljici, Gorenjska cesta 27 
Za otroke smo rezervirali četrtkove popoldneve, ko si lahko ogledajo lutkovno, gledališko ali 
drugačno predstavo, prisluhnejo pravljici, spoznajo pisatelja, se udeležijo delavnice… 
Začetek je vedno ob 17. uri.   
Za odrasle smo rezervirali torkove večere, ko ob 19.30 prisluhnejo predavanju, potopisu, 
literarnemu večeru…  
Vsako tretjo sredo v mesecu se ob 9.00 v Bralnem klubu pogovarjamo o izbrani knjigi. V 
sezoni 2015/2016  smo brali avstralsko literaturo, v sezoni 2016/2017 pa indijsko. 
 
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 
Za prireditve smo rezervirali četrtkove večere in petkove popoldneve– vsak tretji četrtek oz. 
petek v mesecu. Otroci lahko ob 17. uri, petek popoldne, prisluhnejo pravljici, si ogledajo 
lutkovno ali gledališko predstavo, se udeležijo delavnice… Odrasli pa ob četrtkih, ob 19.30, 
prisluhnejo predavanju, potopisu, literarnemu večeru…  
 
Knjižnica Bohinjska Bistrica 
Za otroke smo rezervirali sredine popoldneve – vsako sredo v mesecu si lahko ogledajo 
lutkovno, gledališko ali drugačno predstavo v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana; ostale 
srede pa prisluhnejo pravljici, se udeležijo delavnice… v knjižnici. Začetek je vedno ob 17. 
uri.  
 
Knjižnica Gorje 
Za prireditve smo rezervirali torkove popoldneve – vsak tretji torek v mesecu. Otroci lahko ob 
17. uri prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo … v Gorjanskem 
domu. 
 
V okviru teh prireditev si prizadevamo uvrstiti v program čim več »domoznanskih« 
predstavitev. 



RAZSTAVE V KNJIŽNICI 
 
Poleg prireditev pripravljamo še priložnostne razstave, s katerimi opozorimo na posamezne 
pomembne dneve (mednarodni teden otroka, mednarodni dan knjig za otroke - 2. april; 
svetovni dan knjige – 23. april in slovenski dnevi knjige; svetovni in slovenski dan poezije 21. 
marec, kulturni prazniki, dan slovenskih splošnih knjižnic 20. november, teden 
vseživljenskega učenja …), z veseljem pripravimo razstave v sodelovanju z vrtcem, šolo, 
društvom …, kajti pokukati v njihov ustvarjalni svet je posebno doživetje in privoščimo ga 
širšemu krogu. Razstave redno potekajo v knjižnicah v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kropi, 
na Bledu, v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi ter v Gorjah, v ostalih knjižnicah pa občasno. 
 
Fotografije z razstav so dosegljive na www.rad.sik.si/galerija . 
 
Razstava nagrajencev Blaža Kumerdeja je razstava, ki jo zdaj že nekaj let pripravljamo 
skupaj z Zavodom za šolstvo RS in na kateri predstavimo vsakokratne nagrajence, dobitnike 
najvišjih priznanj, ki jih podeljuje Zavod za šolstvo RS. Začetek 2004.  
 
Ljubo doma  smo naslovili razstave z domoznansko tematiko, ki potekajo septembra. V 
septembru 2016 smo tako pripravili razstavi: 
• Obrazi Bleda – Grbi in zastave Iztoka Šorlija: Razstava najzanimivejših in najlepših grbov 

iz zbirke ročno naslikanih grbov vsega sveta Iztoka Šorlija iz Ribnega. 
• 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici: Razstavo, posvečeno 110. Obletnici 

ustanovitve  javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. Jure Sinobad. 
Z razstavo knjig na temo dediščine smo sodelovali tudi na dogodku »Dediščina, kaj si« na 
Linhartovem trgu. To je bil osrednji dogodek na temo dediščine v Občini Radovljica.  
 
Vitrina ustvarjalnosti smo naslovili razstave različnih izdelkov iz različnih materialov, ki jih 
ustvarjajo spretne roke. To so različni drobni predmeti (nakit, pletenine, izdelki iz blaga, filca, 
polstene volne, stekla …). Razstave potekajo na Bledu in čisto zares v vitrinah. Začetek 2011. 
 
Obrazi Bleda: v vitrinah, po dogovoru pa tudi kot prireditev. V Obrazih Bleda se lahko 
predstavijo “navadni” prebivalci Bleda in okolice, ki niso slavni in javnosti zelo znani oz. so 
pozabljeni, se v medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, niso politiki, s 
svojim delom in rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo 
poseben pečat. Začetek 2013. 
 
DOMOZNANSTVO 
 
Bibliografski domoznanski zapisi Bleda 
Bibliografski zapisi knjižnega in neknjižnega gradiva na temo Bleda in njegovih prebivalcev, 
ki ga hrani knjižnica. Gradivo je dostopno v fizični obliki ali on-line. Več na domači strani 
knjižnice www.rad.sik.si. 
 
Domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica, je označeno v lokalnem katalogu. 
Število izvodov tega gradiva je  že preseglo številko 7.700.  Obsega pa: 
knjige: 
• o posameznih krajih;  
• v katerih so leposlovni zapisi o naših krajih ali pa se zgodba tam dogaja; 
• ki so jih napisali avtorji iz naših krajev; 
• ki opisujejo umetnike, znanstvenike, špornike, rodbine … iz naših krajev. 



Označene imamo tudi domoznanske članke. Več na naši domači strani: www.rad.sik.si, v 
rubriki razno: Iskanje domoznanskega gradiva) 
 
Spremljanje domoznansko pomembnih člankov (press cliping) v nekaterih časopisih 
(Delo, Dnevnik, Gorenjski glas, Nedelo) od 1.7.2013 dalje.   
 
Vitrina ustvarjalnosti (začetek 2011) in Obrazi Bleda (začetek 2013) ravno tako spadata v 
okvir domoznanskih dejavnosti. (Več pri Razstavah). 

 
 

EVROPSKI PROJEKTI 
 
Noč z Andersenom  
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (www.rad.sik.si)  se je pridružila knjižnicam v 
Evropi, ki skupaj in na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan 
Hansa Christiana Andersena. Koordinator je Knjižnica  B. Beneše Buchlovana na Češkem 
(www.knihovnabbb.cz), sodelujemo pa knjižnice (in ponekod šole) iz Češke, Slovaške, 
Avstrije, Poljske in Slovenije.  
To je prav posebna noč- skupaj z otroki  jo preživimo v knjižnici ob delih H. C. Andersena, 
"internetnim" druženjem z otroki v drugih knjižnicah, ki sodelujejo ... in se imamo nadvse 
dobro. Praznovanje zaključimo s predstavitvijo in z zajtrkom v soboto zjutraj. 
Knjižnica A. T. Linharta je že šestič sodelovala v mednarodnem projektu »Noč z 
Andersenom«. Finančno jo je podprla Javna agencija za knjige Republike Slovenije. 
V letu 2016 že enajstič. 
 
 
SPODBUJANJE BRANJA 
 
Akcija Knjižnica – vesolje zakladov  je namenjena spodbujanju branja – otrok naj bi 
knjižnico obiskal sedemkrat in si vsakokrat izposodil (vsaj eno) knjigo. Po sedmih obiskih ga 
čaka nagradica, na koncu pa še zaključna  prireditev (običajno je to lutkovna, igrana ali 
filmska predstava). Za to prireditev vstopnic v prosti prodaji ni, treba jo je prislužiti ali bolje 
»pribrati«. Z akcijo pričnemo 1. septembra in traja vse do aprila. Akcija poteka od leta 2001 
(september), vsakokrat pa se zaključi z zaključnimi prireditvami v maju (prva maj 2002). V 
šolskem letu (2001/2002) smo v okviru akcije KNJIŽNICA – VESOLJE ZAKLADOV 
izbirali tudi ime simbola naše knjižnice. Imena so predlagali otroci in največ predlogov je bilo 
za Knjižka. Knjižko zdaj »nastopa« na različnem gradivu, ki ga pripravlja knjižnica. 
 
Pravljični kovčki 
Kako  lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s 
pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet ročnih lutk, pravljic in namigov, kako 
pobegniti v pravljični svet. Pripravili smo pet pravljičnih kovčkov: Petra Pana, Pepelko, 
Rdečo kapico, Tri prašičke in Žabjega Kralja. Začetek: oktober 2007. V letu 2013 smo dodali 
štiri nove pravljične kovčke z naprstnimi lutkami: Potniki, Pikapolonica, Tigrček in Čebelica. 
Lutke je spletla Mojca Košir. Projekt smo predstavili na mednarodnem srečanju v Karlovcu 
septembra 2009; na 16. mednarodni nordijski konferenci o branju Motivacija, ustvarjalnost, 
več branja v Reykjaviku 2012; na 33. kongresu Mednarodne zveze za  mladinsko književnost 
(IBBY) v London 2012; na 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove pismenosti, v 
Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013. 



Poletavci – projekt je namenjen otrokom med 7 in 12 letom, poteka med poletnimi 
počitnicami, ko naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi to s podpisom potrdili; 
pridružili smo se Mestni knjižnici Ljubljana (nosilki bralnega projekta), Cankarjevi knjižnic 
Vrhnika, Knjižnici Litija, Logatec in Medvode (začetek poletne počitnice 2014). Poleti 2016 
smo začeli tudi z Najpoletavci – projekt je namenjen otrokom od 13 do 16 leta, prebrali naj bi 
3 knjige in njihove naslove ter avtorje oddali v spletnem obrazcu. 
 
Knjiga presenečenja 
Različne zanimive knjige, leposlovne in strokovne, poezijo in prozo, za odrasle, otroke in 
mladostnike, smo zavili v papir tako, da se ni dalo razbrati, katera knjiga se »skriva« v ovitku. 
Povabili smo naše obiskovalce, naj si jih izposodijo, preberejo… Tako so, odvisno od sreče, 
lahko  posegli  po vrsti knjige, ki si je sicer ne bi izposodili . Začetek 3. december 2009 
(trajanje: do konca decembra 2009), nadaljevanje 3. december 2010 (trajanje: do konca 
decembra 2010). V letu 2010 smo knjigo presenečenja pripravili za otroke in mladostnike 
(skupine P, C, M). Enako smo storili tudi v decembru 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016. 
 
»Nekatere knjige je treba samo pokusiti, druge pogoltniti, nekaj pa je tudi takih, ki jih je treba 
žvečiti in prebaviti,« je zapisal Francis Bacon. Včasih je res težko najti tisto pravo. Zato smo 
vam pripravili BRALNI IZZIV, kjer vam pri izbiri pomagamo z namigi kot: so jo predelali v 
film; se dogaja v kraju, ki ga želite obiskati … Začetek junija 2015. 
 
 »Kdo je napravil Vidku srajčico« 
Projekt »Kdo je napravil Vidku srajčico« je namenjen rejniškim družinam. Pripravlja ga 
Center za socialno delo Radovljica, v delu, ki se nanaša na spodbujanje branja v rejniških 
družinah, pa sodeluje knjižnica: predstavljamo strokovno literaturo, ki bi jim bila v pomoč, in 
jih opozarjamo na knjige, ki so lažje razumljive njihovim otrokom, sodelujemo pa tudi na 
njihovih srečanjih. Posebno je srečanje rejniških družin vsako jesen,  ko pripravimo pravljično 
uro in delavnice za otroke ter predavanje za starše. Projekt je predstavljen v knjigi Zgodbe iz 
knjižnice. Knjižnice in knjige po mojem okusu, Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. Predstavili pa smo ga še na: 17. evropski konferenci 
v Monsu, Belgija, 2011.;  na okrogli mizi »Sem takšen otrok, pa kaj«, ki jo je pripravil Center 
za socialno delo Radovljica, s predstavitvijo knjig, ki so staršem, strokovnim delavcem 
različnih inštitucij lahko v pomoč, 2012; na  33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko 
književnost (IBBY) v London z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve, 2012;  
 na 10. strokovnem posvetovanju Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci 
z različnimi potrebami, v Ljubljani 2013, na 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – 
nove pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem 2013; na  Posvetu o lahkem branju (za osebe s 
posebnimi potrebami, ki težko berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem 
2013; na posvetovanju Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem 2013. Začetek 
projekta 2008. 
 
Ta veseli knjižni svet 
Branje je užitek, zato smo povabili vse odrasle bralce, da »vstopijo« v Ta veseli knjižni svet 
in odkrijejo literarna dela, ki smo jih pripravili. Seznam obsega 62 proznih in 15 pesniških 
del. Izberejo si lahko katerokoli knjigo s seznama, lahko pa tudi druge naslove predlaganih 
avtorjev. Potrebno je prebrati 6 proznih in 1 pesniško delo. Projekt traja od 1. oktobra 2010 do 
30. aprila 2011, druga sezona se je začela z oktobrom 2011, tretja oktobra 2012, četrta z 
oktobrom 2013, peta z oktobrom 2014, šesta 2015 in sedma 2016.   
 
 



Knjižničarji ocenjujemo 
Knjižnice in knjižničarji smo neločljivo povezani s knjigami in branjem. Beremo veliko, o 
knjigah se pogovarjamo: ne samo o vsebini, pač pa tudi o stilu, slogu, dobi, ki ji knjiga 
pripada, žanru, pisatelju … Pa ne ostane samo pri pogovoru: o knjigah nastajajo zapisi, ocene, 
mnenja …, ki jih lahko bralci preberejo na naši domači strani www.rad.sik.si. Zdaj, začeli 
smo 2012, jih je že kar veliko in naj bi bili našim bralcem v pomoč pri odločanju, katero 
knjigo izbrati izmed množice knjig.  
 
Bralni krožek – v programu Medgeneracijski center, v sodelovanju z Ljudsko univerzo 
Radovljica; Nekateri beremo veliko, drugi malo manj, nekateri potrebujemo posebno 
spodbudo. Beremo vse po vrsti ali posamezni žanr, poezijo, priročnike, kuharice. Tako zelo 
smo si različni. Vsi pa smo si edini: hočemo brati dobre knjige, se o njih pogovarjati, deliti 
mnenje. To in še marsikaj na Bralnih srečanjih. Bralna srečanja bodo namenjena osebam, ki 
jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. S srečanji bomo spodbujali razvijanje 
bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, spoznavanje in ohranjanje kulturne 
dediščine ter ljudskega izročila, razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del in 
medgeneracijsko solidarnost. Začetek: oktober 2014. 
 
Bralni klub za starejše »Narcise«, ki potekata v Knjižnici Lesce – vsaka skupina si izbere 
knjigo, knjižničarka jo predstavi in se o njej pogovarjajo. 
 
V  Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko (začetek januar 
2014). 
 

V Domu Janka Benedika – Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru 
knjižničarke enkrat mesečno (začetek januar 2014). 
 
Knjige na počitnicah 
»Knjige na počitnicah« smo poimenovali ponudbo branja na malce drugačen način. Začeli 
smo avgusta 2005 na radovljiškem kopališču. Tako branje je bilo obiskovalcem kopališča v 
Radovljici tako všeč, da je konec poletja svoja vrata zaprl le letni bazen, knjige pa so še kar na 
počitnicah, le »preselile« so se v pokriti bazen.  
V letu 2006 se  je ponudba branja na malce drugačen način nadaljevala v Park hotelu na 
Bledu. Čudovit hotel, drugi največji v Sloveniji, ki je po temeljiti obnovi odprl vrata maja 
2006, ponuja svojim gostom več kot drugi – ponuja jim »Knjige na počitnicah«. Zanje so 
pripravili prav posebne police v avli hotela … Knjige pa smo »na počitnice« poslali tudi v 
Camp Šobec, Camp Danica v Bohinju in na »Grajsko kopališče« na Bledu. In s tem smo v 
naslednjih letih nadaljevali, pridružili so se še: »Kavarna kino« v Radovljici in Kamp »Zaka«, 
Društvo upokojencev Bled, Hostel pod Voglom, Vila Podvin, Planinska koča Merjasec na 
Voglu, Čebelarski center Lesce, Kamra (Mladinski center Radovljica), Kajuhov tabor Ribno 
(Zveza Taborniških društev Šaleške doline) in Medgeneracijski center Bled (v parku); 
Zdravstveni dom Bled – otroški oddelek; vseh lokacij je že 17. 
Projekt smo predstavili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na 
Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovm Spodbujanje 

branja na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 
16. in 17. september 2010 v Karlovcu; na seminarju slovenskega jezika in kulture za 
dvojezične učitelje iz avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski 
konferenci v Talinu, Estonija, junij 2011.  
Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 
 



Poletno branje 
Pred Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici smo v prijetno senco breze in bezga 
postavili ležalnike, oblazinjene stole in stolčke ter mizice, ki vabijo k branju. V knjižnici so si 
bralci lahko izposodili dnevno časopisje, revije in knjige in jih prebirali v prijetni senci. Za 
deževne dni smo dva ležalnika postavili tudi pred čitalnico v 1. nadstropju knjižnice. Poletno 
branje so si bralci lahko privoščili vsak dan v času, ko je knjižnica odprta, od 30. maja do 21. 
septembra. Začetek: 2006. Projekt smo predstavlili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 
22. julij 2009 v Bragi na Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s 
podnaslovm Spodbujanje branja na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – 
središče znanja in zabave, 16. in 17. september 2010 v Karlovcu, na seminarju slovenskega 
jezika in kulture za dvojezične učitelje iz avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter 
na 2. Skandinavski konferenci v Talinu, Estonija, junij 2011.  
Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 
 
Branje na daljavo 
Projekt je namenjen bralni vzgoji in branju v slovenskem jeziku. Sodelujemo z 
Društvom Slovencev Republike Srbske »Triglav« Banja Luka in učiteljico 
dopolnilnega pouka slovenščine v Banja Luki, Slatini, Tesliću in Prijedoru. 
Omogočamo jim dostop do knjig in revij ter sodelovanja v bralni akciji spodbujanja 
branja Knjižnica – vesolje zakladov. Le ta je namenjena tako odraslim kot otrokom. 
Zanje smo zbirali knjige in revije, ki smo jim jih izročili v Banja Luki na začetku 
bralne akcije (november 2013). Na koncu (junij 2014) smo tistim, ki so uspešno 
zaključili bralno akcijo Knjižnica – vesolje zakladov podelili diplome. Akcija se je 
nadaljevala tudi v letu 2016. V jeseni 2016 se je pridružila še učiteljica dopolnilnega 
pouka slovenščine v Berlinu le v bralni akciji spodbujanja branja Branje na daljavo 
(zaradi oddaljenosti brez revij in knjig). 



Bibliopedagoške ure za vrtce, osnovne in srednje šole 
 
Bibliopedagoške ure v knjižnici 
Veseli smo vseh obiskov vrtcev in šol, kjer otrokom pokažemo knjižnico (opozorimo jih na 
čitalnico, uporabniške računalnike in neknjižno gradivo), posebej jih opozorimo, kje so 
knjige, ki so namenjene njim, kako z njimi, kako jih sami poiščemo, na koncu pa jim, vse do 
četrtega razreda, povemo pravljico (tudi večjim, če to želijo). In prav radi jo poslušajo. 
Poseben program imamo za višje razrede osnovne šole in srednješolce. Tako smo pripravili 
naslednje bibliopedagoške ure: 
• Ročni internet: predvidoma za učence 3., 4.  in 5. razredov 

ROČNI internet je oblika BPU, pri kateri otroci iščejo odgovore na zanimiva vprašanja v 
enciklopedijah in leksikonih. Spoznajo, kako pomembna je abeceda gesel, iskanje gesla 
po prvi, drugi, tretji črki abecede. Čisto drugače, kot to naredi računalnik za nas. V 3. 
razredu iščemo odgovore v Veliki ilustrirani otroški enciklopediji. (npr. Kakšen tek je 
MARATON? ali Kdo je bil Charles DARWIN? Kako se je imenovala njegova ladja?,...)  
Za 4. in 5. rezred so vrpašanja težja, iščejo po različnih enciklopedijah iz priročne 
knjižnice, vedno jim damo tudi nekaj vprašanj o domačih krajih in ljudeh. (npr. Kdaj je 
rojena Milena ZUPANČIČ?  Kako globoko je BLEJSKO jezero?,... Pripravimo delovne 
liste za 4-5 skupin v razredu, vprašanj je od 6-10. Učenci delajo v skupinah, za uvod pa 
spoznajo našo knjižnico in pravila delovanja. Učimo jih skupinskega dela in sodelovanja, 
ker si skupina določi zapisnikarja, bralca vprašanj in iskalce odgovora. 

• Uporaba klasičnih in sodobnih virov: leksikonov, slovarjev, enciklopedij, domače strani: 
Zavod za statistiko, knjižnice …  kot vir podatkov (predvidoma za 6. razred); 

• S knjigo po Evropski uniji:  učenci skozi igro spoznavajo glavne značilnosti članic EU in 
njihove avtorje (predvidoma za 6. razred);  

• Blaž Kumerdej in domoznansko gradivo o Bledu: učenci spoznavajo življenje in delo 
razsvetljenca Blaža Kumerdeja, ki je bil rojen na Bledu;  predstavimo jim tudi knjižnično 
gradivo o Bledu, ki ga hranimo na domoznanskih policah v knjižnici (predvidoma za 
učence 6. razredov); 

• Rastem s knjigo: kaj vse knjižnica danes je in kaj vse ponuja, trajanje 2 uri (120 minut), 
izvajamo samo v knjižnici v Radovljici, skupni projekt Ministrstva za kulturo in 
Ministrstva za šolstvo in šport (za 7. razred in 1. letnik srednjih šol – začetek za 
srednješolce je šol. Leto 2010/2011); 

• Angleška urica v knjižnici: knjižnico predstavimo v angleščini (predvidoma za 8. ali 9. 
razred); 

• Ta veseli knjižni svet: bibliopedagoška ura, učenci s sodelovanjem v kvizu preizkusijo 
svoje znanje o Antonu Tomažu Linhartu in dobi razsvetljenstva na Slovenskem 
(predvidoma za 8. razrede); 

• Življenje jezika: kako se jezik spreminja – ob besedilih Linhartovih komedij, časopisa 
Gorenjc iz leta 1906 in Deželnih novic iz leta 2009 (predvidoma za 9. razred). 

 
Bibliopedagoške ure v knjižnicah ali na šolah 
Veseli smo, kadar nas povabijo v šole, v razrede. Tako smo pripravili naslednje 
bibliopedagoške ure v razredu (od 1. do 5. razreda): 
• Knjižni junaki: igralna urica s knjigami (predvidoma za 1. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci ob pravljici o deklici, ki je sovražila knjige, spoznajo, da je branje zelo zabavno. 
Nato jim razdelimo plišaste igrače in otroške knjige. Otroci povezujejo knjižne junake s 
knjigami. 

• Kako ravnamo s knjigo (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) 



Učenci vidijo različne poškodovane knjige in dvd-je (strgane, pokracane, polite,..) 
Pogovarjamo se, kako se pravilno ravna s knjižničnim gradivom in pokažemo, kako v 
knjižnici popravljamo in zaščitimo knjige. 

• Tacek, E. Peroci (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) 
Povest Ele Peroci je ilustrirala Melita Vovk, slikarka z Bleda. Ob njenih ilustracijah 
učencem povemo zgodbo. Na koncu izdelamo psičke Tacke po tehniki origami.  

• Ljudske pravljice našega kraja so Kako je nastalo Blejsko jezero, Legenda o potopljenem 
zvonu, Babji zob. Pravljice jim povemo ob ilustracijah ali pa tudi ne. Učenci naredijo 
laboda iz papirja. BPU za 3. razred poteka v knjižnici ali na šoli. 

• H. C. Andersen (predvidoma za 3. razred oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 
45 minut) 

• France Prešern – glede na zahtevnost oz. primernost za posamezne razrede: 
o Turjaška Rozamunda (predvidoma za 4. - 5. razred oz. po dogovoru glede na učni 

program, trajanje 45 minut) 
o Turjaška Rozamundica (predvidoma za 1. in 2. razred oz. po dogovoru glede na 

učni program, trajanje 45 minut) 
o Povodni mož (predvidoma za 3., 4. in 5. razred, trajanje 45 minut) 
o Povodni mož  za najmlajše (predvidoma za 1. 2. razred, trajanje 45 minut) - 

Povodni mož skoz različne likovne upodobitve 
o France Prešeren, ne jezi se! (namenjena je učencem 4. in 5, trajanje 45 minut)  

France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri 
bibliopedagoški uri. Namenjena je učencem 4. in 5. razredov osnovne šole. Prvi 
del ure je namenjen predstavitvi ter pogovoru o življenju in delu Franceta 
Prešerna. Poudarek je na manj znanih in zanimivih dejstvih (Koliko dni se hodi na 
Dunaj? Kakšna je bila moda v tistem času?). Učenci si v knjigah ogledajo slikovno 
gradivo in ilustracije. S tem dobijo potrebno znanje, ki ga potrebujejo pri igri. V 
drugem delu se učenci razdelijo v skupine, ki med seboj tekmujejo v igranju igre. 
Učenci se v skupini izmenjujejo pri metanju kocke in izvajanju nalog ter kazni, ki 
jih določeno polje prinaša.  

• Pika Nogavička (predvidoma za 1. – 3. razred, trajanje 45 minut) 
Učenci na kratko spoznajo življenje Astrid Lindgren. Nato se knjižničarka napravi v Piko 
Nogavičko in otrokom pove eno od zgodbic. Sledi igra ugibanja skritih predmetov. 

• Pravljica: glavne značilnosti, ljudske – umetne …(predvidoma za 5. razred oz. po 
dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut),  

• Trije prašički, Rdeča Kapica, Čebela Adela, Potniki: pravljica v spremstvu lutk (za učence 
nižjih razredov osnovnih šol in vrtce, (predvidoma do 4. razreda, trajanje 45 minut)  

• Drugačnost daljne Kitajske: spodbujanje dialoga med kulturami, poudariti kulturno 
raznolikost kot vrednoto, prispevati k razumevanju različnih kultur, poudarja vlogo za 
strpnost … 

• Knjižni kvizi: (predvidoma za 4. in 5. razrede oz. po dogovoru glede na učni program, 
trajanje 45 minut) za naslednja literarna dela: 

o Astrid Lindgren: Erazem in potepuh 
o Astrid Lindgren: Pika Nogavička 
o Christine Nöstlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani 
o Christine Nöstlinger: Franceve ljubezenske zgodbe 
o Christine Nöstlinger: Franceve nogometne zgodbe 
o Erich Kastner: Pikica in Tonček 
o Fran Levstik: Martin Krpan 
o Francesca Simon: Grozni Gašper in vražja varuška 
o Francesca Simon: Grozni Gašper se maščuje 



o Hans Christian Andersen: Bedak Jurček 
o Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom 
o Jürgen Banscherus: Detektiv Kvjatkovski. Goli, triki in čudaki 
o Manfred Mai: Detektivske zgodbe 
o Mary Pope Osborne: Dinozavri pred mrakom 
o Mary Pope Osborne: Gusarji popoldan 
o Mary Pope Osborne: Mumije zjutraj 
o Mary Pope Osborne: Vitez ob zori 
o Michael Ende: Čarobni napoj 
o Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo 
o Primož Suhodolčan: Pica je kraljica 
o Roald Dahl: Matilda 
o Roald Dahl: Veliki dobrodušni velikan 
o Scott O'Dell: Otok modrih delfinov 
o Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki 

 
France Prešeren, ne jezi se!  
France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri bibliopedagoški 
uri. Namenjena je učencem 4. in 5. razredov osnovne šole. Prvi del ure je namenjen 
predstavitvi ter pogovoru o življenju in delu Franceta Prešerna. Poudarek je na manj znanih in 
zanimivih dejstvih (Koliko dni se hodi na Dunaj? Kakšna je bila moda v tistem času?). Učenci 
si v knjigah ogledajo slikovno gradivo in ilustracije. S tem dobijo potrebno znanje, ki ga 
potrebujejo pri igri. V drugem delu se učenci razdelijo v skupine, ki med seboj tekmujejo v 
igranju igre. Učenci se v skupini izmenjujejo pri metanju kocke in izvajanju nalog ter kazni, 
ki jih določeno polje prinaša. Projekt je bil predstavljen na strokovnem posvetovanju  Dobiva 
se v knjižnici ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 23. november 2011 v Žalcu. 
 
Bibliopedagoške ure v knjižnici Bohinjska Bistrica za učence 1. – 3. razreda OŠ 
Bohinjska Bistrica in učence 1.-4. razreda  POŠ Srednja vas 
Priprava BPU za učence je tematska. 
Tako v okviru BPU učenci spoznavajo svoj kraj in je hkrati tudi prispevek k domoznanstvu. 
Teme, ki smo jih obravnavali: O Bohinju, bohinjska narodna noša, kako so včasih živeli, 
bohinjske pravljice, živalstvo in rastlinstvo Bohinja, kozolci, otepovci, sirarstvo v Bohinju, 
čebelarstvo v Bohinju, alpska hiša, dr.Janez Mencinger. 
Drugi sklop BPU sestavljajo teme, ki učence seznanjajo s knjigo in knjižnico: zgodovina 
knjižnice, bonton v knjižnici, zgodovina pisave, iskanje gradiva v knjižnici, kako uporabljamo 
enciklopedije,  France Prešeren, Hans Christian Andersen, braillova pisana in slovenski 
znakovni jezik, igramo se knjižnico, poklic knjižničar. 
 
Beremo s knjižničarko 
Projekt Beremo s knjižničarko poteka že od šolskega leta 2005/06. Z njim smo želeli 
spodbuditi k branju nekatere učence OŠ Antona Janše šole s prilagojenim programom. Učenci 
vsak mesec doma preberejo določeno knjigo. Pri pouku slovenskega jezika se z učiteljico 
pogovorijo o vsebini, v knjižnici pa jim knjižničarka pripravi kviz in pogovor o knjigi. 
Projekt je bil predstavljen na:  33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost 
(IBBY), v London  2012, z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve; na  10. strokovnem 
posvetovanju Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z različnimi 
potrebami, v Ljubljani, septembra 2013; 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove 
pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013,  Posvetu o lahkem branju (za osebe s 
posebnimi potrebami, ki težko berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem 



aprila 2013, na posvetovanju Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem oktobra 
2013. 
Projekt poteka tudi v CUDV Matevža Langusa. 
 
Pravljične ure za učence nižjih razredov OŠ A. Janše 
Učenci v spremstvu učiteljev vsak mesec pridejo v knjižnico na pravljično uro. Poleg tega 
sodelujejo pri reševanju nagradnega vprašanja. 
 
Z nahrbtnikom v knjižnico  
Tako smo poimenovali obliko sodelovanja z vzgojiteljicami oz. učiteljicami (in s tem tudi 
vrtci oz. šolami) – le te nam sporočijo, katero tematiko bodo v prihodnje obravnavale v vrtcu 
oz. šoli. V knjižnici pripravimo knjižnično gradivo na to temo. Vzgojiteljica oz. učiteljica 
skupaj z otroki pride po pripravljeno gradivo (pri tem tudi vrnejo že prej izposojeno gradivo), 
ga pregledajo in otroci ga odnesejo v posebnih nahrbtnikih. Vse tako izposojene knjige dobijo 
tudi dodatne predmetne oznake v katalogu, da je iskanje naslednjič lažje. 
 
Zmoremo – čez ovire do oviranih  
Udeleženci spoznajo svet slepih in slabovidnih. Z uporabo v knjižnici izdelanih didaktičnih 
pripomočkov lahko udeleženci uvidijo, kaj pomeni biti slep ali slaboviden. Namen delavnice 
je videče udeležence opremiti z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta svet 
približati na čim bolj preprost način. S poznavanjem sveta slepih in slabovidnih spodbujamo 
njihovo vključevanje in sprejemanje. Predstavljamo tudi slikanice in drugo gradivo za slepe in 
slabovidne. Namenjena je vrtcem in učencem  do vključno 5. razreda osnovne šole. (Začetek 
marec 2014) 
 
KEEP CALM AND READ (Beri in se zberi) 
Je projekt za spodbujanje branja v angleškem jeziku za osnovnošolsko mladino. Izbrali smo 
primerne naslove knjig, ki jih bomo predstavili mladim bralcem v njihovih šolah. Pri projektu 
je pomembno sodelovanje knjižničark in učiteljic, saj se projekt odvija med poukom, med uro 
angleškega jezika (traja eno bibliopedagoško uro). Z akcijo smo začeli maja 2015.  
 
S knjigo po EU 
Razstava - literarno popotovanje po EU, na katerem spoznavamo države članice in njihove 
pisatelje, poleg glavnih značilnosti vsake države se seznanimo s kratkimi vsebinami 
razstavljenih knjig tako za otroke, mladino kot odrasle. Projekt je bil predstavljen v okviru 
Evropske vasi, 7. maj 2010 na Bledu, (nato gostujemo v okviru Evropske vasi vsako leto) in  
na  6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. september 2010 v 
Karlovcu. Razstava je januarju 2011 gostovala v Knjižnici Domžale.  
V letu 2013 (od oktobra dalje) smo jo naslovili Questa kniha is zeer interessant. Z novim 
naslovom smo jo tudi spremenili: knjigam smo dodali besede (10) posamezne države, 
predmete … Še vedno je to razstava, ki nas vodi po državah EU in sodobnih literarnih delih, 
ki nastajajo za otroke.  
Evropske države članice pa smo v šolskem letu 2015/2016 spoznavali tudi po tem kaj je v 
košarici Rdeče Kapice. Kaj je v košarici Rdeče Kapice je razstava knjig o Rdeči Kapici iz 
različnih držav EU in prav zanimivo je pokukati v njeno košaro, saj je to, kar nese babici, od 
države do države različno. S Kaj je v košarici Rdeče Kapice smo sodelovali tudi na prireditvi 
Evropska vas maja 2015. 
 
 
 



Sodelovanje z vrtci 
Posamezni vrtci obiščejo knjižnico 1x mesečno  v dopoldanskem času, pa tudi v času, ko je 
knjižnica sicer zaprta (jo po dogovoru odpremo) - naš cilj je, da otroci pridejo v knjižnico, si 
izposojajo knjige in doživijo knjižnico kot prijeten, prijazen prostor, kamor se in se bodo radi 
vračali. Tudi to je del spodbude branja.  
Z nahrbtnikom v knjižnico, Pravljice v spremstvu lutk, igralne urice s knjigo, pravljične urice, 
predavanja za starše o pomenu branja izvajamo tudi v vrtcih. 
Vrtci in šole svoje igrice odigrajo tudi v knjižnici v okviru prireditev za otroke. 
 
Mladi bralček  
Tako smo poimenovali sprva pilotski projekt, ki poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce in 
Vrtca Lesce.  Ena izmed skupin vrtca je v celoti vključena v pilotski projekt Mladi bralček in 
vključuje starše, vzgojiteljico, otroke in knjižničarko, kar pomeni, da so v sklenjen krog 
vključeni vsi in je tako spodbujanje branja boljše. Začetek projekta jesen 2009 (šolsko leto 
2009/2010). Projekt se v šolskem letu 2015/2015 in 2016/2017 nadaljuje. 
 
Črkoznalček  
Sprva pilotski projekt, zdaj pa poteka že nekaj let redno.Poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce 
in Vrtca Lesce.  Dve skupini vrtca sta vključeni.  Otroci skozi igro in pravljico spoznavajo 
črke. Začetek projekta šolsko leto 2010/2011).  
 
Predavanja za starše 
Pripravili smo tudi posebna predavanja za starše, ki jih izvajamo na šolah in vrtcih.  
O pomenu branja:  na tem predavanjih predstavimo, kako pomembno je branje, predlagamo 
tudi nekaj strategij, če otrok noče brati …; 
Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki staršem 
pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, smrt domače 
živali, odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, zapravljanje časa, meje pri gledanju 
televizije … 
Kvalitetno preživljanje prostega časa:  na tem predavanjih predstavimo, kako si lahko s knjigo 
pomagamo, da prosti čas kvalitetno preživimo.  
Branje za zabavo: na tem predavanju predstavimo, kako spodbujamo otroke, da berejo in jim 
je branje v zabavo. 
 
Bralni klub za srednješolce 
V sodelovanju z Ekonomsko srednjo šolo in gimnazijo ter PUM-om Radovljica: dijaki berejo 
knjige (izberejo jih udeleženci skupaj z bibliotekarko) v angleščini oz. prevedeno angleško 
sodobno književnost ter zlasti izvirno slovensko leposlovje in se o prebranem  pogovarjajo. 
Drugič jo je finančno podprla Javna agencija za knjige Republike Slovenije. Projekt je bil 
predstavljen na Kulturnem bazarju 2012. Začetek 2007. V letu 2016 je branje potekalo le v 
sodelovanju s PUM-om Radovljica. 
 



Kvizi, superknjiga, križanke, zgibanke, nalepke … 
 
Mislice  
Mladi bralci lahko rešujejo miselne uganke. Vsak mesec jih čaka nov izziv, ki ga najdejo v 
svoji knjižnici. Če ga bodo uspešno rešili, jih z malo sreče čaka presenečenje. Začetek oktober 
2015.  
 
Zbistrimo um  
Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da lahko upravljamo s časom, primerjamo 
preteklost s sedanjostjo ter s pomočjo shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo 
prihodnost. Brez spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali tako, kot da jo 
doživljamo prvič. Tako smo pripravili vaje za krepitev uma. Miselne vaje so sestavljene iz 
iskalnic, aritmetičnih ugank, dopolnjevank, rebusov, zavitih skrivalnic, številčno – črkovnih 
zank, sudokujev, križank in česa. Začetek: november 2016. 
 
Superknjiga 
Mladi bralci predlagajo svojo super knjigo, zgoščenko, DVD … in pogledajo, kaj predlagajo 
drugi. Mladi bralci svoje superknjige napišejo na glasovnice  in jih prilepijo na plakat v 
knjižnici. Tako priporočijo dobro knjigo tudi drugim bralcem. Kajti v knjižnici je veliko knjig 
in včasih se je res težko odločiti, katera je dobra. Nedvomno je najboljša tista, ki jo predlagajo 
vrstniki.  
 
Zlate hruške 
Razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška. Zlata hruška je znak za kakovostne 
otroške in mladinske knjige, ki ga je uvedla Pionirska knjižnica pri Mestni knjižnici 
Ljubljana. V obilici knjižne produkcije je včasih težko izbrati knjigo, ki bo poleg bralnih 
užitkov prinašala tudi poučne, likovno zanimive, humorne, aktualne, življenjske, domišljijske 
in druge razsežnosti, ki pozitivno vplivajo na otroke in mladostnike, zato je znak Zlata hruška 
zelo dobrodošlo vodilo in pomoč otrokom, mladostnikom in staršem pri izbiri kakovostnih 
knjig. Začetek: september 2012. 
 
Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev - rumene nalepke  
Številke nam govorijo, da naši bralci berejo bistveno več, kot je slovensko povprečje. V 
Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica je  izposoja 19,51 ( v letu 2012:19,13 izvodov 
na prebivalca ) - zajeti so prebivalci občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje). Ampak ni vse v 
količini, pomembna je tudi kakovost. In da bi se med knjigami lažje odločili za res 
kakovostne, smo z rumenimi nalepkami opremili knjige nagrajenih slovenskih avtorjev, na 
naši domači strani (www.rad.sik.si) pa smo dodali tudi seznam nagrad in nagrajencev. 
Natisnili smo tudi posebna bralna znamenja, da bi z njimi opozorili na te knjige naše bralce. 
Akcija poteka od leta 2007 dalje. Projekt je bil predstavljen na strokovnem posvetovanju  
Knjižnica po mojem okusu: primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih 
splošnih knjižnicah, 18. november 2010 v Grosupljem. 
 
Zloženka Eno pravljico? Neeeee, raje tri!!! (razmišljanja o branju in še o čem) 
Da bo odgovor na vprašanje, kako naj otroka spodbujamo k branju, lažji, smo v knjižnici 
pripravili dve zloženki. Ena je namenjena staršem, katerih otroci šele vstopajo v svet branja, 
druga pa tistim staršem, ki se sprašujejo, kaj storiti, če otrok noče brati. Ena mogočih spodbud 
je tudi ta, da se otroci vključijo v aktivnosti za spodbujanje branja, ki potekajo v vrtcih, šolah, 
knjižnicah … V Občini Radovljica, od marca 2006 dalje,  zgibanke o branju priložijo k darilu, 
ki ga starši in otroci dobijo na sprejemu pri županu.  



Nagradna križanka 
Enigmatik Marja Stare vsako leto sestavi križanko na temo Andersenovih pravljic. V letu 
2016 že enajsetič. 
 
 
RAZNO 
 
Srečanja 
Knjižnica naj bi bila prijeten, svetel, prijazen, topel, družaben … prostor, kamor bi 
obiskovalci radi zahajali, se pomudili malce dlje, kot je nujno potrebno, se pogovarjali, 
srečavali … V matični enoti v Radovljici poteka pouk glasbene šole (ponedeljek) ter »TA 
VESELI KNJIŽNI KLUB« srečanja za otroke, stare od 5 do 11 let, kjer jih čaka veliko iger, 
zgodb, ročnih del in vsakovrstnih presenečenj. 
 
Sodelovanje z drugimi inštitucijami (ki niso knjižnice, šole, vrtci, muzeji, kulturne 
ustanove): 

• Kresnička – krizni center za mlade v Lescah: sodelujemo pri programu njihovih 
gojencev; 

• »Društvo za varstvo okolja Bled« - pripravljajo predavanja v Knjižnici Blaža 
Kumerdeja Bled. 

• Ljudska univerza Radovljica:  
• nadaljevali smo sodelovanje s PUM-om –Srednješolski bralni klub;  
• s programom smo sodelovali v tednu vseživljenskega učenja; 
•  v programu Medgeneracijskega centra smo izvedli predavanje o 

domoznanstvu in COBISS programu;  
• Bralni krožek - v okviru programa Medgeneracijskega centra poteka od 

oktobra dalje; 
• Knjige na počitnicah v Mladinskem centru Kamra in Čebelarskem centru 

Lesce (začetek 2016) 
• Zavod za šolstvo RS – razstava o nagrajencih Blaža Kumerdeja Bled v Knjižnici Blaža 

Kumerdeja Bled; 
• Zavod RS za šolstvo, PE Kranj – Skupna je mladost – strokovno srečanje zaposlenih v 

vrtcih na Gorenjskem: izvedli smo dvoje predavanj: Knjige, ki so vzgojiteljicam lahko 
v pomoč ter Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

• v sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili predavanje o prepoznavanju 
demence in preventive v Radovljici in o nevrološki bolezni ALS v knjižnici v Lescah; 

• v sodelovanju z Društvom slovenskih knjižnih prevajalcev, Linhartovega odra  in 
Kavarne Kino smo izvedli Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige 23 aprila (začetek  
23. 4. 2014), nadaljevali 2015, 2016; 

• Medgeneracijsko branje: v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, Bralno značko in 
osnovnimi šolami Bled, Lesce in Radovljica ter Gorje (jeseni 2015) beremo izbrane 
knjige učitelji, učenci, starši in knjižničarji; 

• Center za socialno delo Radovljica – pri spodbujanju branja v rejniških družinah, 
projekt »Kdo je napravil Vidku srajčico«; 

• Dom Janka Benedika Radovljica: izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko in 
predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (Knjiga, moja prijateljica). 

• sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve na 
Venerini poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Pravljično urico; 



• Občina Bled: v okviru Praznične zimske vasi na Jezerski promenadi na Bledu smo 
imeli pravljično uro (eno v prazničnih dneh konec decembra 2015 in eno takoj v 
začetku januarja 2016); 

• OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so 
pravljice dom«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo 
pripravili ustvarjalno delavnico na temo narave in  bohinjskih pravljic; 

• v sodelovanju s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke 
potekata dve aktivnosti: 

o Angleška urica z Rory-jem: Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna 

govorka angleščine, vodi delavnico, kjer se otroci na sproščen način, ob 

prisotnosti psa, učijo angleškega jezika; začetek: januar 2016; 
o Beremo s tačkami :R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, 

ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske  sposobnosti s pomočjo 
posebne metode: otrok bere psu; program je namenjen otrokom od 1. do 5. 
Razreda;  začetek: januar 2016; 

• Pisano (Petra Arula): 
o Jogica za dojenčke: Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi 

masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v 
prostoru; Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s samimi 
seboj; vadbo za dojenčke vodi Petra Arula; 

o Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu ob 10.00 (začetek 2016). 
 
 
 

Božena Kolman Finžgar 



RADOVLJICARADOVLJICARADOVLJICARADOVLJICA

26. 1. Moji preslavni bratje MakabejciMoji preslavni bratje MakabejciMoji preslavni bratje MakabejciMoji preslavni bratje Makabejci Fascinanten zgodovinski roman bosta skozi pogovor predstavila Alenka Bole Vrabec in prevajalec 
Rudi Meden. 

16. 2. Sedem kilogramov do srečeSedem kilogramov do srečeSedem kilogramov do srečeSedem kilogramov do sreče Sedem kilogramov do sreče je hudomušni roman igralke, pesnice in pisateljice Maje Gal Štromar. 
Roman se, po mnogih zapletih v sodobnih gledaliških krogih z neomajnim perfekcionizmom, srečno 
konča. Z avtorico bo trla doživljajske orehe Alenka Bole Vrabec.

23. 2. Lep je moj jesenski časLep je moj jesenski časLep je moj jesenski časLep je moj jesenski čas Milena Sušnik Falle, doma iz Podnarta, se je s svojo poezijo uveljavila doma in v tujini. Avtorico in 
njen pesniški portret bo predstavil Linhartov oder.

8. 3. 100 let deželne elektrike100 let deželne elektrike100 let deželne elektrike100 let deželne elektrike Pogovor z avtorjem knjige "100 let Kranjske deželne elektrarne Završnica" doc. dr. Dragom Paplerjem 
in vodjo projekta inž. Antonom Koseljem, vodjo HE Moste, bo vodila Božena Kolman Finžgar. 

15. 3. Kuhamo z najboljšimiKuhamo z najboljšimiKuhamo z najboljšimiKuhamo z najboljšimi Predstavitev knjige Kuhamo z najboljšimi. Mednje sodi tudi gost večera, Uroš Štefelin, ki bo 
pripovedoval o čaranju v kuhinji. V pomoč mu bo urednica revije Dober tek, Urška Petelin. 

22. 4. Noč knjige - Barjanski otrokNoč knjige - Barjanski otrokNoč knjige - Barjanski otrokNoč knjige - Barjanski otrok Založba Zala iz Hlebc, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Knjižnica A. T. L. Radovljica, KUD 
Radovljica - Linhartov oder in Kavarna Kino, v okviru projekta Noč knjige, organizirajo večer s  
prevajalko Tino Mahkota. Pogovor o izkušnjah prevajanja, ustvarjalnih prijemih ter o vragolijah in 
spretnostih, ki jih mora biti prevajalec vešč, bo v Kavarni Kino povezovala Alenka Bole Vrabec.

17. 5. Ahilove pete evolucijeAhilove pete evolucijeAhilove pete evolucijeAhilove pete evolucije V knjigi Ahilove pete evolucije kar devet doktorjev znanosti izpostavlja usodne slabosti evolucije – in 
to na področjih, ki naj bi bila njena najmočnejša. Obravnavani so tudi najnovejši argumenti s področja 
naravne selekcije, genetike, prvega življenja, fosilov, geologije, radiometričnih metod, kozmologije in 
etike. 

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA



24. 5. Zeliščar na sprehoduZeliščar na sprehoduZeliščar na sprehoduZeliščar na sprehodu Predstavitev knjige v kateri je 63 najuporabnejših rastlinskih vrst in rodov, ki jih je mogoče najti v 
našem prostoru. Knjigo, otroško didaktično igro in pogostitev bosta vodili avtorica, univ. dipl. biol. 
Andreja Papež Kristanc in oblikovalka Ines Zgonc.

12. 5. Obrazi miru, La Casa de KamnaObrazi miru, La Casa de KamnaObrazi miru, La Casa de KamnaObrazi miru, La Casa de Kamna Ogled razstave članov Likovnega društva Linhart in literarni večer v okviru 48. mednarodnega 
srečanja pisateljev.

25. 10. Schindlerjev seznamSchindlerjev seznamSchindlerjev seznamSchindlerjev seznam Keneallyjev dokumentarni roman, ki smo ga do zdaj poznali le po Spielbergovem monumentalnem 
celovečercu, bosta predstavila Alenka Veber, urednica Celjske Mohorjeve družbe in prevajalec Rudi 
Meden.

15. 11. Starodavna umetnost zdravljenja - Starodavna umetnost zdravljenja - Starodavna umetnost zdravljenja - Starodavna umetnost zdravljenja - 
tradicionalna evropska medicinatradicionalna evropska medicinatradicionalna evropska medicinatradicionalna evropska medicina

V najnovejši knjigi avtorja Veronika Plantan in mag. Uroš Plantan predstavljata model tradicionalne 
medicine, ki pove, zakaj zbolimo in kako ozdravimo. V tej knjigi so prvič predstavljeni vzroki bolezni, 
kar nam daje izjemno moč, da življenje vzamemo v svoje roke in udejanimo spremembo v pravo smer, 
v smeri življenja. Vabljeni na prijeten večer, kjer bosta avtorja predstavila svojo knjigo.

29. 11. Mark Korošec: Lovec na tornadeMark Korošec: Lovec na tornadeMark Korošec: Lovec na tornadeMark Korošec: Lovec na tornade Tornadi. Kljub temu, da se omenjeni vremenski pojav pri nas pojavlja zelo redko, imamo tudi Slovenci 
lovca na nevihte in tornade. Ljubiteljski meteorolog Marko Korošec je eden tistih, ki v sezoni 
tornadov potuje po Združenih državah Amerike, da bi se kar najbolj približal temu ekstremnemu 
pojavu. V zadnjih 17-ih letih je bil na lovu že osemkrat, videl jih je približno 150. Poleg razburljivih 
doživetij v družbi znanstvenikov, preučuje značilnosti tornada in s tem išče načine, kako preprečiti ali 
vsaj omiliti njihovo uničujoče divjanje. Pogovorni večer bo vodil novinar in moderator Radia Slovenija, 
Marko Rozman.

6. 12. Dr. Jakob Prešern in njegov božič na frontiDr. Jakob Prešern in njegov božič na frontiDr. Jakob Prešern in njegov božič na frontiDr. Jakob Prešern in njegov božič na fronti Spomine Dr. Jakoba Prešerna na preživljanje božiča na fronti 1. svetovne vojne bo, s slikami in 
videom, predstavil Janez Žerovc. Odlomke iz knjige Vojak bo bral Franci Černe.

13. 12. 95 let Sokolskega doma v Radovljici95 let Sokolskega doma v Radovljici95 let Sokolskega doma v Radovljici95 let Sokolskega doma v Radovljici Spomenico ob 95-letnici Sokolskega doma v Radovljici bosta predstavila Jure Sinobad in Aleks Čebulj.

2. POTOPISNA PREDAVANJA2. POTOPISNA PREDAVANJA2. POTOPISNA PREDAVANJA2. POTOPISNA PREDAVANJA

19. 1. TasmanijaTasmanijaTasmanijaTasmanija Avstralski otok, ki ga na trikratni površini Slovenije poseljuje le pol milijona prebivalcev, bo 
predstavila Tina Grčar.



2. 2. Za dva groša fantazije: Nepal po potresuZa dva groša fantazije: Nepal po potresuZa dva groša fantazije: Nepal po potresuZa dva groša fantazije: Nepal po potresu Po slabem mesecu pretresljivega doživljanja bridkega in sladkega Nepalcev po potresu, je Manca 
Čujež sklenila, da si zaslužijo še malce naše podpore. Svoja potopisna predavanja je zastavila 
dobrodelno: svoj honorar  bo namenila njim in morebiti še kdo od poslušalcev primakne kakšen groš 
fantazije.

1. 3. Indija - tam, kjer je svoboda domaIndija - tam, kjer je svoboda domaIndija - tam, kjer je svoboda domaIndija - tam, kjer je svoboda doma Na potopisnem predavanju se boste z avtorico Natašo Vrhovec podali na pot po tej skrivnostni deželi, 
poklepetali o dogodivščinah in prelistali nov potopis.

29. 3. Indija in hranaIndija in hranaIndija in hranaIndija in hrana V Sloveniji živeči Indijec Mehtab Singh bo predstavil indijsko kulturo, ljudi, kaste in duhovnost, 
poskrbel pa bo tudi za prijetno pogostitev z značilno indijsko hrano.

5. 4. Skrivnosti izza tančiceSkrivnosti izza tančiceSkrivnosti izza tančiceSkrivnosti izza tančice Večtedensko potovanje po Iranu bo skozi pripovedi tamkajšnjih žensk in fotografijo predstavila Breda 
Stele.

19. 4. Divja SumatraDivja SumatraDivja SumatraDivja Sumatra Predavanje svetovnega popotnika Lada Rota, ki mu Sumatra predstavlja drugi dom. Skupaj se bomo 
podali v daljno Indonezijo, na njen najbolj divji otok - Sumatro. Soočili se bomo z orangutani, 
največjimi cvetovi na svetu in se odpravili na plemenski Siberut, kjer bomo spoznali ljudi, ki še danes 
živijo kot v kameni dobi.

3. 5. Madeira – raj sredi AtlantikaMadeira – raj sredi AtlantikaMadeira – raj sredi AtlantikaMadeira – raj sredi Atlantika Popotnik Uroš Žajdela bo predstavil otok Madeira, ki je eden izmed tistih otokov, ki jih v življenju 
preprosto moraš spoznati, odkriti in se prepustiti otoški drugačnosti. Mogočni vulkanski vrhovi in 
vratolomne doline, iskrive vasice ter zabavno bogata zgodovina in nenazadnje mogočnost tropske 
flore, ki prekipeva v iskanju raznolikih barvnih odtenkov. Potopisno predavanje poklanja pohodniška 
agencija Vivatreking.

4. 10. Zelenortski otoki Po Zelenortskih otokih nas bo s potopisnim predavanjem popeljal Uroš Žajdela. Potopisno 

predavanje poklanja pohodniška agencija Vivatreking.

22. 11. Dežela neskončnega modrega neba – 

Mongolija

Mongolija je bila v zadnjih desetletjih predvsem surovinska baza Kitajcev. Doživljala je velik 

gospodarski vzpon in to navkljub demografskem bumu. Zanimivo potopisno predavanje o današnji 

Mongoliji nam bo pripravil popotnik Janez Mihovec.

3. BRALNI KLUB3. BRALNI KLUB3. BRALNI KLUB3. BRALNI KLUB

20. 1. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor o knjigi Barra Creek avtorice Di Morrissey.

17. 2. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor o knjigi Sporočilo iz večnosti avtorice Marlo Morgan.

16. 3. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Prvi sončni žarek avtorja Petra O'Connorja.

20. 4. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Travnati grad avtorice Karen Viggers.

19. 10. Bralni klub Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. 



16. 11. Bralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Indija : tam, kjer je svoboda doma : Natašin popotniški dnevnik 

avtorice Nataše Vrhovec. Pogovor bomo popestrili s potopisnim predavanjem avtorice.

14. 12. Bralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Tam, kjer kesude cveto, avtorice Marije Sreš, Slovenke, misionarke v 

Indiji. V dvanajstih zgodbah nam razgrne vsakdanje življenje indijskega človeka. Za delo je prejela 

gudžeratsko literarno nagrado, ki je bila tako prvič podeljena kakšni tuji misijonarki.

12. 1. Kako se lotiti novoletnih zaobljub, da ne Kako se lotiti novoletnih zaobljub, da ne Kako se lotiti novoletnih zaobljub, da ne Kako se lotiti novoletnih zaobljub, da ne 
bodo ostale le neuresničene željebodo ostale le neuresničene željebodo ostale le neuresničene željebodo ostale le neuresničene želje

Doktorica sociologije znanosti in magistrica antropologije ter avtorica več knjig, domačinka Lucija 
Mulej Mlakar bo v pogovoru z novinarko Evo Senčar med drugim spregovorila tudi o časovnih žepih, ki 
nam prinašajo blagostanje, in časovnih luknjah, ki nam onemogočajo uresničiti cilje.

15. 1. Kaj je realno? Življenje v zmoti Kaj je realno? Življenje v zmoti Kaj je realno? Življenje v zmoti Kaj je realno? Življenje v zmoti 
vsakdanjostivsakdanjostivsakdanjostivsakdanjosti

Dan za dnem se ubadamo z enakimi težavami. Je mogoče kriv naš celosten pristop do življenja? Nekaj 
življenjskih resnic v malem bo predstavil Simon Habjan.

29. 2. Novosti iz "Ustvarjalnega sveta"Novosti iz "Ustvarjalnega sveta"Novosti iz "Ustvarjalnega sveta"Novosti iz "Ustvarjalnega sveta" Katere barve, materiali in tehnike bodo v letošnjem letu najbolj aktualne? Nove, še čisto sveže ideje z 
obiska največjega mednarodnega ustvarjalnega sejma v Frankfurtu (Creative World) bo predstavila 
Špela Kalan Razinger.

19. 2. Vaše mnenje je za nas pomembnoVaše mnenje je za nas pomembnoVaše mnenje je za nas pomembnoVaše mnenje je za nas pomembno Marketing in oglaševanje produktov je dovršena znanost. O tem, koliko resnice je sploh še v oglasih 
in kako potrošniki izgubljamo svoj denar zaradi lastne naivnosti, bo spregovoril Simon Habjan. 

24. 2. Prepoznavanje demence in preventivaPrepoznavanje demence in preventivaPrepoznavanje demence in preventivaPrepoznavanje demence in preventiva Predavanje Štefanije L. Zlobec, predsednice društva Spominčica.

2. 3. Zakaj je branje najmlajšim tako Zakaj je branje najmlajšim tako Zakaj je branje najmlajšim tako Zakaj je branje najmlajšim tako 
pomembno?pomembno?pomembno?pomembno?

Zakaj, kaj, kako in kdaj začeti brati ter kaj pričakovati od prvih branj najmlajšim, nam bosta zaupali 
Petra Arula in Božena Kolman Finžgar.

11. 3. Življenje kot ugankaŽivljenje kot ugankaŽivljenje kot ugankaŽivljenje kot uganka V predavanju bo Simon Habjan pojasnil vzroke za nezadovoljstvo vseh nas, ki imamo občutek, da 
teče življenje mimo nas. Kaj storiti in kako se soočit s samim seboj.

22. 3. Ateroskleroza - naša tiha dolgoletna Ateroskleroza - naša tiha dolgoletna Ateroskleroza - naša tiha dolgoletna Ateroskleroza - naša tiha dolgoletna 
spremljevalkaspremljevalkaspremljevalkaspremljevalka

Predavanje upokojene onkologinje Vesne Sgerm Robič, dr. med., ki bo med drugim spregovorila tudi 
o metodi odstranjevanja žilnih oblog, ki je po svetu znana že več desetletij.

4. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI



12. 4. Pravilno združevanje živil - pot do zdravja Pravilno združevanje živil - pot do zdravja Pravilno združevanje živil - pot do zdravja Pravilno združevanje živil - pot do zdravja 
in dobrega počutjain dobrega počutjain dobrega počutjain dobrega počutja

Združevanje živil je eden od najpreprostejših in najpomembnejših ukrepov, ki ga lahko uvedemo v 
naš vsakdanjik. O ukrepu, ki razbremeni naše prebavne organe, izboljša dnevno počutje in poskrbi za 
naše zdravje, bo predaval Jan Bizjak, dr. agronomije.

6. 4. Dojenje, prve kašice in čisto pravi krožnikDojenje, prve kašice in čisto pravi krožnikDojenje, prve kašice in čisto pravi krožnikDojenje, prve kašice in čisto pravi krožnik Alenka Benedik, mama treh dojenih otrok, svetovalka za dojenje (IBCLC) in nošenje ter dula bo 
odgovorila na vsa vprašanja in dileme o dojenju, hranjenju, uvajanju goste hrane in odstavljanju. 
Pogovor bo vodila Petra Arula.

10. 5. Bila sem klinično mrtva, a sem preživelaBila sem klinično mrtva, a sem preživelaBila sem klinično mrtva, a sem preživelaBila sem klinično mrtva, a sem preživela Taja Metličar se v knjigi »Številka trenutno ni dosegljiva « vrača v obdobje, kjer se je vse začelo in 
hkrati končalo. Trenutek ko si in te hkrati ni in kater je sestavljanko njenega življenja razbil do 
neprepoznavnosti.

31. 5. Samooklicani osebni svetovalecSamooklicani osebni svetovalecSamooklicani osebni svetovalecSamooklicani osebni svetovalec Absurdna drama v trinajstih slikah v izvedbi Kulturnega društva FIGURA.

4. 5. Spanje dojenčkov in malčkovSpanje dojenčkov in malčkovSpanje dojenčkov in malčkovSpanje dojenčkov in malčkov Ste noseči in se najbolj bojite neprespanih noči, ki naj bi jih s seboj prinesel dojenček? Ali pa ste že 
mamica in ne veste, kako dojenčka uspavati? Premišljujete o skupnem spanju, pa ne veste, kako bo 
to sprejel partner? Na vse dileme o spanju otrok in malčkov vam bo odgovorila dula, svetovalka za 
dojenje, prevajalka knjige o spanju dojenčkov in mama treh otrok Alenka Benedik. Srečanje bo vodila 
Petra Arula.

12. 5. Skupina Mavrica: SproščanjeSkupina Mavrica: SproščanjeSkupina Mavrica: SproščanjeSkupina Mavrica: Sproščanje Združenje Mamice za mamice organizira predavanje psihologinje Azira Kozjek, ki bo spregovorila o 
umiritvi od vsakdana, od vseh vlog, ki ga ženske v sodobnem času igrajo. Srečanje za ženske – 
matere, katerim dobri odnosi do sebe in drugih pomenijo več kot družabna omrežja in spletne 
klepetalnice.

6. 5. Prilagajanje energijskim spremembamPrilagajanje energijskim spremembamPrilagajanje energijskim spremembamPrilagajanje energijskim spremembam Na predavanju bo govora o tem, kaj pomeni takšna odločitev, kako se premakniti in slediti 
spremembam zunaj in znotraj nas ter katere tehnike pri tem pomagajo. Predaval bo Bono Baršek, 
učitelj energijskih in samozdravilnih veščin in avtor knjige Resnice življenja.

30. 5. Pravljični večer za odraslePravljični večer za odraslePravljični večer za odraslePravljični večer za odrasle Zaključna prireditev bralne akcije Ta veseli knjižni svet. Vabila bomo poslali po pošti.

1. 6. Homeopatija za nosečnice, dojenčke in 

otroke

Kako si lahko pomaga nosečnica, če zboli, se slabo počuti, se poškoduje? Homeopatska zdravila so 

naravna in lahko lajšajo nosečniške tegobe, pozdravijo sezonske (in druge) bolezni, olajšajo 

okrevanje po porodu, z njimi pa lahko zdravimo tudi dojenčke in otroke, lajšamo krčke, bolečine ob 

rasti prvih zob, zamašene noske, potovalne slabosti … Pogovor s homeopatinjo Ines Logar, mag. 

farmacije, bo vodila Petra Arula.



29. 9.  Individualizem in kolektivizem V dialogu bomo poskušali ugotoviti, kdaj je v zgodovini prihajalo do kolektivizmov,  kjer oseba 

(zaslepljeno, lojalno, prestrašeno in nesvobodno) podpira kolektiv in voditelja. Razliko med 

kolektivom in skupnostjo? Kdo je podpiral razvoj svobodne osebe v zgodovini in komu koristi 

zatiranje osebne svobode? Kam peljejo stranpoti individualizma,  kam kolektivizma? Osvetlili bomo 

sodobne pojave kolektivizma v svetu in Sloveniji: mafija,  klani, korporacija, katere ideologije, sekte 

in religije, ...? Gostje na pogovornem omizju bodo Rok Novak,  univ.dipl.anglicist,  kolumnist Financ, 

dr. Žiga Turk,  univ. dipl. inž.,  kolumnist Siol.net in Ožbej Peterle, univ. ekonomist. Pogovorno omizje 

organizira in vodi Robert Šifrer.

5. 10. Pomen zdrave komunikacije z dojenčkom Komunikacija, verbalna in neverbalna, je izrednega pomena za zdrav psihičen in čustven razvoj 

dojenčka in pozneje otroka. Na predavanju bomo spoznali: zakaj je pomembna srčna komunikacija, 

kaj dojenčki pri komunikaciji zaznavajo, kaj in kako nam sporočajo ... in predvsem: katera 3 sporočila 

so najpomembnejša za vašega dojenčka in otroka. Pridite z dojenčki in malčki. Vašo radovednost bo 

potešila Suzana Murič; Zavestno starševstvo in partnerstvo. Srečanje vodi Petra Arula.

11. 10. Poti k izvirom Slovenske reke, izvire in potoke nam bo predstavil Franci Horvat, fotograf in popotnik, pa tudi avtor 

istoimenske knjige.

18. 10. Sv. Janez Krstnik ob Bohinjskem jezeru, 

staro svetišče ob Bohinjskem jezeru

Najdbe, odkrite pri cerkvi Sv. Janeza, razkrivajo, da je bil prostor ob obali bohinjskega jezera od 

nekdaj posebnega pomena, svet kraj. Številni novci in bronaste zaponke za oblačila kažejo na 

ostanke darovanja že pred 2000 leti. Predavala bo Mija Ogrin.

24. 10. Škodljiv vpliv breztežnosti na človeški 

organizem

Predavanje dr. Dušana Petrača na temo škodljivih vplivov breztežnosti na človeka.

8. 11. Mandale, tajni vrtovi razsvetljenja Mandale so sestavni del naših modernih življenj. Najdemo jih praktično vsepovsod, a pogosto ne 

vemo, od kod prihajajo, kaj je botrovalo njihovemu nastanku in del kakšnih socialnih in religioznih 

praks so mandale na vzhodu bile in pogosto še zmeraj so.  Vabljeni na predavanje domačina dr. 

Zmaga Šmitka ob izidu njegove nove knjige. Predavanje smo pripravili v sodelovanju z  založbo 

Beletrina.

9. 11. Popolna mama (ne obstaja) Si želite, da bi bile mame iz knjig in reklam? Pa takšne, kot je tista iz revije? Žal je nemogoče! Ker – 

če si priznamo ali ne – popolna mama iz reklam ne obstaja. Ste pa popolna mama tisti hip, ko si to 

priznate. Paradoks? O vseh paradoksih, pasteh, pričakovanjih, vprašanjih in tegobah materinstva bo 

tokrat spregovorila Alenka Benedik, mama treh otrok, svetovalka za dojenje (IBCLC) in nošenje, 

prevajalka in dula. Predavanje, na katerega ste vabljene s svojimi dojenčki, vodi Petra Arula.



11. 11. Dao: življenje kot reka V predavanju bo filozof Simon Habjan prestavil daoizem, različico kitajske filozofske tradicije. Bistvo 

daoizma predstavljata ravnovesje in naravni red. 

24. 11. Evropa na prehodu iz srednjega veka v novi 

vek,  vplivi na razvoj individuuma

Na pogovornem omizju bomo govorili o evropskih koreninah, pomenu polisa, vlogi Grčije, Rima in 

srednjega veka (univerzalnega krščanstva) na pomen skupnosti, pomen individuuma, o 

problematičnosti kolektivizma v Cerkvi, o vplivu renesanse, reformacije in  razsvetljenstva na Evropo 

in Slovenijo na razvoj individuuma, kolektivizma (manipulirane množice) in zdrave skupnosti. 

Udeleženci omizja bodo uni prof. dr. Andrej Capuder, prof. francoske in italijanske književnosti, 

diplomat, dr. Peter Rožič, DJ, politolog,  filozof in teolog, ter Matic Jelovčan, dipl. slikar, teolog, 

evangelijski kristjan, libertarec in neodvisni raziskovalec politične filozofije. Pogovor bo vodil Robert 

Šifrer.

25. 11. Problem smisla življenja v filozofiji Kaj je smisel življenja? Zakaj živimo? Kako iz svoje pogojenosti? O tem in še več v pričujočem 

predavanju filozofa Simona Habjana.

7. 12. Hrana za dojenčke Z Marjetko Založnik, inženirko živilstva in prehrane, svetovalko za zdravo otroško prehrano, bomo 

govorili o osnovah navajanja na čvrsto hrano – pozornosti in času, ki ju bomo namenili dojenčku, ter  

o pomenu prvih otrokovih jedi – slaba prehrana namreč lahko povzroča težave, ki bodo mučile naše 

otroke do konca njihovega življenja, doma narejene kašice pa nimajo le okusa po pravi hrani, tudi 

veliko cenejše so. Govorili bomo tudi o tem, kako otroka spodbujamo, naj poskusi nove gostote 

hrane in okuse. Predavanje vodi Petra Arula.

6. RAZSTAVE6. RAZSTAVE6. RAZSTAVE6. RAZSTAVE

april Shakespeare za današnji časShakespeare za današnji časShakespeare za današnji časShakespeare za današnji čas Shakespearjev rojstni kraj bo v sliki in besedi predstavil Dušan Barič. Razstava je posvečena 400-
letnici smrti Williama Shakespeareja (1564–1616).

junij, julij, 

avgust

Pomladni utrinki iz Kamre Razstava likovnih izdelkov otrok pod vodstvom akademske 

slikarke Lučke Šparovec.

september 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici Razstavo, posvečeno 110. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. 

Jure Sinobad.

oktober Ta veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 

sodelovanju.



november Turistično društvo Radovljica 1896–2016 Razstava ob 120-letnici Turističnega društva Radovljica ni le pričevanje o dejavnosti društva, temveč 

odseva tudi trenutke iz življenja mesta. Razstavo sta pripravila Nadja Jere in Jure Sinobad.

december Stara Radovljica Razstava ob 720-letnici prve omembe župnije v Radovljici.

december Darilni program CUDV Radovljica Razstava unikatnih izdelkov ustvarjalcev CUDV Radovljica.

7. PRILOŽNOSTNE 7. PRILOŽNOSTNE 7. PRILOŽNOSTNE 7. PRILOŽNOSTNE 
RAZSTAVERAZSTAVERAZSTAVERAZSTAVE

januar Moji preslavni bratje MakabejciMoji preslavni bratje MakabejciMoji preslavni bratje MakabejciMoji preslavni bratje Makabejci

TasmanijaTasmanijaTasmanijaTasmanija

ZaobljubeZaobljubeZaobljubeZaobljube

februar SrečaSrečaSrečaSreča

Prešernovi nagrajenci 2016Prešernovi nagrajenci 2016Prešernovi nagrajenci 2016Prešernovi nagrajenci 2016

Moje pesmi - Milena Sušnik FalleMoje pesmi - Milena Sušnik FalleMoje pesmi - Milena Sušnik FalleMoje pesmi - Milena Sušnik Falle

NepalNepalNepalNepal

Franc Šetinc (1929 - 2016)Franc Šetinc (1929 - 2016)Franc Šetinc (1929 - 2016)Franc Šetinc (1929 - 2016)

Umberto Eco (1932 - 2016)Umberto Eco (1932 - 2016)Umberto Eco (1932 - 2016)Umberto Eco (1932 - 2016)

UstvarjajmoUstvarjajmoUstvarjajmoUstvarjajmo

Demenc - kaj je to?Demenc - kaj je to?Demenc - kaj je to?Demenc - kaj je to?

marec ElektrikaElektrikaElektrikaElektrika

IndijaIndijaIndijaIndija

O branjuO branjuO branjuO branju

Kaj je atreoskleroza?Kaj je atreoskleroza?Kaj je atreoskleroza?Kaj je atreoskleroza?

Velika nočVelika nočVelika nočVelika noč

april Barjanski otrokBarjanski otrokBarjanski otrokBarjanski otrok

IranIranIranIran

SumatraSumatraSumatraSumatra

Pravilno združevanje živilPravilno združevanje živilPravilno združevanje živilPravilno združevanje živil

DojenjeDojenjeDojenjeDojenje

Imre Kertesz (1929 - 2016)Imre Kertesz (1929 - 2016)Imre Kertesz (1929 - 2016)Imre Kertesz (1929 - 2016)

maj Ahilove pete evolucijeAhilove pete evolucijeAhilove pete evolucijeAhilove pete evolucije



ZeliščaZeliščaZeliščaZelišča

PENPENPENPEN

MadeiraMadeiraMadeiraMadeira

William Shakespeare - 400 let od smrtiWilliam Shakespeare - 400 let od smrtiWilliam Shakespeare - 400 let od smrtiWilliam Shakespeare - 400 let od smrti

Nagrada Kresnik 2016Nagrada Kresnik 2016Nagrada Kresnik 2016Nagrada Kresnik 2016

junij Prihaja poletjePrihaja poletjePrihaja poletjePrihaja poletje

Iz vrta v lonecIz vrta v lonecIz vrta v lonecIz vrta v lonec

Slovenski parkiSlovenski parkiSlovenski parkiSlovenski parki

julij MorjeMorjeMorjeMorje

Igre na prostemIgre na prostemIgre na prostemIgre na prostem

V hribeV hribeV hribeV hribe

Varno na soncuVarno na soncuVarno na soncuVarno na soncu

SolateSolateSolateSolate

ŽarŽarŽarŽar

avgust Igre na prostemIgre na prostemIgre na prostemIgre na prostem

Počitniško branjePočitniško branjePočitniško branjePočitniško branje

Bralni izziv - Katarina PergerBralni izziv - Katarina PergerBralni izziv - Katarina PergerBralni izziv - Katarina Perger

Bralni izziv - Klemen HumercaBralni izziv - Klemen HumercaBralni izziv - Klemen HumercaBralni izziv - Klemen Humerca

Bralni izziv - Silva KosBralni izziv - Silva KosBralni izziv - Silva KosBralni izziv - Silva Kos

Bralni izziv - Nina ŠkufcaBralni izziv - Nina ŠkufcaBralni izziv - Nina ŠkufcaBralni izziv - Nina Škufca

september Vilenica 2016Vilenica 2016Vilenica 2016Vilenica 2016

Večernica Večernica Večernica Večernica 

oktober Schindlerjev seznamSchindlerjev seznamSchindlerjev seznamSchindlerjev seznam

Zelenortski otokiZelenortski otokiZelenortski otokiZelenortski otoki

Slovenske vodeSlovenske vodeSlovenske vodeSlovenske vode

Sv. Janez Krstnik ob Bohinjskem jezeruSv. Janez Krstnik ob Bohinjskem jezeruSv. Janez Krstnik ob Bohinjskem jezeruSv. Janez Krstnik ob Bohinjskem jezeru

BreztežnostBreztežnostBreztežnostBreztežnost

Bob Dylan - nobelovec Bob Dylan - nobelovec Bob Dylan - nobelovec Bob Dylan - nobelovec 

november MandaleMandaleMandaleMandale

MamaMamaMamaMama

TornadiTornadiTornadiTornadi

DaoDaoDaoDao

MongolijaMongolijaMongolijaMongolija



december Božična pekaBožična pekaBožična pekaBožična peka

Hrana za dojenčkeHrana za dojenčkeHrana za dojenčkeHrana za dojenčke

Jakob Prešeren, njegov božič na frontiJakob Prešeren, njegov božič na frontiJakob Prešeren, njegov božič na frontiJakob Prešeren, njegov božič na fronti

Sokolski dom v RadovljiciSokolski dom v RadovljiciSokolski dom v RadovljiciSokolski dom v Radovljici

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 

november, 

december

Zbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 

v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. PRAVLJIČNE URE1. PRAVLJIČNE URE1. PRAVLJIČNE URE1. PRAVLJIČNE URE

28. 1. Zimska pravljica s kovčkom presenečenjaZimska pravljica s kovčkom presenečenjaZimska pravljica s kovčkom presenečenjaZimska pravljica s kovčkom presenečenja Andrej Jalen bo otroke, skupaj s kovčkom presenečenja, popeljal v "Zimsko pravljico".

11. 2. Pripovedujmo ob pravljičnih kockahPripovedujmo ob pravljičnih kockahPripovedujmo ob pravljičnih kockahPripovedujmo ob pravljičnih kockah Malce drugačno pravljično urico za otroke od 5. do 9. leta starosti bo vodila Lucija Rakovec.

24. 3. Kokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košarica Velikonočno pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za otroke od 4. leta starosti dalje pripravila 
Alenka Dežman in Andrej Jalen.

21. 4. Nabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščine Emilove dogodivščine in pustolovščine bo otrokom od 3. leta starosti pripovedovala Irena Razingar.

12. 5. Igralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z Grdinico O Grdinici, njenih prijateljih in njihovih razburljivih dogodivščinah z avtorjem Lukom Poklukarjem.

8. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE



19. 5. Andrej in PikiAndrej in PikiAndrej in PikiAndrej in Piki Pravljico in delavnico o prijateljstvu med kužkom in fantkom bo vodila Elkana Angelova.

13. 10. Bi se skrivali s slonom? Pravljična ura z delavnico, ki jo bo vodila Elkana Angelova. Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa 

duhovita slikanica Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za najobetavnejšega 

ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominiranega za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko 

literaturo (Waterstones Children's Book). Pravljično uro z delavnico poklanja Založba Zala.

20. 10. Polžek, kam neseš svojo hišico  Pravljična ura z delavnico, ki jo bo  vodil Dominik MLAKAR.

27. 10. Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič) Kmet Lojze in njegova žena Mica gojita lepe, okrogle in ljubke buče. A nekega dne opazita, da je ena 

izmed buč drugačna.  Odločita se, da se je znebita. Sta ravnala prav? Je to za bučo konec? Ali pa bo 

ravno ta velika, grda in zverižena buča prinesla srečo tistemu, ki jo bo našel? Pravljična ura z 

delavnico, ki jo bo vodila Saša Jelenc.

17. 11. Pozdravljen, moj škratek Pravljična ura z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodila Mojca Košir.

24. 11. Kdo bo potresel hruško? Gospod čaka in čaka, prede čas, opazuje zrele hruške na drevesu in cedi sline. Kdo bo potresel 

hruško, da bi hruške padle dol? Pravljično uro z delavnico za otroke stare vsaj 3 leta, bosta pripravili 

Katarina Perger in Silva Kos.

15. 12. Ko sneg pobeli breg Pravljično uro z ustvarjalno delavnico za otroke, starejše od 4. let, bo pripravila Barbara Klinar.

2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

7. 1. Od semena do župceOd semena do župceOd semena do župceOd semena do župce Lutkovno igrana predstava v izvedbi Teatra za vse. 

4. 2. Babica ZimaBabica ZimaBabica ZimaBabica Zima Zabavna in duhovita lutkovna predstava Gledališča Bičikleta.

25. 2. Pravljica o miški in pošastiPravljica o miški in pošastiPravljica o miški in pošastiPravljica o miški in pošasti Učenci 2. razreda OŠ A.T.Linharta, PŠ Mošnje, so pod vodstvom učiteljice Tine Kuralt pripravili napeto 
igrico o miški in pošasti. 

3. 3. Zeleni škrat ArielZeleni škrat ArielZeleni škrat ArielZeleni škrat Ariel Zabavna glasbeno-animacijska predstava Melite Osojnik, kjer so otroci del predstave in ne le gledalci.

7. 4. Mišje zgodbeMišje zgodbeMišje zgodbeMišje zgodbe Zabavna lutkovna predstava Lutkovne skupine Bobek.

2. 4. Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Predstavitev in razstava utrinkov iz pestrega dogajanja na 11. Noči z Andersenom. 

5. 5. MehurčkiMehurčkiMehurčkiMehurčki Z rimo prežeta in z lutkami interpretirana predstava Gledališča Bičikleta otrokom približa nekatere že 
ponarodele pesmice Otona Župančiča. 

26. 5. Tovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkov Zabavna animacijska predstava v izvedbi Teatra Cizamo. 

10. 5. Škratovo imeŠkratovo imeŠkratovo imeŠkratovo ime V "Vesolju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo Gledališča iz desnega 
žepka. Vabila bomo poslali po pošti.



23. 5. Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov Filmsko predstavo Aladinove nove avanture si bodo sodelujoči osnovnošolci lahko ogledali v 
Linhartovi dvorani v Radovljici. Vabila bomo poslali po pošti.

22. 6. Na krilih domišljije Otvoritev razstave likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T. Linharta Radovljica in 

podružnic Mošnje ter Ljubno, v počastitev državnega praznika dneva državnosti. 

6. 10. Juha, ki iz buč se skuha To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 

račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so 

res? Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

3. 11. Opičja uganka ali mamica, kje si? Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček. Lutkovna predstava 

za otroke, stare vsaj 2 leti, ki jo bodo zaigrali člani gledališča Fru-Fru iz Ljubljane.

1. 12. Metuljček in Metuljčica Sporočilo o prijateljstvu obarva pravljico s svetlobo in nežnostjo. Lutkovna predstava za otroke, stare 

2-8 let. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Labirint.

3. DELAVNICE3. DELAVNICE3. DELAVNICE3. DELAVNICE

6. 1. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

11. 1. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 
samimi seboj.

11. 1. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 
samimi seboj.

12. 1. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 537 39 00.

13. 1. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

14. 1. Angleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se otroci 
od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika.

18. 1. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 
samimi seboj.



20. 1. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

25. 1. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 
samimi seboj.

21. 1. Igra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavk Delavnica, ki jo vodita Barbara Hrovatin in Ana Katarina Ziherl iz Tehniškega muzeja Slovenije.

1. 2. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

3. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

10. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

15. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

15. 2. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

16. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

17. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

18. 2. Zima, zima belaZima, zima belaZima, zima belaZima, zima bela Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Metka Repinc.

22. 2. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

22. 2. Angleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se otroci 
od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika. Obvezne prijave 
v knjižnici ali na 04 537 39 00.

23. 2. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 537 39 00.

24. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.28. 2. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

10. 3. Veseli eskimiVeseli eskimiVeseli eskimiVeseli eskimi Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka Gašperin.  



2. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

7. 3. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

8. 3. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 537 39 01.

9. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

14. 3. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

14. 3. Angleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se otroci 
od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika.Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.21. 3. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

23. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

29. 3. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

30. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

31. 3. Kako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in Julija Ustvarjalna delavnica za otroke v izvedbi Magde Zore iz Gorenjskega muzeja.

4. 4. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

5. 4. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 6. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.11. 4. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.11. 4. Angleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se otroci 
od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika.13. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

14. 4. Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo 
kasnejekasnejekasnejekasneje

Vremensko obarvana delavnica Alenke Gašperin.



18. 4. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

20. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

25. 4. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

3. 5. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

3. 5. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 537 39 01.

4. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

9. 5. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

9. 5. Angleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-emAngleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se otroci 
od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika.

11. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

16. 5. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

18. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

23. 5. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

25. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 
organizira Društvo Več.

30. 5. Jogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčkeJogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

6. 6. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.



13. 6. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

20. 6. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

27. 6. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo vodi Petra Arula.

12. 9. Jogica za dojenčke Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

19. 9. Jogica za dojenčke Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

21. 9. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 

organizira Društvo Več.

22. 9. Poletavci in NajPoletavci Sodelujoči bralci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo Skoraj najboljši cirkus. Vabila bomo 

poslali po pošti.

26. 9. Jogica za dojenčke Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

28. 9. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga 

organizira Društvo Več.

3. 10. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

4. 10. Beremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 

komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 

knjižnici ali na 04 537 39 01.

5. 10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

5. 10. Angleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se 

otroci od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika.

10. 10. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

12. 10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.



17. 10. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

19. 10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

24. 10. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

26. 10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

31. 10. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

2. 11. Angleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se 

otroci od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika. 

7. 11. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

9. 11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

10. 11. Nagajivi škrat Delavnica za otroke stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

14. 11. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

15. 11. Beremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 

komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 

otrokom od 1. do 5. razreda.



16. 11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

21. 11. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

23. 11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

28. 11. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

30. 11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

5. 12. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

12. 12. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

19. 12. Jogica za dojenčke Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 

ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 

samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

7. 12. Angleška urica z Rory-em Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se 

7. 12. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

8. 12. Mali pingvinček Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

13. 12. Beremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 

komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 

otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01.



14. 12. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in 

svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela 

novica.

4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE

marec Red je vedno pas pripetRed je vedno pas pripetRed je vedno pas pripetRed je vedno pas pripet Razstavo likovnih izdelkov so pripravili otroci iz Vzgojno varstvenega zavoda Radovljica v okviru 
mednarodnega projekta Red je vedno pas pripet. Pod mentorstvom vzgojiteljic Maruše Praprotnik, 
Tine Stare Kozelj, Barbare Pravst in Sabine Suljkanović spodbujajo upoštevanje prometnih pravil 
varne vožnje.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz pestrega dogajanja na 11. Noči z Andersenom. 

maj Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice? Vsebina znane pravljice se razlikuje od države do države. Vabljeni na ogled razstave, kjer se boste 
sprehodili po 28 državah članicah Evropske Unije in pogledali, kaj skriva v košarici Rdeča kapica.

junuj, julij, 

avgust

Na krilih domišljije Razstava likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T. Linharta Radovljica in podružnic 

Mošnje ter Ljubno, pod mentorstvom vodje aktiva za OPB, Irene Božič Frelih. 

5. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE5. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE5. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE5. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Mrzla zimaMrzla zimaMrzla zimaMrzla zima

februar Srčki valentinčkiSrčki valentinčkiSrčki valentinčkiSrčki valentinčki

Založba ZalaZaložba ZalaZaložba ZalaZaložba Zala

marec Za veliko nočZa veliko nočZa veliko nočZa veliko noč

Pirhi, taki in drugačniPirhi, taki in drugačniPirhi, taki in drugačniPirhi, taki in drugačni

april Moj vrtičekMoj vrtičekMoj vrtičekMoj vrtiček

maj DinozavriDinozavriDinozavriDinozavri

junij Igre na plažiIgre na plažiIgre na plažiIgre na plaži

avgust V gore gremo!V gore gremo!V gore gremo!V gore gremo!



Prvi šolski danPrvi šolski danPrvi šolski danPrvi šolski dan

september Roald Dahl - 100-letnica rojstvaRoald Dahl - 100-letnica rojstvaRoald Dahl - 100-letnica rojstvaRoald Dahl - 100-letnica rojstva

SapramiškaSapramiškaSapramiškaSapramiška

Dahlovih 100Dahlovih 100Dahlovih 100Dahlovih 100

Kaj ste brali Poletavci?Kaj ste brali Poletavci?Kaj ste brali Poletavci?Kaj ste brali Poletavci?

oktober GozdGozdGozdGozd

Zlate hruškeZlate hruškeZlate hruškeZlate hruške

november Bele vrane: Ida MlakarBele vrane: Ida MlakarBele vrane: Ida MlakarBele vrane: Ida Mlakar

december Povej z voščilnicoPovej z voščilnicoPovej z voščilnicoPovej z voščilnico

6. SPODBUJANJE BRANJA6. SPODBUJANJE BRANJA6. SPODBUJANJE BRANJA6. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic.

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. 

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



BLEDBLEDBLEDBLED

11. 4. Zdravje je v nasZdravje je v nasZdravje je v nasZdravje je v nas Boris Vene, avtor knjižne uspešnice »Zdravje je v nas«, bo na osnovi lastne izkušnje predstavil 
svojevrstne pristope k ozdravitvi, ki temeljijo na najnovejših znanstvenih dognanjih in na starodavnih 
modrostih.

2. 6. 1984 - Orwellovo leto Agopa Stjepanjana1984 - Orwellovo leto Agopa Stjepanjana1984 - Orwellovo leto Agopa Stjepanjana1984 - Orwellovo leto Agopa Stjepanjana Avtor Igor Omerza bo predstavil svojo knjigo, ki govori o o tajnem procesu v Ljubljani leta 1984, na 
katerem je bila na večletne kazni obsojena nič kriva deveterica zaradi vohunske in teroristične 
dejavnosti proti Jugoslaviji. Sojenje je bila sramotna montaža, ki jo je tajna civilna (Udba) ter vojaška 
politična policija (Kos) uprizorila zaradi političnega maščevanja za montirani proces proti 
jugoslovanskemu državljanu v Bolgariji. Glavni junak knjige in ena izmed žrtev procesa Armenec Agop 
Stepanjan je bil glasbenik, ki je nastopal tudi na Bledu in bil poročen s Cveto Černe iz Zg. Gorij, s 
katero je imel tudi tri otroke. Najstarejši sin Negos še danes nosi zdravstvene posledice takratnega 
dogajanja.

13. 10. Planike cvetPlanike cvetPlanike cvetPlanike cvet Svojo drugo knjigo poezije in proze bo predstavila avtorica Cvetka Jug - Modic. Prireditev bo s petjem 
polepšala Ženska vokalna skupina DU Bled pod vodstvom zborovodkinje Metke Rutar - Piber. Po 
predstavitvi bomo tudi nazdravili.

10. 11. Porcelanasti človekPorcelanasti človekPorcelanasti človekPorcelanasti človek Pretresljiva izpoved očeta o odraščanju sina avtista, ki jo je v knjigi odkrito zapisal Damjan Jensterle. 
O svoji zgodbi in odzivih družbe bo spregovoril njen avtor.

8. 12. Kronosova žetevKronosova žetevKronosova žetevKronosova žetev S pisateljico Mojco Kumerdej se bo o njenem novem romanu pogovarjal Rudi Meden.

14. 1. Črna goraČrna goraČrna goraČrna gora Črna gora je med najmlajšimi evropskimi državami, pa se vendar ponaša z dolgoletno zgodovino. 
Razgiban relief je Črnogorcem omogočal, da so lahko ohranjali  svojo neodvisnost. Država ima 
marsikaj, kar zanima turiste in zlasti planince. Spoznali bomo gorske skupine, Skadersko jezero in 
razgibano obalo. Zraven pa so še samostani in slikovita obalna mesta ter seveda gostoljubni 
Črnogorci. Predaval bo Janez Pretnar.

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

2. POTOPISNA PREDAVANJA2. POTOPISNA PREDAVANJA2. POTOPISNA PREDAVANJA2. POTOPISNA PREDAVANJA

1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA



11. 2. KubaKubaKubaKuba Potopisno predavanje Francija Horvata.

29. 1. Literarno glasbeni večerLiterarno glasbeni večerLiterarno glasbeni večerLiterarno glasbeni večer Zagonetni venec - Marjan Žmavc.

18. 2. Upravljanje sanjUpravljanje sanjUpravljanje sanjUpravljanje sanj Priročnik za budne sanjalce in zdravo spanje bo predstavila Silva Požlep. 

1. 3. Kumerdejevi nagrajenciKumerdejevi nagrajenciKumerdejevi nagrajenciKumerdejevi nagrajenci Otvoritev razstave o Kumerdejevih nagrajencih s kulturnim programom učencev OŠ Bled.

10. 3. KUD ZasipKUD ZasipKUD ZasipKUD Zasip Zbornik ob 90. letnici  Kulturno umetniškega društva Zasip (1925-2015) bo predstavil Peter Zupan.

17. 3. Hormonska jogaHormonska jogaHormonska jogaHormonska joga Predavanje joga učiteljice, odvetnice in pesnice Alenke Košorok Humar o poti do hormonskega 
ravnovesja.

21. 3. Vodnarjeva doba razkrivaVodnarjeva doba razkrivaVodnarjeva doba razkrivaVodnarjeva doba razkriva Aleš Tomšič iz Mednarodne šole Zlatega rožnega križa bo predaval o tem, kaj vodnar razkriva v nas 
samih.

14. 4. Novi blejski zakladiNovi blejski zakladiNovi blejski zakladiNovi blejski zakladi Ob občinskemu prazniku Občine Bled in v spomin ob obletnici smrti Toneta Svetine, Maja Puppis 
donira dva rokopisa Toneta Svetine, Taras in Otok, ki ji jih je izročil njegov zadnji založnik Peter 
Amalietti. Na slavnostnem dogodku bo govornik Peter Amalietti. Pridružil se bo tudi Janez Fajfar, 
župan Bleda, ki bo knjižnici podaril knjige, ki jih je prejel v času županovanja.

5. 5. Tek za življenjemTek za življenjemTek za življenjemTek za življenjem O temačnem obdobju svojega življenja, prežetem  s spletkami, kriminalom in drogami, pa tudi o 
nepredstavljivi poti v svet živih in normalnih bo spregovoril avtor Mitja Duh.

19. 5.  Vir in vrhunec življenja in poslanstva  Vir in vrhunec življenja in poslanstva  Vir in vrhunec življenja in poslanstva  Vir in vrhunec življenja in poslanstva 
CerkveCerkveCerkveCerkve

Vera ni skladišče verskih resnic, ki jih človek spoštljivo odlaga na stran, da bi vse življenje organiziral 
brez njih. Svoje delo bo predstavil avtor Janez Ferkolj, blejski župnik.

29. 6. Kakšno je bilo vreme na GorenjskemKakšno je bilo vreme na GorenjskemKakšno je bilo vreme na GorenjskemKakšno je bilo vreme na Gorenjskem Otvoritev razstave. Vsebina razstave je raznolika in prikazuje, kako so naši predniki spremljali 
vremenske pojave, se z njimi spopadali, soočali in upali, da bo po dežju posijalo sonce. Za glasbeno 
popestritev bo poskrbel
Moški pevski zbor Triglav Lesce-Bled.

8. 9. Zanimivosti iz zastavoslovjaZanimivosti iz zastavoslovjaZanimivosti iz zastavoslovjaZanimivosti iz zastavoslovja Iztok Šorli je zastavoslovec, ki ima v zbirki že preko 100.000 narisanih zastav vsega sveta. Ob 
otvoritvi razstave nam bo pripravil krajše predavanje o zastavah in grbih ter simbolih sosednjih občin 
in najbolj znanih blejskih ter okoliških plemenitih rodbin, ki so se priselile v naše kraje. Spoznali tudi 
razloge za veliko število podobnih si zastav (npr. Slovenija, Slovaška, Rusija).  

3. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI3. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI3. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI3. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI



20. 10. Hotelska arhitektura Hermana Husa na Hotelska arhitektura Hermana Husa na Hotelska arhitektura Hermana Husa na Hotelska arhitektura Hermana Husa na 
BleduBleduBleduBledu

Alenka Di Battista, mlada raziskovalka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta v 
Ljubljani( ZRC SAZU), nam bo predstavila nekoč  slavno danes pa skoraj pozabljeno arhitekturno 
dediščino moderne med obema vojnama.

17. 11. Velika renesančna mojstra v blejski Velika renesančna mojstra v blejski Velika renesančna mojstra v blejski Velika renesančna mojstra v blejski 
knjižniciknjižniciknjižniciknjižnici

Ob praznovanju Dneva slovenskih splošnih knjižnic (20. november) bo svoje uredniško delo pri založbi 
Mladinska knjiga predstavil Tine Logar. Uredil je več kot dva tisoč knjig. Predstavil nam bo izjemni in 
unikatni bibliofilski mojstrovini "Večni Michelangelo" in "Neskončni Leonardo", ki ju je daroval 
Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu.

9. 12. Otvoritev razstave "Srčni dotik"Otvoritev razstave "Srčni dotik"Otvoritev razstave "Srčni dotik"Otvoritev razstave "Srčni dotik" Otvoritev razstave nadobudnih umetnic Tine Uranič in Tatjane Logar. Predstavili nam bosta njuna 
ilustrativna dela in izdelke ustvarjene iz barvitega akrila. S pogledom na njune slike naj se v ljudeh 
prebudi kaj lepega in naj se vsak spomni na kaj prijetnega bodisi iz preteklosti bodisi iz sedanjosti. 
Vabljeni na prijetno predpraznično druženje.

21. 1. Arhetipski simboliArhetipski simboliArhetipski simboliArhetipski simboli Predavanje in vodenje po razstavi Labirint, zmaj, samorog bo vodil Stjepan Palajsa, predsednik 
društva Nova Akropola.

28. 1. Konoplja in ljudjeKonoplja in ljudjeKonoplja in ljudjeKonoplja in ljudje Predavata Tanja Cvetrežnik o tem, kaj je konoplja in zakaj nam je bliže kot si lahko predstavljamo; in 
Lea Klužar, ozdravljena onkološka bolnica s svojim videnjem konoplje med zdravljenjem in po njem ali 
še krajše: O konoplji brez dlake na jeziku.

25. 2. Iz nevidne strani nebaIz nevidne strani nebaIz nevidne strani nebaIz nevidne strani neba Predavanje Pavla Medveščka, avtorja knjig o starovercih in naravovercih, ki ga organizira Društvo za 
varstvo okolja Bled.

31. 3. Spoznajmo kulturno dediščino občine BledSpoznajmo kulturno dediščino občine BledSpoznajmo kulturno dediščino občine BledSpoznajmo kulturno dediščino občine Bled V sliki in besedi bo Maja Vrtačnik predstavila kulturno dediščino Koritna, Bodešč, Ribna, Sela, 
Kupljenika,  Bohinjske Bele, Slamnikov in Zasipa.

21. 4. Zdrave in zdravilne vode SlovenijeZdrave in zdravilne vode SlovenijeZdrave in zdravilne vode SlovenijeZdrave in zdravilne vode Slovenije Društvo za varstvo okolja Bled organizira predavanje Primoža Heinga.

27. 10. Ducat let od referenduma za Brje Ducat let od referenduma za Brje Ducat let od referenduma za Brje Ducat let od referenduma za Brje Društvo za varstvo okolja Bled bo pripravilo predstavitev-predavanje članov o delu Društva v zadnjem 
ducatu let od referenduma za Brje. Člani bomo opisali delovanje, aktualne probleme in rešitve v 
okolju, gozdu, naravi, travnikih in predstavili našo "kmetijsko" sekcijo Lipje. 

24. 11. Trenutki iz življenja pticTrenutki iz življenja pticTrenutki iz življenja pticTrenutki iz življenja ptic O čudovitih trenutkih iz življenja ptičev bosta predavala Boris Kozinec in Aljaž Mulej.

7. 12. Rokodelske delavniceRokodelske delavniceRokodelske delavniceRokodelske delavnice Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

14. 12. Rokodelske delavniceRokodelske delavniceRokodelske delavniceRokodelske delavnice Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

4. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE DRUGIH ORGANIZATORJEV V KNJIŽNICI4. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE DRUGIH ORGANIZATORJEV V KNJIŽNICI4. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE DRUGIH ORGANIZATORJEV V KNJIŽNICI4. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE DRUGIH ORGANIZATORJEV V KNJIŽNICI



januar Labirint, zmaj, samorogLabirint, zmaj, samorogLabirint, zmaj, samorogLabirint, zmaj, samorog Razstavo simbolov je pripravilo društvo Nova Akropola.

januar Vitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnosti Imilsy Arencibia Hernandez z Bohinjske Bela bo razstavila svoje izdelke: zapestnice, uhane, ogrlice in 
označevalce strani za knjige.  Marjan Šinkovec z Lancovega pri Radovljici bo razstavil pobarvane 
kamne kot kipce, obtežilnike, igrače, darila ... vse je boljše kot kamen v glavo.

februar Ko se srečata pomlad in zimaKo se srečata pomlad in zimaKo se srečata pomlad in zimaKo se srečata pomlad in zima Učenci POŠ Bohinjska Bela in Ribno so ustvarjali likovne izdelke na temo, ko se srečata zima in 
pomlad.

februar Moja prva knjigaMoja prva knjigaMoja prva knjigaMoja prva knjiga Razstava knjig mladih ustvarjalcev iz 5. a in 5. b razreda OŠ Bled.

marec Kumerdejevi nagrajenciKumerdejevi nagrajenciKumerdejevi nagrajenciKumerdejevi nagrajenci Razstava o Kumerdejevih nagrajencih za leto 2015.

april Kulturne znamenitosti BledaKulturne znamenitosti BledaKulturne znamenitosti BledaKulturne znamenitosti Bleda Razstava Maje Vrtačnik v okviru Društva za varstvo okolja Bled, ob 10. aprilu, občinskem prazniku 
Bleda.april Novi blejski zakladiNovi blejski zakladiNovi blejski zakladiNovi blejski zakladi Razstava rokopisov Toneta Svetine in darov župana Janeza Fajfarja. 

april Vitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnosti Ribana Marija Mrak z Bleda bo razstavila okrasne predmete za dom, slike in šatulje.

maj Vitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnosti Knjige, filme in cd plošče ameriške igralke in pevke Doris Day je zbirala Nada Ulčar z Bleda. Njena 
hčerka je gradivo podarila blejski knjižnici.

junij Kakšno je bilo vreme na GorenjskemKakšno je bilo vreme na GorenjskemKakšno je bilo vreme na GorenjskemKakšno je bilo vreme na Gorenjskem Vsebina razstave je raznolika in prikazuje, kako so naši predniki spremljali vremenske pojave, se z 
njimi spopadali, soočali in upali, da bo po dežju posijalo sonce.

september Obrazi Bleda — Grbi in zastave Iztoka Obrazi Bleda — Grbi in zastave Iztoka Obrazi Bleda — Grbi in zastave Iztoka Obrazi Bleda — Grbi in zastave Iztoka 
ŠorlijaŠorlijaŠorlijaŠorlija

Razstava najzanimivejših in najlepših grbov iz zbirke ročno naslikanih grbov vsega sveta Iztoka 
Šorlija iz Ribnega.

oktober Mala lovska razstava: s srcem za naravoMala lovska razstava: s srcem za naravoMala lovska razstava: s srcem za naravoMala lovska razstava: s srcem za naravo Lovska družina Bled letos praznuje 70. obletnico delovanja. O varovanju narave, gozdnih živalih in 
lovstvu bo priložnostno razstavo pripravila Barbara Urevc.

oktober Foto utrinki s potepanja po FrancijiFoto utrinki s potepanja po FrancijiFoto utrinki s potepanja po FrancijiFoto utrinki s potepanja po Franciji Skozi foto objektiv bo Robert Metličar predstavil svoje potovanje z avtodomom po tej deželi.

oktober Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

november Vitrina meseca: Medgeneracijski center Vitrina meseca: Medgeneracijski center Vitrina meseca: Medgeneracijski center Vitrina meseca: Medgeneracijski center 
Gorenjske, enota BledGorenjske, enota BledGorenjske, enota BledGorenjske, enota Bled

Razstava ročnih izdelkov, ki so jih udeleženci v tem letu ustvarjali v okviru delavnic, ki so potekale 
pod vodstvom različnih mentorjev.

november Sestavljanje včerajšnjega svetaSestavljanje včerajšnjega svetaSestavljanje včerajšnjega svetaSestavljanje včerajšnjega sveta Damjan Jensterle predstavlja del nastajajoče grafično pesniške zbirke (listov), ki bo ena od njegovih 
naslednjih knjig.

5. RAZSTAVE5. RAZSTAVE5. RAZSTAVE5. RAZSTAVE



december Obrazi Bleda — Medgeneracijski center Obrazi Bleda — Medgeneracijski center Obrazi Bleda — Medgeneracijski center Obrazi Bleda — Medgeneracijski center 
Gorenjske, enota BledGorenjske, enota BledGorenjske, enota BledGorenjske, enota Bled

Razstava RAZGLEDNIC BLEDA iz preteklosti in sedanjosti, ki jih je Centru poklonila Danijela Ulčar. Za 
razstavo jih bodo posodili še Leopold Kolman in ostali domačini. Če imate slučajno doma kakšno 
staro ali novo razglednico Bleda in bi jo želel deliti z nami, jo lahko prinesete v Knjižnico B. Kumerdeja 
Bled, kjer jih bomo zbirali. Po končani razstavi vam bomo vaše razglednice vrnili.

december Srčni dotikSrčni dotikSrčni dotikSrčni dotik Razstava ilustrativnih del in barvitega akrila nadobudnih umetnic Tine Uranič in Tatjane Logar. 
Avtorici želita podariti košček lepote, iskrenosti, topline in zavedanja, da je v naših srcih lahko praznik 
vsak dan.

december Darilni program CUDV RadovljicaDarilni program CUDV RadovljicaDarilni program CUDV RadovljicaDarilni program CUDV Radovljica Razstava unikatnih izdelkov ustvarjalcev CUDV Radovljica.

6. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE6. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE6. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE6. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Črna GoraČrna GoraČrna GoraČrna Gora

SimboliSimboliSimboliSimboli

Ročna dela za zimske dniRočna dela za zimske dniRočna dela za zimske dniRočna dela za zimske dni

Aleš debeljak (1961 - 2016)Aleš debeljak (1961 - 2016)Aleš debeljak (1961 - 2016)Aleš debeljak (1961 - 2016)

Kulturni praznikKulturni praznikKulturni praznikKulturni praznik

februar Pust, krivih ustPust, krivih ustPust, krivih ustPust, krivih ust

Prešernovi nagrajenci 2016Prešernovi nagrajenci 2016Prešernovi nagrajenci 2016Prešernovi nagrajenci 2016

Kuba - dežela in ljudjeKuba - dežela in ljudjeKuba - dežela in ljudjeKuba - dežela in ljudje

Podelitev Kumerdejevih priznanjPodelitev Kumerdejevih priznanjPodelitev Kumerdejevih priznanjPodelitev Kumerdejevih priznanj

Sanje in spanjeSanje in spanjeSanje in spanjeSanje in spanje

Prenovljena narodna galerija, LjubljanaPrenovljena narodna galerija, LjubljanaPrenovljena narodna galerija, LjubljanaPrenovljena narodna galerija, Ljubljana

Franc Šetinc (1929 - 2016)Franc Šetinc (1929 - 2016)Franc Šetinc (1929 - 2016)Franc Šetinc (1929 - 2016)

Slovensko ljudsko izročiloSlovensko ljudsko izročiloSlovensko ljudsko izročiloSlovensko ljudsko izročilo

Umberto Eco (1932 - 2016)Umberto Eco (1932 - 2016)Umberto Eco (1932 - 2016)Umberto Eco (1932 - 2016)

Blaž KumerdejBlaž KumerdejBlaž KumerdejBlaž Kumerdej

marec Vid Pečjak (1292 - 2016)Vid Pečjak (1292 - 2016)Vid Pečjak (1292 - 2016)Vid Pečjak (1292 - 2016)

Velikonočno ustvarjanjeVelikonočno ustvarjanjeVelikonočno ustvarjanjeVelikonočno ustvarjanje

ZasipZasipZasipZasip

Joga za ženskeJoga za ženskeJoga za ženskeJoga za ženske

Velika nočVelika nočVelika nočVelika noč

Milena ZupančičMilena ZupančičMilena ZupančičMilena Zupančič



april Imre Kertesz (1929 - 2016)Imre Kertesz (1929 - 2016)Imre Kertesz (1929 - 2016)Imre Kertesz (1929 - 2016)

Boris VeneBoris VeneBoris VeneBoris Vene

Meg Rosoff - nagrada ALMA 2016Meg Rosoff - nagrada ALMA 2016Meg Rosoff - nagrada ALMA 2016Meg Rosoff - nagrada ALMA 2016

Pokonci izpod korenin - delo na vrtuPokonci izpod korenin - delo na vrtuPokonci izpod korenin - delo na vrtuPokonci izpod korenin - delo na vrtu

Voda in zdravilna močVoda in zdravilna močVoda in zdravilna močVoda in zdravilna moč

Izpovedi narkomanovIzpovedi narkomanovIzpovedi narkomanovIzpovedi narkomanov

Male živaliMale živaliMale živaliMale živali

maj Maj - mesec ljubezniMaj - mesec ljubezniMaj - mesec ljubezniMaj - mesec ljubezni

William Shakespeare - 400 let od smrtiWilliam Shakespeare - 400 let od smrtiWilliam Shakespeare - 400 let od smrtiWilliam Shakespeare - 400 let od smrti

Cerkev in njena zgodbaCerkev in njena zgodbaCerkev in njena zgodbaCerkev in njena zgodba

Alpsko cvetjeAlpsko cvetjeAlpsko cvetjeAlpsko cvetje

Nagrada Kresnik 2016Nagrada Kresnik 2016Nagrada Kresnik 2016Nagrada Kresnik 2016

junij Festival taljenja železa v BohinjuFestival taljenja železa v BohinjuFestival taljenja železa v BohinjuFestival taljenja železa v Bohinju

Duhovna potovanjaDuhovna potovanjaDuhovna potovanjaDuhovna potovanja

Zgodbe športnikovZgodbe športnikovZgodbe športnikovZgodbe športnikov

Počitniško branjePočitniško branjePočitniško branjePočitniško branje

Knjige o vremenuKnjige o vremenuKnjige o vremenuKnjige o vremenu

julij Bralni izziv - Marta dobravecBralni izziv - Marta dobravecBralni izziv - Marta dobravecBralni izziv - Marta dobravec

Bralni izziv - Irena RazingarBralni izziv - Irena RazingarBralni izziv - Irena RazingarBralni izziv - Irena Razingar

avgust Bralni izziv - Lidija KozeljBralni izziv - Lidija KozeljBralni izziv - Lidija KozeljBralni izziv - Lidija Kozelj

Bralni izziv - Damjan MulejBralni izziv - Damjan MulejBralni izziv - Damjan MulejBralni izziv - Damjan Mulej

september Bralni izziv - Andrej jalenBralni izziv - Andrej jalenBralni izziv - Andrej jalenBralni izziv - Andrej jalen

Vilenica 2016Vilenica 2016Vilenica 2016Vilenica 2016

Večernica Večernica Večernica Večernica 

oktober Bob Dylan - nobelovec Bob Dylan - nobelovec Bob Dylan - nobelovec Bob Dylan - nobelovec 

november Leonardo CohenLeonardo CohenLeonardo CohenLeonardo Cohen

december Dobro počutje - knjige za samopomočDobro počutje - knjige za samopomočDobro počutje - knjige za samopomočDobro počutje - knjige za samopomoč

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um

Advent in božičAdvent in božičAdvent in božičAdvent in božič

Ana Markelj (1941 - 2016)Ana Markelj (1941 - 2016)Ana Markelj (1941 - 2016)Ana Markelj (1941 - 2016)



oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

15. 1. Od semena do župceOd semena do župceOd semena do župceOd semena do župce Lutkovno igrana predstava v izvedbi Teatra za vse. 

19. 2. O starki Zimi in njenih pomočnikihO starki Zimi in njenih pomočnikihO starki Zimi in njenih pomočnikihO starki Zimi in njenih pomočnikih Zabavna in duhovita lutkovna predstava Gledališča Bičikleta.

18. 3. Zeleni škrat ArielZeleni škrat ArielZeleni škrat ArielZeleni škrat Ariel Zabavna glasbeno-animacijska predstava Melite Osojnik, kjer so otroci del predstave in ne le gledalci.

22. 3. Pomladanski koncert Glasbene šole Pomladanski koncert Glasbene šole Pomladanski koncert Glasbene šole Pomladanski koncert Glasbene šole 
RadovljicaRadovljicaRadovljicaRadovljica

Glasbeno šolo Radovljica v šolskem letu 2015/16 obiskuje tudi okrog 60 učencev iz občin Bled in 
Gorje. Največ se jih je odločilo za klavir, harmoniko, violino, flavto in klarinet, nekaj pa tudi za druge 
instrumente in petje. Na tradicionalnem spomladanskem koncertu bodo nastopili kot solisti in v 
skupinah.

20. 5. Tovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkov Zabavna animacijska predstava v izvedbi Teatra Cizamo. 

10. 5. Škratovo imeŠkratovo imeŠkratovo imeŠkratovo ime V "Vesolju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo Gledališča iz desnega 
žepka. Vabila bomo poslali po pošti.

21. 10. Juha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuha To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so 
res? Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

11. 11. Melje, melje stari mlinček, ki vrti ga …Melje, melje stari mlinček, ki vrti ga …Melje, melje stari mlinček, ki vrti ga …Melje, melje stari mlinček, ki vrti ga … Če vas zanima kdo, pridite na igrano predstavo v knjižnico, kjer vam bodo strokovni delavci Vrtca Bled 
razkrili skrivnost.

1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

7. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE7. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE7. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE7. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE



18. 11. Opičja uganka ali mamica, kje si?Opičja uganka ali mamica, kje si?Opičja uganka ali mamica, kje si?Opičja uganka ali mamica, kje si? Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček. Lutkovna predstava 
za otroke, stare vsaj 2 leti, ki jo bodo zaigrali člani gledališča Fru-Fru iz Ljubljane.

16. 12. Metuljček in MetuljčicaMetuljček in MetuljčicaMetuljček in MetuljčicaMetuljček in Metuljčica Sporočilo o prijateljstvu obarva pravljico s svetlobo in nežnostjo. Lutkovna predstava za otroke, stare 
2-8 let. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Labirint.

15. 4. Nabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščine Emilove dogodivščine in pustolovščine bo otrokom od 3. leta starosti pripovedovala Irena Razingar.

6. 5. Igralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z Grdinico O Grdinici, njenih prijateljih in njihovih razburljivih dogodivščinah z avtorjem Lukom Poklukarjem.

7. 10. Bi se skrivali s slonom?Bi se skrivali s slonom?Bi se skrivali s slonom?Bi se skrivali s slonom? Pravljična ura z delavnico, ki jo bo vodila Elkana Angelova. Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa 
duhovita slikanica Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za najobetavnejšega 
ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominiranega za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko 
literaturo (Waterstones Children's Book). Pravljično uro z delavnico poklanja Založba Zala.

14. 10. Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič) Kmet Lojze in njegova žena Mica gojita lepe, okrogle in ljubke buče. A nekega dne opazita, da je ena 
izmed buč drugačna.  Odločita se, da se je znebita. Sta ravnala prav? Je to za bučo konec? Ali pa bo 
ravno ta velika, grda in zverižena buča prinesla srečo tistemu, ki jo bo našel? Pravljična ura z 
delavnico, ki jo bo vodila Saša Jelenc.

4. 11. Pozdravljen, moj škratekPozdravljen, moj škratekPozdravljen, moj škratekPozdravljen, moj škratek Pravljična ura z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodila Mojca Košir.

2. 12. Ko sneg pobeli bregKo sneg pobeli bregKo sneg pobeli bregKo sneg pobeli breg Pravljično uro z ustvarjalno delavnico za otroke, starejše od 4. let, bo pripravila Barbara Klinar.

29. 1. Igra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavk Delavnica, ki jo vodita Barbara Hrovatin in Ana Katarina Ziherl iz Tehniškega muzeja Slovenije.

5. 2. Zima, zima belaZima, zima belaZima, zima belaZima, zima bela Ustvarjalno zasneženo delavnico za otroke bo vodila Metka Repinc.

4. 3. Kokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košarica Velikonočno pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za otroke od 4. leta starosti dalje pripravila 
Alenka Dežman in Andrej Jalen.

1. 4. Kako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in Julija Ustvarjalna delavnica za otroke v izvedbi Magde Zore iz Gorenjskega muzeja.

3. DELAVNICE3. DELAVNICE3. DELAVNICE3. DELAVNICE

2. PRAVLJIČNE URE2. PRAVLJIČNE URE2. PRAVLJIČNE URE2. PRAVLJIČNE URE



8. 4. Ustvarjamo s škratomUstvarjamo s škratomUstvarjamo s škratomUstvarjamo s škratom Pomladno delavnico, na kateri bodo otroci ustvarjali barvne lončke, bo vodila Hana Premrl.

25. 11. Nagajivi škratNagajivi škratNagajivi škratNagajivi škrat Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

9. 12. Mali pingvinčekMali pingvinčekMali pingvinčekMali pingvinček Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

marec Moja prva knjigaMoja prva knjigaMoja prva knjigaMoja prva knjiga Razstava knjig mladih ustvarjalcev iz 5. a in 5. b razreda OŠ Bled.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz 11. Noči z Andersenom.

maj GibanjeGibanjeGibanjeGibanje OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled je vključena v projekt Fit 4 Kid. V okviru likovnega krožka so učenci pod 
mentorstvom učiteljice Sergeje Ažman Lapajne slikali na platno na temo gibanja. 

junij Ustvarjati znamUstvarjati znamUstvarjati znamUstvarjati znam Razstava likovnih izdelkov, ki so jih ustvarili učenci 1. in 3. razreda likovnega krožka OŠ prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled pod mentorstvom Bernardke Bernard in Romane Berce.

5.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE5.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE5.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE5.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Zima, zima belaZima, zima belaZima, zima belaZima, zima bela

februar VelentinčkiVelentinčkiVelentinčkiVelentinčki

Založba Zala za otrokeZaložba Zala za otrokeZaložba Zala za otrokeZaložba Zala za otroke

marec Velikonočno ustvarjanjeVelikonočno ustvarjanjeVelikonočno ustvarjanjeVelikonočno ustvarjanje

Velika nočVelika nočVelika nočVelika noč

maj Princeske v knjigahPrinceske v knjigahPrinceske v knjigahPrinceske v knjigah

junij Poletje, morjePoletje, morjePoletje, morjePoletje, morje

avgust Mladi planinciMladi planinciMladi planinciMladi planinci

Prvi šolski danPrvi šolski danPrvi šolski danPrvi šolski dan

september Roald Dahl - 100-letnica rojstvaRoald Dahl - 100-letnica rojstvaRoald Dahl - 100-letnica rojstvaRoald Dahl - 100-letnica rojstva

Kaj ste brali Poletavci?Kaj ste brali Poletavci?Kaj ste brali Poletavci?Kaj ste brali Poletavci?

oktober GozdGozdGozdGozd

Zlate hruškeZlate hruškeZlate hruškeZlate hruške

november Bele vrane: Ida MlakarBele vrane: Ida MlakarBele vrane: Ida MlakarBele vrane: Ida Mlakar

4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE



5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super agradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 

6. SPODBUJANJE BRANJA6. SPODBUJANJE BRANJA6. SPODBUJANJE BRANJA6. SPODBUJANJE BRANJA



BOHINJSKA BISTRICABOHINJSKA BISTRICABOHINJSKA BISTRICABOHINJSKA BISTRICA

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI1. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI1. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI1. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI

22. 4. Iz nevidne strani nebaIz nevidne strani nebaIz nevidne strani nebaIz nevidne strani neba Predstavitev knjige Pavla Medveščka, ki nam osvetli svet starovercev skozi njihove obrede, svetišča 
ter njihov duhovni pogled na naravo in vero.

16. 11. Dobre knjige za vse generacije so redke. Dobre knjige za vse generacije so redke. Dobre knjige za vse generacije so redke. Dobre knjige za vse generacije so redke. 
Za mlade tudi.Za mlade tudi.Za mlade tudi.Za mlade tudi.

Vabljeni na klepet in branje, na prijetno uro z našim čudežnim prevajalcem iz norveščine, danščine, 
nemščine, ferščine ..., Darkom Čudnom.Pri klepetu bomo sodelovali knjižničarji in mala ekipa Založbe 
Zala.

2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE

februar Vodnikov »Kalender za leto 1796«Vodnikov »Kalender za leto 1796«Vodnikov »Kalender za leto 1796«Vodnikov »Kalender za leto 1796« 200 let po izdaji Vodnikove Velike pratike za leto 1796, se v Muzejskem društvu Žiga Zois Bohinj, 
spominjajo tega pomembnega razsvetljenca z mislimi, ugankami, vremenskimi in drugimi nasveti, ki 
jih je objavil v svoji pratiki.

maj Mednarodni festival alskega cvetjaMednarodni festival alskega cvetjaMednarodni festival alskega cvetjaMednarodni festival alskega cvetja Razstava gradiva o rastlinah in živalih Bohinja, o bohinjskih planinah, užitnih divjih rastlinah, o 
vezenju; poleg tega pa so na voljo elektronski viri o orhidejah. Svoje izdelke, torbice s cvetličnimi 
vzorci, predstavlja Zvezda Malej.

september 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici Razstavo, posvečeno 110. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. 
Jure Sinobad.

3. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE3. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE3. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE3. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

  januar Odkrijte skrivnost življenjaOdkrijte skrivnost življenjaOdkrijte skrivnost življenjaOdkrijte skrivnost življenja

nekoč najbolj brani romaninekoč najbolj brani romaninekoč najbolj brani romaninekoč najbolj brani romani

V spomin: Aleš debeljakV spomin: Aleš debeljakV spomin: Aleš debeljakV spomin: Aleš debeljak

februar Imate kaj za pusta hrusta?Imate kaj za pusta hrusta?Imate kaj za pusta hrusta?Imate kaj za pusta hrusta?

Lepo je biti čebelarLepo je biti čebelarLepo je biti čebelarLepo je biti čebelar



Umbero Eco (1932 - 2016)Umbero Eco (1932 - 2016)Umbero Eco (1932 - 2016)Umbero Eco (1932 - 2016)

marec Velika nočVelika nočVelika nočVelika noč

Moj vrt je moja najlepša mojstrovinaMoj vrt je moja najlepša mojstrovinaMoj vrt je moja najlepša mojstrovinaMoj vrt je moja najlepša mojstrovina

mali mojstri na vrtumali mojstri na vrtumali mojstri na vrtumali mojstri na vrtu

maj Velike umetnine za majhne umetnikeVelike umetnine za majhne umetnikeVelike umetnine za majhne umetnikeVelike umetnine za majhne umetnike

Ivan Cankar - 140-letnica rojstvaIvan Cankar - 140-letnica rojstvaIvan Cankar - 140-letnica rojstvaIvan Cankar - 140-letnica rojstva

Kresnik 2016Kresnik 2016Kresnik 2016Kresnik 2016

junij Na morjuNa morjuNa morjuNa morju

Lepote JadranaLepote JadranaLepote JadranaLepote Jadrana

"Nad 1000 m ni greha""Nad 1000 m ni greha""Nad 1000 m ni greha""Nad 1000 m ni greha"

juli Skrivne združbeSkrivne združbeSkrivne združbeSkrivne združbe

avgust Zdravilna zeliščaZdravilna zeliščaZdravilna zeliščaZdravilna zelišča

september Veselo po gobeVeselo po gobeVeselo po gobeVeselo po gobe

V šoloV šoloV šoloV šolo

9. dnevi pohodništva9. dnevi pohodništva9. dnevi pohodništva9. dnevi pohodništva

oktober Ročna delaRočna delaRočna delaRočna dela

Origami za otrokeOrigami za otrokeOrigami za otrokeOrigami za otroke

Beremo angleškoBeremo angleškoBeremo angleškoBeremo angleško

november Darko Čuden - prevajalecDarko Čuden - prevajalecDarko Čuden - prevajalecDarko Čuden - prevajalec

december Bližajo se praznikiBližajo se praznikiBližajo se praznikiBližajo se prazniki

4. SPODBUJANJE BRANJA ZA 4. SPODBUJANJE BRANJA ZA 4. SPODBUJANJE BRANJA ZA 4. SPODBUJANJE BRANJA ZA 

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.



oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

OTROŠKE PRIREDITVE

1. PRAVLJIČNE URE1. PRAVLJIČNE URE1. PRAVLJIČNE URE1. PRAVLJIČNE URE

13. 1. Zimska pravljica s kovčkom presenečenjaZimska pravljica s kovčkom presenečenjaZimska pravljica s kovčkom presenečenjaZimska pravljica s kovčkom presenečenja Andrej Jalen bo otroke, skupaj s kovčkom presenečenja, popeljal v "Zimsko pravljico".

27. 1. Pripovedujmo ob pravljičnih kockahPripovedujmo ob pravljičnih kockahPripovedujmo ob pravljičnih kockahPripovedujmo ob pravljičnih kockah Malce drugačno pravljično urico, za otroke od 5. do 9. leta starosti, bo vodila Lucija Rakovec.

23. 3. Kokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košaricaKokoškina velikonočna košarica Velikonočno pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za otroke od 4. leta starosti dalje pripravila 
Alenka Dežman in Andrej Jalen.

20. 4. Nabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščineNabrite Emilove pustolovščine Emilove dogodivščine in pustolovščine bo otrokom od 3. leta starosti pripovedovala Irena Razingar.

11. 5. Andrej in PikiAndrej in PikiAndrej in PikiAndrej in Piki Pravljico in delavnico o prijateljstvu med kužkom in fantkom bo vodila Elkana Angelova.

18. 5. Igralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z Grdinico O Grdinici, njenih prijateljih in njihovih razburljivih dogodivščinah z avtorjem Lukom Poklukarjem.

12. 10. Bi se skrivali s slonom?Bi se skrivali s slonom?Bi se skrivali s slonom?Bi se skrivali s slonom? Pravljična ura z delavnico, ki jo bo vodila Elkana Angelova. Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa 
duhovita slikanica Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za najobetavnejšega 
ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominiranega za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko 
literaturo (Waterstones Children's Book). Pravljično uro z delavnico poklanja Založba Zala.

19. 10. Polžek, kam neseš svojo hišico Polžek, kam neseš svojo hišico Polžek, kam neseš svojo hišico Polžek, kam neseš svojo hišico  Pravljična ura z delavnico, ki jo bo  vodil Dominik MLAKAR.

26. 10. Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič) Kmet Lojze in njegova žena Mica gojita lepe, okrogle in ljubke buče. A nekega dne opazita, da je ena 
izmed buč drugačna.  Odločita se, da se je znebita. Sta ravnala prav? Je to za bučo konec? Ali pa bo 
ravno ta velika, grda in zverižena buča prinesla srečo tistemu, ki jo bo našel? Pravljična ura z 
delavnico, ki jo bo vodila Saša Jelenc.

9. 11. Pozdravljen, moj škratekPozdravljen, moj škratekPozdravljen, moj škratekPozdravljen, moj škratek Pravljična ura z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodila Mojca Košir.

30. 11. Kdo bo potresel hruško?Kdo bo potresel hruško?Kdo bo potresel hruško?Kdo bo potresel hruško? Gospod čaka in čaka, prede čas, opazuje zrele hruške na drevesu in cedi sline. Kdo bo potresel hruško, 
da bi hruške padle dol? Pravljično uro z delavnico za otroke stare vsaj 3 leta, bosta pripravili Katarina 
Perger in Silva Kos.



2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

6. 1. Od semena do župceOd semena do župceOd semena do župceOd semena do župce Lutkovno igrana predstava v izvedbi Teatra za vse. 

3. 2. Babica ZimaBabica ZimaBabica ZimaBabica Zima Zabavna in duhovita lutkovna predstava Gledališča Bičikleta.

2. 3. Zeleni škrat ArielZeleni škrat ArielZeleni škrat ArielZeleni škrat Ariel Zabavna glasbeno-animacijska predstava Melite Osojnik, kjer so otroci del predstave in ne le gledalci.

16. 3. ŠpicparkeljcŠpicparkeljcŠpicparkeljcŠpicparkeljc Predstava Kulturnega društva Kropa – otroške gledališke skupine Čoftica v sklopu Linhartovega 
gledališkega maratona, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

6. 4. Mišje zgodbeMišje zgodbeMišje zgodbeMišje zgodbe Zabavna lutkovna predstava Lutkovne skupine Bobek.

4. 5. MehurčkiMehurčkiMehurčkiMehurčki Z rimo prežeta in z lutkami interpretirana predstava Gledališča Bičikleta otrokom približa nekatere že 
ponarodele pesmice Otona Župančiča. 

9. 5. Škratovo imeŠkratovo imeŠkratovo imeŠkratovo ime V "Vesolju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo Gledališča iz desnega 
žepka. Vabila bomo poslali po pošti.

25. 5. Tovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkov Zabavna animacijska predstava v izvedbi Teatra Cizamo. 

5. 10. Juha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuha To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so 
res? Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

2. 11. Opičja uganka ali mamica, kje si?Opičja uganka ali mamica, kje si?Opičja uganka ali mamica, kje si?Opičja uganka ali mamica, kje si? Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček. Lutkovna predstava 
za otroke, stare vsaj 2 leti, ki jo bodo zaigrali člani gledališča Fru-Fru iz Ljubljane.

7. 12. Metuljček in MetuljčicaMetuljček in MetuljčicaMetuljček in MetuljčicaMetuljček in Metuljčica Sporočilo o prijateljstvu obarva pravljico s svetlobo in nežnostjo. Lutkovna predstava za otroke, stare 
2-8 let. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Labirint.

3. DELAVNICE3. DELAVNICE3. DELAVNICE3. DELAVNICE

20. 1. Zima, zima belaZima, zima belaZima, zima belaZima, zima bela Zimska ustvarjalna delavnica s knjižničarko Metko Repinc. 

10. 2. Igra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavkIgra trenja in pisan svet vrtavk Delavnica, ki jo vodita Barbara Hrovatin in Ana Katarina Ziherl iz Tehniškega muzeja Slovenije.

17. 2. Čarovnije čarovnice VilmeČarovnije čarovnice VilmeČarovnije čarovnice VilmeČarovnije čarovnice Vilme Otroška delavnica bo otroke, skupaj s Taro Jovanović, popeljala v pravljični svet Čarovnice Vilme in 
njenega mačkona Vilija. Delavnica je primerna za otroke od 4. leta dalje.24. 2. Veseli eskimiVeseli eskimiVeseli eskimiVeseli eskimi Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka Gašperin.  



9. 3. PresenečenjePresenečenjePresenečenjePresenečenje Ustvarjalno delavnico presenečenja bo vodila Alenka Gašperin.  

30. 3. Kako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in JulijaKako sta bila oblečena Prešeren in Julija Ustvarjalna delavnica za otroke v izvedbi Magde Zore iz Gorenjskega muzeja.

13. 4. Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo 
kasnejekasnejekasnejekasneje

Vremensko obarvana delavnica Alenke Gašperin.

10. 10. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 574 75 00.

7. 11. Beremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkamiBeremo s tačkami R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda. 

16. 11. Nagajivi škratNagajivi škratNagajivi škratNagajivi škrat Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

23. 11. Iščemo zakladeIščemo zakladeIščemo zakladeIščemo zaklade Zelo zanimivo arheološko delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo izvedla arheologinja Mija Ogrin.

14. 12. Mali pingvinčekMali pingvinčekMali pingvinčekMali pingvinček Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE4. RAZSTAVE

januar Podoživljamo praznikePodoživljamo praznikePodoživljamo praznikePodoživljamo praznike Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b OŠ Bohinjska Bistrica  z učiteljicami Bernardo Mikelj, 
Mihelo Odar in Janjo Cvetek.marec Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice? Vsebina znane pravljice se razlikuje od države do države. Vabljeni na ogled razstave, kjer se boste 
sprehodili po 28 državah članicah Evropske Unije in pogledali, kaj skriva v košarici Rdeča kapica.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz 11. Noči z Andersenom.

maj Cvetoča pomladCvetoča pomladCvetoča pomladCvetoča pomlad Razstava likovnih izdelkov učencev 5.a in 5.b z učiteljicama Marinko Soklič in Mojco Medja.

junij Noč s knjigoNoč s knjigoNoč s knjigoNoč s knjigo Razstava likovnih izdelkov učencev, ki so uspešno zaključili  bralno značko, z mentoricama Mojco 
Medja in Marijo Heleno Logar.

oktober JesenJesenJesenJesen Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b z učiteljicama Marijo Medja in Andrejo Rozman.

november Šoli v naraviŠoli v naraviŠoli v naraviŠoli v naravi Razstava likovnih izdelkov učencev razredov 9. a, 9. b in 6. a, 6. b OŠ Bohinjska Bistrica pod 
mentorstvom učiteljic Neže Košnik, Maje Velički in Monike Zupanc.

december Zimski praznikiZimski praznikiZimski praznikiZimski prazniki Razstava likovnih izdelko učencev OPB Bohinjska Bistrica z učiteljico Natašo Colja Obiako.



4. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE 4. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE 4. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE 4. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE 

januar Zima, zimaZima, zimaZima, zimaZima, zima

februar Pustne norčijePustne norčijePustne norčijePustne norčije

marec PirhiPirhiPirhiPirhi

Pomladne cveticePomladne cveticePomladne cveticePomladne cvetice

april Moj vrtičekMoj vrtičekMoj vrtičekMoj vrtiček

Kuham samKuham samKuham samKuham sam

maj BagriBagriBagriBagri

junij Šola, šola …Šola, šola …Šola, šola …Šola, šola …

julij MorjeMorjeMorjeMorje

Kaj lahko delam na plažiKaj lahko delam na plažiKaj lahko delam na plažiKaj lahko delam na plaži

Kaj naj berem?Kaj naj berem?Kaj naj berem?Kaj naj berem?

avgust Grem v hribeGrem v hribeGrem v hribeGrem v hribe

september Naj si spletem šal in kapo?Naj si spletem šal in kapo?Naj si spletem šal in kapo?Naj si spletem šal in kapo?

Šola je spet tuŠola je spet tuŠola je spet tuŠola je spet tu

oktober Pečem z jabolkiPečem z jabolkiPečem z jabolkiPečem z jabolki

november Miselne igreMiselne igreMiselne igreMiselne igre

december Naj povem z voščilnicoNaj povem z voščilnicoNaj povem z voščilnicoNaj povem z voščilnico

Okrasim si soboOkrasim si soboOkrasim si soboOkrasim si sobo

Naj diši po piškotihNaj diši po piškotihNaj diši po piškotihNaj diši po piškotih

5. SPODBUJANJE BRANJA5. SPODBUJANJE BRANJA5. SPODBUJANJE BRANJA5. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super agradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.



december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



GORJEGORJEGORJEGORJE

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE

september 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici Razstavo, posvečeno 110. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. 
Jure Sinobad.

oktober Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

19. 1. Od semena do župceOd semena do župceOd semena do župceOd semena do župce Lutkovno igrana predstava v izvedbi Teatra za vse. 



16. 2. O starki Zimi in njenih pomočnikihO starki Zimi in njenih pomočnikihO starki Zimi in njenih pomočnikihO starki Zimi in njenih pomočnikih Zabavna in duhovita lutkovna predstava Gledališča Bičikleta.

15. 3. ŠpicparkeljcŠpicparkeljcŠpicparkeljcŠpicparkeljc Predstava Kulturnega društva Kropa – otroške gledališke skupine Čoftica v sklopu Linhartovega 
gledališkega maratona, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

19. 4. Mišje zgodbeMišje zgodbeMišje zgodbeMišje zgodbe Zabavna lutkovna predstava Lutkovne skupine Bobek.

17. 5. Tovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkovTovarna milnih mehurčkov Zabavna animacijska predstava v izvedbi Teatra Cizamo. 

18. 10. Juha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuhaJuha, ki iz buč se skuha To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so 
res? Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

15. 11. StrahStrahStrahStrah Igrano lutkovno predstavo bodo odigrale strokovne delavke vrtca Gorje.

21. 12. Dedek MrazDedek MrazDedek MrazDedek Mraz Zbor na vaškem trgu, sprehod in obisk Dedka Mraza.

2. PRAVLJIČNE URE2. PRAVLJIČNE URE2. PRAVLJIČNE URE2. PRAVLJIČNE URE

24. 5. Igralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z GrdinicoIgralna urica z Grdinico O Grdinici, njenih prijateljih in njihovih razburljivih dogodivščinah z avtorjem Lukom Poklukarjem.

10. 5. Škratovo imeŠkratovo imeŠkratovo imeŠkratovo ime V "Vesolju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo Gledališča iz desnega 
žepka. Vabila bomo poslali po pošti.

3. RAZSTAVE3. RAZSTAVE3. RAZSTAVE3. RAZSTAVE

januar 12 slonov12 slonov12 slonov12 slonov Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ Gorje.

februar Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice? Vsebina znane pravljice se razlikuje od države do države. Vabljeni na ogled razstave, kjer se boste 
sprehodili po 28 državah članicah Evropske Unije in pogledali, kaj skriva v košarici Rdeča Kapica.

marec Pomlad in Velika nočPomlad in Velika nočPomlad in Velika nočPomlad in Velika noč Razstava zanimivih pomladanskih knjig.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz 11. Noči z Andersenom.

maj Igrali smo seIgrali smo seIgrali smo seIgrali smo se Predstavitev projekta ''Igrali smo se'', ki so ga v letošnjem letu izvedli v gorjanskem vrtcu.

november Pesem jeseniPesem jeseniPesem jeseniPesem jeseni Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Gorje.

december Po praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih diši Razstava likovnih izdelkov prvošolcev, pod mentorstvom  učiteljic Melite Gerdej, Petre Lukan in 
Valentine Žemva.



4. SPODBUJANJE BRANJA4. SPODBUJANJE BRANJA4. SPODBUJANJE BRANJA4. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super nagradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



LESCELESCELESCELESCE

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI1. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI1. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI1. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI

17. 3. Veslanje brez veselVeslanje brez veselVeslanje brez veselVeslanje brez vesel Pogovor o knjigi, ki govori o nevrološki bolezni ALS (amiotrofična lateralna skleroza), bosta, v 
organizaciji društva Hospic, vodili Ana Prešern in zdravnica Mateja Lopuh.

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

3. RAZSTAVE3. RAZSTAVE3. RAZSTAVE3. RAZSTAVE

oktober Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE

2. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE2. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE2. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE2. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE



januar Sneženi možSneženi možSneženi možSneženi mož Razstava izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ Lesce pod mentorstvom Marje Slavec Konda.

februar PustPustPustPust Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja pod mentorstvom Mateje 
Verčič, Tamare Dolžan in Helene Cilenšek.

marec MamiciMamiciMamiciMamici Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ F. S. Finžgarja pod mentorstvom Tanje 
Mencinger in Jane Ulčar.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz 11. Noči z Andersenom.

maj Majsko cvetjeMajsko cvetjeMajsko cvetjeMajsko cvetje Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Melite 
Jensterle.

junij, julij Poletni utripPoletni utripPoletni utripPoletni utrip Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Galebi vrtca Lesce pod vodstvom vzgojiteljice Bože 
Mandeljc.

september ČrkoznalčkiČrkoznalčkiČrkoznalčkiČrkoznalčki Sodelovanje otrok iz Vrtca Lesce v programu Črkoznalček pod vodstvom Ane Katarine Prešern.

november Pisana jesenPisana jesenPisana jesenPisana jesen V mesecu novembru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 5. a razreda OŠ F. S. 
Finžgarja Lesce pod mentorstvom Mojce Slivnik.december Moja prva knjigaMoja prva knjigaMoja prva knjigaMoja prva knjiga Razstava knjig, ki so jih izdelali učenici 5. b OŠ Lesce pod mentorstvom Melite Jensterle.

december Zima je prišlaZima je prišlaZima je prišlaZima je prišla V mesecu decembru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. 
Finžgarja pod mentorstvom Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helena Cilenšek.

2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super agradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.



celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



BEGUNJEBEGUNJEBEGUNJEBEGUNJE

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE1. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE2. RAZSTAVE

september 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici Razstavo, posvečeno 110. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. 
Jure Sinobad.

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE

januar Zima, zima belaZima, zima belaZima, zima belaZima, zima bela Razstava izdelkov učencev POŠ Begunje z učiteljico Polono Javorski Korošec.

februar Knjižni junakiKnjižni junakiKnjižni junakiKnjižni junaki Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Begunje z učiteljico Doris Lapanja. 

marec Pomlad prihajaPomlad prihajaPomlad prihajaPomlad prihaja Razstava izdelkov učencev 3.b POŠ Begunje z učiteljico Ireno Vuga.

april Topli pomladni žarkiTopli pomladni žarkiTopli pomladni žarkiTopli pomladni žarki Razstava izdelkov učencev 4.b POŠ Begunje z učiteljico Natašo Vreček.



maj Topli pomladni žarkiTopli pomladni žarkiTopli pomladni žarkiTopli pomladni žarki Razstava izdelkov učencev 4.b POŠ Begunje z učiteljico Natašo Vreček.

junij, julij Gremo na počitniceGremo na počitniceGremo na počitniceGremo na počitnice Razstava izdelkov učencev 2.b POŠ Begunje z učiteljico Sašo Hrovat.

oktober, 
november

Zlata jesenZlata jesenZlata jesenZlata jesen Razstava likovnih izdelkov učencev 4. b z učiteljico Natašo Vreček.

december Zimska pravljicaZimska pravljicaZimska pravljicaZimska pravljica Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b POŠ Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.

2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar SnežakiSnežakiSnežakiSnežaki

februar PustPustPustPust

marec CvetliceCvetliceCvetliceCvetlice

april Noč z andersenomNoč z andersenomNoč z andersenomNoč z andersenom

LikiLikiLikiLiki

maj O risanjuO risanjuO risanjuO risanju

junij RazlikeRazlikeRazlikeRazlike

oktober Knjige o risanjuKnjige o risanjuKnjige o risanjuKnjige o risanju

november Svetlana MakarovičSvetlana MakarovičSvetlana MakarovičSvetlana Makarovič

december Knjige o peki pecivaKnjige o peki pecivaKnjige o peki pecivaKnjige o peki peciva

3. SPODBUJANJE BRANJA3. SPODBUJANJE BRANJA3. SPODBUJANJE BRANJA3. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super nagradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.



celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



KROPAKROPAKROPAKROPA

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE

september 110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici Razstavo, posvečeno 110. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. 
Jure Sinobad.

oktober Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

december SKAL-ART - poslikava kamnovSKAL-ART - poslikava kamnovSKAL-ART - poslikava kamnovSKAL-ART - poslikava kamnov Nada P. Skalar iz Kamne Gorice bo razstavila svojo zbirko poslikanih kamnov.

2. SPODBUJANJE BRANJA ZA 2. SPODBUJANJE BRANJA ZA 2. SPODBUJANJE BRANJA ZA 2. SPODBUJANJE BRANJA ZA 

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE

januar Deček v črtasti pižamiDeček v črtasti pižamiDeček v črtasti pižamiDeček v črtasti pižami Razstava izdelkov učencev osmih razredov OŠ Lipnica pod mentorstvom Andreje Lakner in Mateje 
Fon Špitalar. 



februar Zimska pravljica Zimska pravljica Zimska pravljica Zimska pravljica Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa. 

marec Zimska pravljicaZimska pravljicaZimska pravljicaZimska pravljica Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz 11. Noči z Andersenom.

november Obrazi jeseniObrazi jeseniObrazi jeseniObrazi jeseni Z izdelki iz naravnega materiala, najdenega v gozdu, se bodo predstavili otroci iz 4. razreda OŠ 
Lipnica, pod mentorstvom Špele Mikolič.

2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super nagradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

september - 
marec

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



BREZJEBREZJEBREZJEBREZJE

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že šestič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE

junij, julij  Pomahajmo po Sloveniji/po svetu Pomahajmo po Sloveniji/po svetu Pomahajmo po Sloveniji/po svetu Pomahajmo po Sloveniji/po svetu Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Medvedki, Čebelice in Mucki pod vodstvom vzgojiteljic 
Nataše Smolej, Tanje Košir, Anete Varl, Anite Zupan Podrekar, Sonje Bernik in Petre Jesenko.november Čarobni recepti naših babic in dedkovČarobni recepti naših babic in dedkovČarobni recepti naših babic in dedkovČarobni recepti naših babic in dedkov Razstava likovnih izdelkov, ki so jo pripravili otroci iz skupine Medvedki, z vzgojiteljicama Natašo 
Smolej in Anelo Turkeš.

november NeurjeNeurjeNeurjeNeurje Otroci iz skupine Čebelice so pod mentorstvom vzgojiteljic Anete Varl in Anite Podrekar Zupan 
razstavili košare z jesenskimi dobrotami.



2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA2. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 

julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super nagradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



SREDNJA VASSREDNJA VASSREDNJA VASSREDNJA VAS

PRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLEPRIREDITVE ZA ODRASLE

1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 1. SPODBUJANJE BRANJA ZA 

oktober - april Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo za vas že šestič pripravili izbor literarnih del. 

februar Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s Nekoga moraš imeti rad: na zmenek s 
knjigoknjigoknjigoknjigo

Preberite odlomek in dajte skriti knjigi priložnost, da vsaj za trenutek prevzame vaše srce in ga 
napolni z ljubeznijo.

marec 21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije21. marec - svetovni dan poezije Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mateje Blaznik.

julij in avgust Bralni izzivBralni izzivBralni izzivBralni izziv Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.

oktobrt, 
november, 
december

Zbistrimo umZbistrimo umZbistrimo umZbistrimo um Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

3.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE3.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE3.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE3.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

marec Ročna delaRočna delaRočna delaRočna dela

Velika nočVelika nočVelika nočVelika noč

april O obrezovanju sadjaO obrezovanju sadjaO obrezovanju sadjaO obrezovanju sadja

Vrte in rožeVrte in rožeVrte in rožeVrte in rože

maj Alpsko cvetjeAlpsko cvetjeAlpsko cvetjeAlpsko cvetje

junij Bohinjske goreBohinjske goreBohinjske goreBohinjske gore

julij Rad imam Bohinj!Rad imam Bohinj!Rad imam Bohinj!Rad imam Bohinj!

avgust Hura, šola je tu!Hura, šola je tu!Hura, šola je tu!Hura, šola je tu!

september Vse o vlaganjuVse o vlaganjuVse o vlaganjuVse o vlaganju

oktober Ročna delaRočna delaRočna delaRočna dela

november Bistrimo možganeBistrimo možganeBistrimo možganeBistrimo možgane

december Po praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih diši



OTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVEOTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE1. RAZSTAVE

januar Sovica OkaSovica OkaSovica OkaSovica Oka Razstava likovnih izdelkov otrok skupine Želvic iz  vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Silvo Krivc in 
Polono Arh.

februar Pisana zimaPisana zimaPisana zimaPisana zima Razstava likovnih izdelkov učencev 3. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Alenko Rozman. 

marec Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice?Kaj je v košarici Rdeče kapice? Vsebina znane pravljice se razlikuje od države do države. Vabljeni na ogled razstave, kjer se boste 
sprehodili po 28 državah članicah Evropske Unije in pogledali, kaj skriva v košarici Rdeča kapica.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov iz 11. Noči z Andersenom.

maj Rad imam knjigoRad imam knjigoRad imam knjigoRad imam knjigo Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Srednja vas z učiteljicami Mojco Odar, Jožico Kašca, Natašo 
Korošec, Alenko Rozman in Marijo Krkoč.

junij, julij Lepo je polet' na svet'Lepo je polet' na svet'Lepo je polet' na svet'Lepo je polet' na svet' Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Polono Arh in Silvo Krivc.

oktober Darovi jeseniDarovi jeseniDarovi jeseniDarovi jeseni Razstava likovnih izdelkov učencev 2.  in 4.  razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Natašo Korošec in 
Mojco Odar.

november Pika in črtaPika in črtaPika in črtaPika in črta Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Jožico Kašca in Marijo 
Krkoč .

december Praznični decemberPraznični decemberPraznični decemberPraznični december Razstava likovnih del učencev podaljšanega bivanja POŠ Srednja vas z učiteljicama Marijo Krkoč in 
Tjašo Tišov.

2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Radi imamo zimoRadi imamo zimoRadi imamo zimoRadi imamo zimo

februar Pust, mastnih ustPust, mastnih ustPust, mastnih ustPust, mastnih ust

3. SPODBUJANJE BRANJA3. SPODBUJANJE BRANJA3. SPODBUJANJE BRANJA3. SPODBUJANJE BRANJA

5.4. - 12.5. Nagradna križankaNagradna križankaNagradna križankaNagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic.



julij, avgust in 
september

PoletavciPoletavciPoletavciPoletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se lahko 
pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, 
časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v super nagradnem 
žrebanju!

september - 
marec

Knjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladovKnjižnica - Vesolje zakladov S 1. septembrom spet začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico na nov lov 
na žige!

SuperknjigaSuperknjigaSuperknjigaSuperknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

december Skrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenjeSkrito presenečenje Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

celo leto MisliceMisliceMisliceMislice Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji 
knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje. 



DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED
ŠT. 

SKUPIN
ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

vse OŠ Radovljica 7. 13 264 Rastem s knjigo Kos, Jelenc
vse SŠ Radovljica 1. letnik 8 217 Rastem s knjigo Kos, Jelenc

4. 1. Vrtec Lesce Lesce - 2 41 Črkoznalček Prešeren
5. 1. Vrtec Lesce Lesce - 3 27 Pravljice Prešeren
5. 1. Vrtec Lesce Lesce - 2 39 Črkoznalček Prešeren

5. 1. Doma J. Benedika Lesce - 1 12
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

5. 1. Vrtec Lesce Lesce - 5 92 Pravljice Prešeren
6. 1. Vrtec Lesce Lesce - 3 34 Zima Prešeren
7. 1. Vrtec Lesce Lesce - 3 35 Snežaki Prešeren
11. 1. Vrtec Begunje Begunje - 1 23 Ptice pozimi Klinar
12. 1. Vrtec Brezje Brezje - 2 35 Zima, družina Kos

12. 1. Doma J. Benedika Lesce - 1 13
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

12. 1. Vrtec Kropa Kropa - 1 21 Snežaki Bevk
15. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Ptice pozimi Klinar
18. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 2 51 Zimski šport Perger
18. 1. Vrtec Begunje Begunje - 2 28 Ptice pozimi Kos
19. 1. Vrtec Kropa Kropa - 1 12 Zima Klemenčič
20. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 14 Zima Klinar
20. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 2 51 Hranjenje ptic Perger
21. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Zimski prijatelj Perger
21. 1. OŠ Lesce Radovljica 6., 7., 8. 3 34 Gozd Kolman Finžgar
21. 1. OŠ A. Janša Radovljica - 1 8 Kviz: Hej Jaka Kos
25. 1. Vrtec Begunje Begunje - 2 26 Pust Klinar
26. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Pust Klinar
26. 1. Waldorfska OŠ Radovljica 4. 1 12 Zmoremo Jalen
27. 1. CUDV Radovljica - 1 6 Kviz: Gospod Kos

29. 1. OŠ A. Janša Radovljica 1. - 5. 5 40 Tigrova preproga Kos

9. 2. Vrtec Lesce Lesce - 2 42 Črkoznalček Prešeren
10. 2. Vrtec Brezje Brezje - 2 33 Pust Kos

11. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Knjižničarka, pust Perger

11. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Povodni mož Klinar
22. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 Pesmi Perger
22. 2. Montessori Radovljica - 1 26 ČutilaPer
22. 2. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Zima Klinar
23. 2. Vrtec Lesce Lesce - 4 72 Bonton Prešeren

23. 2. OŠ Begunje Begunje 3. 1 13 Zgodovina knjige Klinar

24. 2. Vrtec Lesce Lesce - 4 47 Bonton Prešeren

24. 2. CUDV Radovljica - 1 5
Kviz: Matica je 

strah
Kos

25. 2. Vrtec Lesce Lesce - 3 30 Bonton Prešeren
25. 2. PŠ Ljubno Radovljica 2. 1 11 Knjižni junaki Jalen
25. 2. PŠ Mošnje Radovljica 2. 1 13 Knjižni junaki Jalen

25. 2. Doma J. Benedika Lesce - 1 13
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

26. 2. OŠ A. Janša Radovljica 1. - 4. 4 39 Dobri zlobni volk Kos
26. 2. OŠ Radovljica Radovljica 2. 3 80 Knjižni junaki Jalen

29. 2. Narcise Lesce - 1 8
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

29. 2. Vrtec Begunje Begunje - 1 14 Mamice Kos
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29. 2. Vrtec Lesce Lesce - 3 38 Mamice Prešeren
29. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 13 Ljudska pravljica Klinar
1. 3. Vrtec Kropa Kropa - 1 22 Pomlad Klemenčič
1. 3. Vrtec Lesce Lesce - 2 42 Črkoznalček Prešeren
2. 3. Vrtec Lesce Lesce - 4 53 Pomlad Prešeren
2. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 2 33 Zlato v Roži Kos

3. 3. Vrtec Lesce Lesce - 4 74 Pomladne cvetice Prešeren

7. 3. OŠ A. Janša Radovljica - 1 9
Kviz: Matica je 

strah
Kos

7. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Pomlad Perger

8. 3. Narcise Lesce - 1 8
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

8. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Mamice Klinar
8. 3. Vrtec Kropa Kropa - 1 14 Mamice Bevk
8. 3. Vrtec Brezje Brezje - 3 49 Mamice Kos
14. 3. Vrtec Begunje Begunje - 2 38 Družina Kos
14. 3. Montessori Radovljica - 1 21 vrt Perger
15. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 14 Pomlad Perger
15. 3. PŠ Mošnje Radovljica 5. 1 7 O knjižnici Kos
16. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 23 Mamice Klinar
17. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Pomlad Perger
21. 3. Vrtec Begunje Begunje - 1 20 Pomlad Klinar
21. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Pomlad Perger
22. 3. OŠ Radovljica Radovljica 1. 2 38 Zmoremo Jalen
23. 3. CUDV Radovljica - 1 6 Kviz: Mož Kos
23. 3. OŠ Radovljica Radovljica 1. 2 41 Zmoremo Jalen
25. 3. OŠ A. Janša Radovljica - 1 32 Gospod Vesel Kos
29. 3. OŠ Radovljica Radovljica 1. 2 42 Trije prašički Kozelj
4. 4. Vrtec Begunje Begunje - 1 25 Pikapolonice Klinar
4. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Vreme Perger
4. 4. OŠ A. Janša Radovljica - 1 9 Kviz: Mož Kos
5. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 19 Regrat Kos
5. 4. Vrtec Lesce Lesce - 2 43 Črkoznalček Prešeren
6. 4. Vrtec Lesce Lesce - 4 65 Mamice Prešeren
7. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Regrat Perger
8. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Zdravje Klinar
11. 4. Vrtec Begunje Begunje - 2 41 Vreme Kos
12. 4. Vrtec Lesce Lesce - 4 52 Promet Prešeren
14. 4. Vrtec Lesce Lesce - 3 49 Velika noč Prešeren
14. 4. OŠ A. Janša Radovljica - 1 34 Pravljica Kos
15. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Zdravje Klinar

16. 4.
Učenci Slov. 

jezika iz Srbije
Radovljica - 1 50 Predstavitve

Bevk, Kolman 
Finžgar

18. 4. Montessori Radovljica - 1 22 Čustva Perger
18. 4. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Žuželke Klinar
19. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 14 Promet Klinar

19. 4. Vrtec Brezje Brezje - 3 51
Kdo je napravil 
Vidku srajčko?

Kos

19. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 14 Vreme Perger
19. 4. Vrtec Kropa Kropa - 1 22 Pomlad Bevk

20. 4. CUDV Radovljica - 1 6
Kviz: Aprilske 

muhe
Kos

26. 4. Doma J. Benedika Lesce - 1 12
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

3. 5. Vrtec Kropa Kropa - 1 24 Kekec Bevk

4. 5. OŠ Radovljica Radovljica 1. 4 83
Kaj ima Rdeča 

Kapica v košarici?
Kozelj



5. 5. OŠ Radovljica Radovljica 2. 3 59
Kaj ima Rdeča 

Kapica v košarici?
Kozelj

6. 5. OŠ Radovljica Radovljica 3. 4 80
Kaj ima Rdeča 

Kapica v košarici?
Kozelj

9. 5. Vrtec Begunje Begunje - 2 41 Pomlad Kos
10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 2 26 prijateljstvo Klinar

11. 5. CUDV Radovljica - 1 5
Kviz: Sreča v 

nesreči
Kos

12. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Zdravje Perger
13. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Zdravje Perger
16. 5. Montessori Radovljica - 1 19 Potovanja Perger
16. 5. Vrtec Begunje Begunje - 1 15 Šport Klinar
17. 5. Vrtec Kropa Kropa - 1 15 Čebele Bevk
20. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Šport Klinar

23. 5. Vrtec Lesce Lesce - 2 48
Zaključek 

Črkoznalčka
Prešeren

26. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 2 33 Zdravje Perger
27. 5. OŠ A. Janša Radovljica - 1 38 Zajec in jež Kos
27. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Sonce Klinar

30. 5. OŠ Lesce Radovljica 3. 2 42
Kaj ima Rdeča 

Kapica v košarici?
Kozelj

30. 5. OŠ A. Janša Radovljica - 1 7
Kviz: Afriška 

maska
Kos

30. 5. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Počitnice Klinar
30. 5. EGSŠ Radovljica 1. 1 21 O knjižnici Kolman Finžgar

31. 5. OŠ Lesce Radovljica 4. 2 40
Kaj ima Rdeča 

Kapica v košarici?
Kozelj

31. 5. Vrtec Brezje Brezje - 3 48 Zajec in jež Kos
6. 6. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Morje Klinar
6. 6. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Pot na morje Perger
7. 6. Vrtec Kropa Kropa - 1 18 Morje Klemenčič
8. 6. OŠ Radovljica Radovljica 4. 2 38 Knjige Perger
8. 6. OŠ Lesce Radovljica 9. 2 34 Keep calm&reed Škufca
9. 6. OŠ Radovljica Radovljica 3. 4 68 Knjige Perger
13. 6. Vrtec Begunje Begunje - 1 16 Ribe Kos
13. 6. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Pot na morje Perger
13. 6. Montessori Radovljica - 1 22 Igrače Perger
15. 6. OŠ A. Janša Radovljica - 1 6 Kviz: Ponoči Kos
15. 6. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 12 Plavanje Klinar
22. 6. PŠ Mošnje Radovljica 1. 1 19 O knjižnici Kos

2. 8. Doma J. Benedika Lesce - 1 12
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

17. 8. Vrtec Lesce Lesce - 4 65 O branju Prešeren

5. 9.
Knjižničarji iz 

Litve
Radovljica - 1 35 O knjižnici Kolman Finžgar

20. 9. Dom J. Benedika Lesce - 1 12
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

19. 9. OŠ Radovljica Radovljica 6. 1 26 O knjižnici Kolman Finžgar
26. 9. OŠ Radovljica Radovljica 6. 1 24 O knjižnici Kolman Finžgar
27. 9. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Jesen Klinar
29. 9. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 23 Jesen Klinar
30. 9. OŠ A. Janša Radovljica - 1 48 Sitnobe sitne Kos
3. 10. OŠ Radovljica Radovljica 6. 1 22 O knjižnici Kolman Finžgar
3. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 15 Jesen Kos
3. 10. DEKl Radovljica - 1 26 O knjižnici Kolman Finžgar
3. 10. Montessori Radovljica - 1 24 Različnost Perger



3. 10. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 jesen Klinar

6. 10. Narcise Lesce - 1 8
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

10. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Notranjska Klinar
10. 10. Vrtec Begunje Begunje - 2 37 Jesen Kos

11. 10. OŠ Begunje Begunje 4., 5. 2 33
Stoletna 

knjižničarka
Kos

11. 10. Vrtec Lesce Lesce - 3 50 Čarovnice Prešeren
12. 10. OŠ Begunje Begunje 1., 2. 2 48 Knjižni junaki Klinar
12. 10. OŠ Begunje Begunje 3. 1 20 Rdeča kapica Klinar
12. 10. Vrtec Lesce Lesce - 3 38 Čarovnice Prešeren
13. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Knjižnica Perger
13. 10. Vrtec Lesce Lesce - 2 39 Čarovnice Prešeren
18. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Knjižnica Perger
17. 10. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 jesen Klinar
17. 10. Vrtec Lesce Lesce - 2 45 Črkoznalček Prešeren
19. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 25 prijateljstvo Bevk
21. 10. OŠ A. Janša Radovljica - 1 51 Ognjeblisk Kos

21. 10. CUDV Radovljica - 1 4
Kviz: Gospod 
Filodendron

Kos

25. 10. OŠ A. Janša Radovljica - 1 13
Kviz: Mala 

čarovnica Lili
Kos

25. 10. OŠ Ljubno Radovljica 1. - 4. 4 23 Lev v knjižnici Kos
26. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Knjižnica Perger
26. 10. Vrtec Radovljica
27. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 26 Čarovnice Jelenc

7. 11. Vrtec Kropa Kropa - 1 22 Mojca Pokrajculja Škufca

7. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Palček Kos

7. 11. CUDV Radovljica - 1 5
Kviz: Mala 

čarovnica Lili
Kos

8. 11. OŠ Radovljica Radovljica 2. 2 45 Pravljični kovčki Jalen
9. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Palčki Kos
9. 11. OŠ Radovljica Radovljica 2. 2 43 Pravljični kovčki Jalen
9. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Črnilo Perger

10. 11. Waldorfska OŠ Radovljica 2. 1 13
Ozvezdje, ki 

prinaša srečo
Kos

10. 11. Waldorfska OŠ Radovljica 3. 1 16 Poklic: Bibliotekar Perger

10. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 19 Črnilo Perger
10. 11. Vrtec Kropa Kropa - 1 14 Živali v gozdu Škufca
14. 11. LUR Radovljica - 1 18 O knjižnici Bevk
14. 11. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Glasba Klinar
14. 11. Vrtec Lesce Lesce - 2 39 Črkoznalček Prešeren
15. 11. Vrtec Lesce Lesce - 4 65 Miklavž Prešeren
16. 11. Vrtec Lesce Lesce - 4 60 Miklavž Prešeren

16. 11. PUM Radovljica - 1 22
Mi, otroci s 

postaje ZOO
Kozelj

18. 11. Montessori Radovljica - 1 25 Črnilo Perger
21. 11. Vrtec Kropa Kropa - 1 13 Zajček Zlatko Škufca
21. 11. Vrtec Begunje Begunje - 2 36 Hruške Kos
22. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Čustva Klinar
22. 11. Vrtec Lesce Lesce - 2 18 Sneg Prešeren

25. 11. OŠ A. Janša Radovljica - 1 50 Gospod in hruška Kos

27. 11. Narcise Lesce - 1 8
Knjiga - moja 

prijateljica
Prešeren

28. 11. Vrtec Begunje Begunje - 1 26 Prezimovanje Klinar

29. 11. OŠ A. Janša Radovljica - 1 10
Kviz: Gospod 
Filodendron

Kos



29. 11. OŠ Ljubno Radovljica 2. 1 20 Pravljični kovčki Jalen
29. 11. OŠ Mošnje Radovljica 2. 1 20 Pravljični kovčki Jalen

6. 12. Vrtec Kropa Kropa - 2 36
Kako je zajček 
dobil kožušek

Škufca

6. 12. OŠ Begunje Begunje 2. 1 23 Prazniki Klinar
8. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 prijateljstvo Perger
12. 12. Montessori Radovljica - 1 20 prijateljstvo Perger
12. 12. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Prazniki Klinar
13. 12. OŠ A. Janša Radovljica - 1 12 Mini sreča Kos
20. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Darila Klinar
20. 12. Vrtec Begunje Begunje - 2 37 Zima Kos
21. 12. Vrtec Kropa Kropa - 1 13 Božičkova vas Škufca
21. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Prazniki Bevk
22. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Prazniki Klinar

Skupaj 336336336336 6035603560356035



DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

18. 1. Vrtec Bled Bled - 1 22 Ura, čas Razingar
1. 2. Vrtec Bled Bled - 1 22 Zima Jalen
1. 2. Vrtec Bled Bled - 1 22 Zdrava hrana Razingar

10. 2. OŠ Bled Bled 4. 2 56 Ročni internet Razingar
11. 2. Vrtec Bled Bled - 1 14 Črke Kozelj
29. 2. Vrtec Bled Bled - 1 22 Ptice Kozelj
7. 3. OŠ Boh. Bela Bled 1. 1 12 Knjižnica Kozelj
6. 4. OŠ Bled Bled 1. 2 54 Pika Nogavička Kos
11. 4. OŠ Bled Bled 2. 2 56 Tacek Razingar
9. 5. Vrtec Bled Bled - 1 20 Emil Razingar
16. 5. Vrtec Bled Bled - 1 26 Pomlad Kozelj
23. 5. Vrtec Bled Bled - 1 20 Promet Razingar
6. 6. Vrtec Bled Bled - 2 37 Poletje Razingar

20. 6. Vrtec Bled Bled - 1 19 Rdeča Kapica Jalen

21. 6. OŠ Bled Bled 5. 2 41
Raziskovanje v 

knjižnici
Razingar

6. 9. Vrtec Bled Bled - 1 23 Bonton Kozelj
15. 9. Vrtec Bled Bled - 1 24 Bonton Jalen
19. 9. Vrtec Bled Bled - 1 22 Potovanja Kozelj
27. 9. Vrtec Bled Bled - 2 44 igrače Razingar

10. 10. OŠ Bled Bled 2. 2 53
Mala lovska 

razstava
Razingar

10. 10. Vrtec Bled Bled - 1 17
Mala lovska 

razstava
Razingar

11. 10. Vrtec Bled Bled - 1 22
Mala lovska 

razstava
Razingar

12. 10. OŠ Bled Bled 3. 2 55
Mala lovska 

razstava
Razingar

14. 10. OŠ Bled Bled 1. 2 51
Mala lovska 

razstava
Razingar

14. 10. Vrtec Bled Bled - 1 24 Zgodbe iz gozda Razingar

14. 10. OŠ Bled Bled 1. 1 26
Mala lovska 

razstava
Razingar

17. 10. Vrtec Bled Bled - 1 22 Ozimnica Kozelj

19. 10. OŠ Bled Bled 4. 2 44
Mala lovska 

razstava
Razingar

25. 10. Vrtec Bled Bled - 2 48
Mala lovska 

razstava
Razingar

14. 11. Vrtec Bled Bled - 1 20 Strah Kozelj

Skupaj 41414141 938938938938

 BIBLIOPEDAGOŠKE URE V KNJIŽNICI 2016 (BL)



DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED
ŠT. 

SKUPIN
ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

5. 1.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 21 Rdeča Kapica Repinc

5. 1.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 17 Zima Repinc

12. 1.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 21 Krtek pozimi Repinc

12. 1.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 20 Dobri snežak Repinc

13. 1. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 61
dr. Janez 
Menciner

Cvetrežnik

20. 1. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 62
dr. Janez 
Menciner

Cvetrežnik

26. 1. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 59
dr. Janez 
Menciner

Cvetrežnik

2. 2.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 12

Nekega zimskega 
dne

Repinc

2. 2.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 18 Gradovi Repinc

2. 2. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 22 Zima Cvetrežnik

3. 2. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 61
Brailova pisava, 
znakovni jezik

Repinc

23. 2. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 58
Brailova pisava, 
znakovni jezik

Repinc

24. 2. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 62
Brailova pisava, 
znakovni jezik

Repinc

1. 3.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 36 Družina Repinc

2. 3. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 61
Kaj je v košarici R. 

Kapice
Kozelj

8. 3.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 21 Družina Repinc

9. .3. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 62
Kaj je v košarici R. 

Kapice
Kozelj

15. 3. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 23 Velika noč Cvetrežnik

16. 3. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 60
Kaj je v košarici R. 

Kapice
Kozelj

5. 4.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 38 Čustva Repinc

12. 4.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 31

Tat s praprotja, O 
polžu, ki je zajcu 

rešil življenje
Repinc

13. 4. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 60 Bedak Jurček Cvetrežnik

19. 4. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 59 Bedak Jurček Cvetrežnik

20. 4. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 62 Bedak Jurček Cvetrežnik

26. 4. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 16 Travnik Cvetrežnik

3. 5.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 23 Polži Repinc

4. 5. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 60
Pospravimo 

knjige
Repinc

 BIBLIOPEDAGOŠKE URE V KNJIŽNICI 2016 (BB)



10. 5.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 21 Ššš! Imamo načrt Repinc

11. 5. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 62
Kje so doma 
knjižni junaki

Repinc

17. 5.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 34 Vrt Repinc

24. 5. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 59
Pospravimo 

knjige; Kje živijo 
knj. junaki

Repinc

14. 6. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 20 Morje Cvetrežnik

6. 9. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 9. 2 44
Kakovostno 

branje
Repinc, 

Cvetrežnik

13. 9. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 7., 8. 3 68
Kakovostno 

branje
Repinc, 

Cvetrežnik

20. 9. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 6. 2 55
Kakovostno 

branje
Cvetrežnik

27. 9. OŠ Srednja vas Srednja vas 1., 2., 4. 3 45
Izposoja, 
knjižnica

Repinc

4. 10.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 22 Prijateljstvo Repinc

4. 10. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 21 Jesen Cvetrežnik

4. 10.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 24 Abeceda Repinc

5. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2. 2 42 Bonton v knjižnici Repinc

11. 10.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 38 Palačinkarna Repinc

12. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1. 2 36 Bonton v knjižnici Repinc

12. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 3. 2 44 Bonton v knjižnici Repinc

18. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 35 Bonton v knjižnici Repinc

18. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 6., 7. 2 21 Izbrana knjiga Repinc

20. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 7. 2 43 COBISS Repinc

21. 10. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 8. 1 7 Izbrana knjiga Repinc

25. 10. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3. 3 58 Bonton v knjižnici Repinc

8. 11.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 35

Gozdne živali, 
jesen

Repinc

9. 11. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3
65

Kako nastane 
knjiga

Cvetrežnik

15. 11.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 43

Uganke, 
gledališče

Repinc

15. 11. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2. 1 13 Knjižnica Repinc

16. 11. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3
61

Kako nastane 
knjiga

Cvetrežnik

22. 11. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 34
Kako nastane 

knjiga
Cvetrežnik

29. 11. Šola Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 69
Kako nastane 

knjiga
Cvetrežnik

30. 11. Šola Boh. Bistrica Boh. Bistrica 9. 2 43 Iskanje po člankih Repinc

6. 12.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 40 Prazniki, zima Repinc



13. 12.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 30 Medvedi Repinc

20. 12. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 20
Praznični 
december

Cvetrežnik

Skupaj 126126126126 2358235823582358



DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED
ŠT. 

SKUPIN
ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

5. 1. Vrtec Gorje Gorje - 3 32 Zimski prijatelj Jelenc

12. 1. OŠ Gorje Gorje 1. 1 25 Mehurčki Jelenc

12. 1. Vrtec Gorje Gorje - 1 10 Diamant v snegu Jelenc

19. 1. OŠ Gorje Gorje 2. 2 30 Zima Jelenc

23. 3. OŠ Gorje Gorje 1., 2., 3. 4 77 Rdeča Kapica Kozelj

1. 3. Vrtec Gorje Gorje - 3 37 Družina Kozelj

15. 3. OŠ Gorje Gorje 2. 2 19 Trnuljčica Kozelj

5. 4. Vrtec Gorje Gorje - 1 10 Medvedi Jelenc

12. 4. OŠ Gorje Gorje 1. 1 20 Peter Klepec Kozelj

19. 4. OŠ Gorje Gorje 2. 2 30 Zdravo življenje Jelenc

26. 4. Vrtec Gorje Gorje - 2 29 Pomlad Kozelj

3. 5. Vrtec Gorje Gorje - 3 34 Travniške živali Jelenc

10. 5. OŠ Gorje Gorje 1. 1 20 Ljudske pravljice Kozelj

17. 5. OŠ Gorje Gorje 2. 2 34
Klobuk gospoda 

Konstantina
Jelenc

24. 5. OŠ Gorje Gorje 3. 1 20 Konec šole Kozelj
24. 5. Vrtec Gorje Gorje - 1 21 Pomlad Kozelj
7. 6. Vrtec Gorje Gorje - 1 11 Pot na morje Jelenc

14. 6. OŠ Gorje Gorje 5. 2 28 Poletavci, Matilda Jelenc

4. 11. Vrtec Gorje Gorje - 3 44
Potovanje po 

svetu
Jelenc

11. 10. OŠ Gorje Gorje 1. 2 31 O knjižnici Kozelj
18. 10. OŠ Gorje Gorje 2. 1 24 Mucki Jelenc

18. 10. Vrtec Gorje Gorje - 2 24 Buča Jelenc

18. 10. Vrtec Gorje Gorje - 1 24
My librarian is a 

acamel
Jelenc

15. 11. OŠ Gorje Gorje 2. 1 25 Ivana Kobilica Jalen

15. 11. Vrtec Gorje Gorje - 3 45
Kako ravnamo 

sknjigo
Jalen

22. 11. OŠ Gorje Gorje 3. 2 37 Zlata ptica Kozelj
29. 11. OŠ Gorje Gorje 1. 2 40 Pet kužkov Jelenc
6. 12. Vrtec Gorje Gorje - 2 26 Ptice pozimi Kozelj
13. 12. OŠ Gorje Gorje 1. 2 39 Božič Jelenc

20. 12. OŠ Gorje Gorje 2. 1 25
Pod medvedovim 

dežnikom
Kozelj

20. 12. Vrtec Gorje Gorje - 2 20 Božič Kozelj

Skupaj 57575757 891891891891

 BIBLIOPEDAGOŠKE URE V KNJIŽNICI 2016 (GO)



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK TEMA KNJIŽNIČAR

11. 1. Vrtec Begunje Begunje 2 45 Ptice pozimi Klinar
12. 1. Vrtec Brezje Brezje 2 35 Zima, oblačila Kos
12. 1. Vrtec Kropa Kropa 1 21 Snežaki Bevk
15. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Ptice pozimi Klinar
18. 1. Montessori Radovljica 1 22 Ptice Perger
18. 1. Vrtec Begunje Begunje 1 24 Ptice pozimi Kos
19. 1. Vrtec Kropa Kropa 1 12 Zima Klemenčič
20. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11 Zima Klinar
21. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Zima Perger
25. 1. Vrtec Begunje Begunje 1 23 Pust Klinar
26. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Pust Klinar
30. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Pesmice Perger
4. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11 Otroci sveta Klinar

10. 2. Vrtec Brezje Brezje 2 30
Pust, družina, 

vrtec
Kos

11. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20
Slovenske ljudske 

pravljice
Klinar

16. 2. Montessori Radovljica 1 22 Čutila Perger
22. 2. Vrtec Begunje Begunje 1 20 Zima Klinar

29. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11
Slovenske ljudske 

pravljice
Klinar

29. 2. Vrtec Begunje Begunje 1 12 Mamica Kos
1. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 škrati Kos
1. 3. Vrtec Kropa Kropa 1 22 Pomlad Klemenčič
7. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 18 Pomlad Perger
8. 3. Vrtec Brezje Brezje 2 37 Mamica, dojenčki Kos
8. 3. Vrtec Kropa Kropa 1 14 Mama Bevk
8. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 19 Mamice Klinar
14. 3. Vrtec Begunje Begunje 2 19 Družina Kos
14. 3. Montessori Radovljica 1 18 Vrt Perger
16. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11 Pomlad Klemenčič
16. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 19 Mamice Klinar
18. 3. Montessori Radovljica 1 22 Čustva Perger
21. 3. Vrtec Begunje Begunje 1 18 Pomlad Klinar
21. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Mamice Potočnik
30. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Vreme Perger
30. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 regrat Perger
1. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11 promet Klinar
4. 4. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Pikapolonice Klinar
4. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Zdravnik Ribnikar
8. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Zdravje Klinar
11. 4. Vrtec Begunje Begunje 2 37 Vreme Kos
12. 4. Montessori Radovljica 1 22 Vrt Perger
15. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Zdravje Klinar
18. 4. Vrtec Begunje Begunje 1 20 Žuželke Klinar
19. 4. Vrtec Kropa Kropa 1 22 Rojstvo, pomlad Bevk
19. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 12 promet Klinar
19. 4. Vrtec Brezje Brezje 2 37 Običaji v Sloveniji Kos
3. 5. Vrtec Kropa Kropa 1 22 Kekec Bevk
5. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Voda, vreme Perger
9. 5. Vrtec Begunje Begunje 2 38 Pomlad Kos
10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 10 Prijateljstvo Klinar
10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Zdravje Perger
10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 12 Šport Klinar
12. 5. Montessori Radovljica 1 22 potovanje Perger
13. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Zdravje Perger

"NAHRBTNIKI" 2016 (RA)



16. 5. Vrtec Begunje Begunje 1 13 Šport Klinar
17. 5. Vrtec Kropa Kropa 1 22 Čebele Bevk
20. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 šport Klinar
27. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Sonce Klinar
30. 5. Vrtec Begunje Begunje 1 20 Morje Klinar
31. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Morje Perger
31. 5. Vrtec Brezje Brezje 2 35 Ekologija, šport Kos
31. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 19 Morje Perger
6. 6. Vrtec Begunje Begunje 2 14 Ribe, poletje Kos
7. 6. Vrtec Kropa Kropa 1 18 Morje Klemenčič
13. 6. Montessori Radovljica 1 22 Poletje Perger
3. 10. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Jesen Klinar
10. 10. Vrtec Begunje Begunje 1 19 Jesen Kos
17. 10. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Jesen Klinar
19. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Prijateljstvo Bevk
14. 11. Vrtec Begunje Begunje 1 20 Glasba Klinar
28. 11. Vrtec Begunje Begunje 2 48 Zima, prazniki Klinar
6. 12. Vrtec Begunje Begunje 1 21 Prazniki Klinar
6. 12. Vrtec Kropa Kropa 2 36 Domače živali, psi Škufca
12. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Ustvarjalnost Bevk
12. 12. Vrtec Begunje Begunje 1 20 Prazniki Klinar
20. 12. Vrtec Begunje Begunje 1 19 Zima Kos
21. 12. Vrtec Kropa Kropa 1 13 Zima, Božič Škufca
21. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Prazniki Bevk

Skupaj 89898989 1654165416541654



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTORK TEMA KNJIŽNIČAR

12. 1. Vrtec Bled Bled 2 27 Zmaji Jalen
13. 1. Vrtec Bled Bled 1 22 Eskimi Jalen
15. 1. Vrtec Bled Bled 1 21 Kuharice Jalen
18. 1. Vrtec Bled Bled 1 22 čas Razingar
22. 1. Vrtec Bled Bled 1 19 Čas Razingar
26. 1. Vrtec Boh. Bela Bled 1 8 Pust Dobravec
29. 1. Vrtec Bled Bled 1 13 Pust Jalen
1. 2. Vrtec Bled Bled 1 22 Prešeren Jalen
1. 2. Vrtec Bled Bled 1 22 Zdrava prehrana Razingar
11. 2. Vrtec Bled Bled 1 12 Črke Kozelj
22. 2. Vrtec Bled Bled 1 22 Izdelki Kozelj
22. 2. Vrtec Bled Bled 1 13 pomlad Kozelj
23. 2. Vrtec Bled Bled 1 24 Ptice Dežman
29. 2. Vrtec Bled Bled 1 20 Ptice Dobravec
29. 2. Vrtec Bled Bled 1 8 Mamica, pomlad Dobravec
1. 3. Vrtec Bled Bled 1 10 Škrat Jalen
1. 3. Vrtec Bled Bled 1 12 Vesolje Mulej
8. 3. Vrtec Boh. Bela Bled 1 12 Ekologija Jalen
9. 3. vrtec bled Bled 1 4 Živali Razingar
14. 3. vrtec bled Bled 1 27 Živali Mulej
29. 3. vrtec bled Bled 1 6 Žuželke Razingar
31. 3. vrtec bled Bled 1 17 Žabe, pajki, ptice Kozelj
31. 3. vrtec bled Bled 1 2 Turizem na Bledu Kozelj
3. 4. vrtec bled Bled 1 12 Čaj, čajanka Razingar
4. 4. Vrtec Boh. Bela Bled 1 2 Varstvo okolja Razingar
12. 3. Vrtec Bled Bled 1 11 Kmetija Razingar
13. 4. Vrtec Bled Bled 1 12 Vitezi Razingar
18. 4. Vrtec Bled Bled 1 12 Plazilci Jalen
18. 4. Vrtec Bled Bled 1 20 Prevozna sredstva Jalen
29. 4. Vrtec Bled Bled 1 10 Ustvarjanje Jalen
9. 5. Vrtec Bled Bled 1 12 Travnik Jalen
11. 5. Vrtec Bled Bled 1 20 Promet Razingar
11. 5. Vrtec Boh. Bela Bled 1 1 Žuželke Razingar
12. 5. Vrtec Bled Bled 1 5 Domače živali Razingar
16. 5. Vrtec Bled Bled 1 26 Pomlad Kozelj
18. 5. Vrtec Jesenice Bled 1 2 Gozd Razingar
23. 5. Vrtec Bled Bled 1 20 Promet Razingar
26. 5. Vrtec Bled Bled 1 17 Kuhanje, kruh Razingar
4. 6. Vrtec Boh. Bela Bled 1 1 Sončanje Razingar
1. 7. Vrtec Boh. Bela Bled 1 1 Indijanci Jalen
5. 7. Vrtec Boh. Bela Bled 1 18 Indijanci Jalen
23. 8. Vrtec Bled Bled 1 14 Sonce Jalen
2. 9. Vrtec Bled Bled 1 18 bonton Jalen
6. 9. Vrtec Bled Bled 1 21 bonton Kozelj
6. 9. Vrtec Bled Bled 1 18 ježek, jesen Jalen
13. 9. Vrtec Bled Bled 1 12 Dež Jalen
15. 9. Vrtec Bled Bled 1 22 Dinozavri Jalen
16. 9. Vrtec Bled Bled 1 16 jesen Mulej
19. 9. Vrtec Bled Bled 1 20 Potovanja Kozelj
26. 9. Vrtec Bled Bled 1 18 Mlinčki, žito Jalen
27.9. Vrtec Bled Bled 1 21 Igrače Razingar
27. 9. Vrtec Bled Bled 1 23 Otroci Jalen
7. 10. Vrtec Bled Bled 1 9 Jesen Jalen
11. 10. Vrtec Bled Bled 1 22 Gozd Razingar
14. 10. Vrtec Bled Bled 1 24 Gozd Razingar
17. 10. Vrtec Bled Bled 1 22 Ozimnica Kozelj

"NAHRBTNIKI" 2016 (BL)



2. 11. Vrtec Bled Bled 1 18 oblačila Dobravec
3. 11. Vrtec Bled Bled 1 10 Barve Razingar
10. 11. Vrtec Bled Bled 1 12 Zima Mulej
14. 11. Vrtec Bled Bled 1 20 Strah Kozelj
16. 11. Vrtec Bled Bled 1 12 Božič Kozelj
29. 11. Vrtec Bled Bled 1 1 Božič Jalen
1. 12. Vrtec Bled Bled 1 22 Živali pozimi Dobravec
2. 12. Vrtec Bled Bled 1 22 Sneg Dobravec
7. 12. Vrtec Bled Bled 1 12 Božič, novo leto Jalen
8. 12. Vrtec Bled Bled 1 22 Božič, novo leto Razingar
15. 12. Vrtec Bled Bled 1 1 Sapramiška Razingar
27. 12. Vrtec Bled Bled 1 16 Polarne živali Kozelj

Skupaj 69696969 1015101510151015



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK TEMA KNJIŽNIČAR

5. 1. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Rdeča kapica Repinc

7. 1. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 16 Zima Cvetrežnik
11. 1. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 18 Gradovi Cvetrežnik

12. 1. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Zima Repinc

15. 1. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 14 Ure Cvetrežnik
22. 1. Vrtec Srednja vas Boh. Bistrica 1 20 Igre za otroke Repinc

2. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 12 Zimska oblačila Repinc

2. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 18 Gradovi Repinc

24. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 22 Čustva Repinc

1. 3. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 36 Družina Repinc

1. 3. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Vesolje Repinc

15. 3. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 20 mama Cvetrežnik

29. 3. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 14 Piščančki Repinc

5. 4. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 38 Pomlad, kmetija Repinc

6. 4. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 19 Voda Repinc

12. 4. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 14 Kmetija Repinc

12. 4. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 17 Polži Repinc

19. 4. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Polži Repinc

3. 5. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 23 Polži Repinc

7. 5. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 18 Narava Cvetrežnik

31. 5. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 42 Sonce Repinc

6. 6. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 20 Morje Cvetrežnik
29. 10. OŠ Srednja vas Srednja vas 3 45 Pravljice Repinc

4. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 22 prijateljstvo Repinc

4. 10. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 21 Jesen Cvetrežnik

4. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 24 Abeceda Repinc

11. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 16 Jesen Repinc

11. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 22 Gozd, gozdne živali Repinc

15. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 23 Uganke Repinc

15. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 20 Gledališče Repinc

15. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 20 Praznične zgodbe Repinc

25. 10. OŠ Srednja vas Srednja vas 3 58 Buče, jesen, živali Repinc

"NAHRBTNIKI" 2016 (BB)



29. 11. OŠ Srednja vas Srednja vas 4 66 Zima, snežaki Cvetrežnik

13. 12. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 11 Zvezde Repinc

6. 12. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 40 zima, prazniki Repinc

20. 12. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 20
Praznični 
december

Cvetrežnik

Skupaj 47474747 873873873873



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK TEMA KNJIŽNIČAR

5. 1. Vrtec Gorje Gorje 3 32 Zima Jelenc
8. 1. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Zima Jelenc
12. 1. Vrtec Gorje Gorje 1 10 Zima Jelenc
19. 1. OŠ Gorje Gorje 1 15 Sneg Jelenc
19. 1. Vrtec Gorje Gorje 1 15 Topla oblačila Jelenc
29. 1. Vrtec Gorje Gorje 1 13 Ptice Jelenc
12. 2. Vrtec Gorje Gorje 1 9 Družina Jelenc
26. 2. Vrtec Gorje Gorje 2 21 Družina Kozelj
1. 3. Vrtec Gorje Gorje 1 10 Družina Kozelj
15. 3. OŠ Gorje Gorje 2 19 Pomlad Kozelj
5. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 10 Medvedi Jelenc
8. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 8 Kmetija Kozelj
15. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Pomlad Jelenc
19. 4. OŠ Gorje Gorje 2 30 Zdravo življenje Jelenc
26. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 16 Pomlad Kozelj
3. 5. Vrtec Gorje Gorje 2 19 Vozila Jelenc
13. 5. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Žuželke Kozelj
13. 5. Vrtec Gorje Gorje 1 14 Starši Jelenc
17. 5. Vrtec Gorje Gorje 1 17 Pomlad Jelenc
20. 5. Vrtec Gorje Gorje 1 20 Rože Kozelj
3. 6. Vrtec Gorje Gorje 1 14 Poletje Jelenc
16. 9. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Jesen Jelenc
30. 9. Vrtec Gorje Gorje 1 13 Prijateljstvo Jelenc
4. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 10 Miške Jelenc
18. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 11 Avtomobili Jelenc
15. 11. Vrtec Gorje Gorje 2 24 Palčki, snežaki Jalen
16. 11. Vrtec Gorje Gorje 1 15 Vesolje Jalen
16. 11. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Človeško telo Jalen
18. 11. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Zdravnik Jelenc
22. 11. OŠ Gorje Gorje 2 36 Zlata ptica Kozelj
25. 11. Vrtec Gorje Gorje 1 15 Prazniki Jelenc
2. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 16 Zima Kozelj
6. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 7 Prazniki Kozelj
6. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 9 Pesmi Kozelj
7. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 10 zima Kozelj
9. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 8 zima Kozelj
20. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 17 Zima Kozelj
20. 12. Vrtec Gorje Gorje 1 9 Božič Kozelj

Skupaj 46464646 564564564564

"NAHRBTNIKI" 2016 (GO)



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

11. 1. OŠ Lesce 5. 2 36 Pravljice Kolman Finžgar
21. 1. CUDV 1 9 Ptice Kos

3. 2. OŠ Mošnje 1., 4., 5 3 51 Prešeren in Zdravljica Kos

3. 2. OŠ Mošnje 2.,3. 2 32 Dan za poezijo Klinar
5. 2. OŠ Begunje 2.,3. 2 33 Dan za poezijo Klinar

5. 2. OŠ Begunje 1.,4.,5. 3 45
Zdravljica, Povodni 

mož
Kos

10. 2. OŠ Lipnica 5. 1 20 Kviz: Matilda Kos
10. 2. CUDV - 1 9 Tigrova preproga Kos
10. 2. Vrtec Radovljica - 1 13 Rdeča Kapica Jalen

12. 2. OŠ Lesce 4. 2 43 Turjaška Rozamunda Kolman Finžgar

12. 2. Vrtec Radovljica - 1 15 Knjižničarka Perger
23. 3. OŠ Lipnica 4. 1 21 Kviz: Martin Krpan Kos
23. 3. OŠ Lipnica 3. 1 18 Pika Nogavička Kos
23. 3. OŠ Ovsiše 4., 3. 2 23 Pika Nogavička Kos
16. 3. OŠ Lesce 3. 2 37 H. C. Andersen Perger
30. 3. CUDV - 1 9 Gospod Vesel Kos
18. 4. OŠ Begunje 4. 1 16 Kviz: Drejček Kos
18. 4. OŠ Begunje 5. 1 16 Kviz: Otok Kos
20. 4. Vrtec Lesce - 1 26 Svetovni dan knjige Perger
25. 4. OŠ Lesce 4. 1 21 Kviz: Čarobni napoj Kos
25. 4. OŠ Lesce 4. 1 23 Kviz: Debela Nela Kos
25. 4. OŠ Lesce 5. 2 38 Kviz: Matilda Kos
25. 5. CUDV - 1 5 Zajec in jež Kos

26. 4. CUDV - 1 9
Kdo je napravil Vidku 

srajčuco?
Kos

5. 9. Dom J. Benedika - 1 12
Knjiga - moja 
prijateljica

Prešeren

19. 9. Dom J. Benedika - 1 12
Knjiga - moja 
prijateljica

Prešeren

29. 9. OŠ Ljubno 2., 3. 2 21 Kekec kos

29. 9. OŠ Ljubno 4., 5. 2 23
Knjige, takšne in 

drugačne
Kos

3. 10. OŠ Ljubno 1. 1 20 Pika Nogavička Kos
18. 10. OŠ Lesce 5. 2 46 Pravljica Kolman Finžgar
18. 10. OŠ Lesce 9. 2 24 Keep calm&reed Škufca
19. 10. OŠ Lesce 8. 2 13 Keep calm&reed Škufca
20. 10. OŠ Lesce 1. 2 35 Knjižni junaki Perger
21. 10. OŠ Lesce 6. 1 21 Kitajska pisava Jalen
26. 10. CUDV - 1 7 Pravljica Kos

27. 10. OŠ Lesce 2. 2 43
Kako ravnamo s 

knjigo
Perger

7. 11. Dom J. Benedika - 1 12
Knjiga - moja 
prijateljica

Prešeren

11. 11. Vrtec Begunje - 1 10 Medvedki Klinar

14. 11. Dom J. Benedika - 1 12
Knjiga - moja 
prijateljica

Prešeren

21. 11. OŠ Lipnica 2. 1 13
Kako ravnamo s 

knjigo
Bevk

21. 11. OŠ Ovsiše 1., 2. 2 18
Kako ravnamo s 

knjigo
Bevk

24. 11. CUDV - 1 7 Gospod in hruška Kos
3. 12. OŠ Lipnica 1. 1 23 Knjižni junaki Škufca
3. 12. OŠ Ovsiše 1., 2. 2 26 Knjižni junaki Škufca

5. 12. Dom J. Benedika - 1 12
Knjiga - moja 
prijateljica

Prešeren

12. 12. Dom J. Benedika - 1 12
Knjiga - moja 
prijateljica

Prešeren

14. 12. CUDV - 1 6 Palček Kos
16. 12. OŠ A. Janša - 6 72 Novoletni kuža Kos

Skupaj 73737373 1068106810681068

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2016 (RA)







 



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

4. 3. Vrtec Bled - 1 16 Lahko noč Razingar
6. 4. OŠ Bled 4. 2 56 Kviz: Drejček Razingar
20. 4. Vrtec Bled - 1 12 Družina Razingar

20. 4. OŠ Ribno 1.,2.,3. 3 35
Kaj ima Rdeča Kapica 

v košarici?
Kozelj

4. 5. Vrtec Bled - 1 14 Miške Razingar
18. 5. Vrtec Bled - 1 16 Rdeča Kapica Jalen

7. 6. Vrtec Bled - 17 285
Zeliščni festival - o 

zeliščih
Jalen

7. 6. OŠ Bled 2. 1 27
Zeliščni festival - o 

zeliščih
Jalen

8. 6. Vrtec Bled - 1 16 Čebela Adela Razingar
14. 6. OŠ Boh. Bela 1. 1 11 Knjižni junaki Jalen
14. 6. OŠ Boh. Bela 2. 2 16 Kako ravnati s knjigo Jalen
14. 6. OŠ Boh. Bela 3. 1 7 Ljudske pravljice Razingar
14. 6. OŠ Boh. Bela 4. 1 8 Ročni internet Razingar
15. 6. Vrtec Bled - 1 15 Kuža Piki Razingar
26. 9. Vrtec Bled - 1 20 Mlinčki, žito Jalen
12. 10. Vrtec Bled - 1 16 Muca Copatarica Jalen
21. 10. OŠ Bled 1. 3 77 Knjižni junaki Razingar
25. 10. OŠ Bled 2. 2 52 Kako ravnati s knjigo Jalen
26. 10. Vrtec Bled - 1 12 Jesen Razingar

28. 10. OŠ Bled 3. 2 51
Zmoremo - slepi in 

slabovidni
Jalen

30. 11. Vrtec Bled - 1 16 Rdeča žoga Razingar
6. 12. OŠ Boh. Bela 3. 1 6 Ljudske pravljice Razingar
6. 12. OŠ Boh. Bela 2. 1 11 Tacek Razingar

7. 12. OŠ Boh. Bela 4., 5. 1 13
Ročni internet Razingar

12. 12. OŠ Boh. Bela 1. 1 10 Pravljični junaki Jalen

Skupaj 49494949 818818818818

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2016 (BL)



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

8. 3.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 1 21 Bohinjske pravljice Repinc

7. 6.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 5 80 Hočem brati! Repinc

27. 9. Šola Srednja vas 1. 1 21 Pravljični juanki Repinc

27. 9. Šola Srednja vas 2., 3., 4. 3 44
Kako ravnamo s 

knjigo
Repinc

18. 11. OŠ Boh. Bistrica 2. 2 41
Kako ravnamo s 

knjigo
Repinc

28. 11. OŠ Boh. Bistrica 1. 2 38 Knjižni junaki Repinc

Skupaj 14141414 245245245245

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2016 (BB)



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

2. 2. Vrtec Gorje - 4 52 Kulturni praznik Kozelj

Skupaj 4444 52525252

 

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2016 (GO)



DATUM ŠOLA / VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UDELEŽENCEV TÉMA KNJIŽNIČAR

2. 2. OŠ Ovsiše 1., 2. 2 19 Pomen branja Meden

3. 3. OŠ Bled 1. 1 60 Pomen branja Meden

29. 8. Vrtec Radovljica - 1 15 Pomen branja Meden

30. 8. Vrtec Radovljica - 1 15 Pomen branja Meden

30. 8. Vrtec Radovljica - 1 22 Pomen branja Meden

6666 131131131131

RODITELJSKI SESTANKI  2016



KNJIŽNICA A.T. LINHARTA RADOVLJICA
GORENJSKA CESTA 27, RADOVLJICA

Finančno poročilo knjižnice po načelu Nastanku poslovnega dogodka za  leto 2016

primerjava z istim  lanskim obdobjem.

I. PRIHODKI  :

1. Prihodki 2015 2016 v % ind 16/ 15
članarina, zamudnina… 112.104,95       110.939,23       11,97         98,96           

Občina Radovljica 367.467,35       387.586,34       41,83         105,48         

Občina Bled 198.629,99       211.988,48       22,88         106,73         

Občina Bohinj 106.663,82       117.439,90       12,68         110,10         

Občina Gorje 45.056,56         47.894,25         5,17           106,30         

Min. RS za kulturo 35.220,00         36.290,00         3,92           103,04         

Zavod za zaposlovanje 18.077,44         13.122,79         1,42           72,59           

drugi prihodki 4.786,88           1.240,52           0,13           25,92           

SKUPAJ PRIHODKI 888.006,99       926.501,51       100,00       104,33         

II. ODHODKI

1. KNJIŽNIČNO GRADIVO 2015 2016  v % indeks
knjižnično gradivo 168.255,70       171.227,43       101,77         

skupaj knj. gradivo 168.255,70       171.227,43       18,48         101,77         

2. MATERIALNI STROŠKI 2015 2016 v % indeks

pisarniški in splošni  material 4.939,20           5.813,02           117,69         

mat. za čišč., vzdrževanje 6.057,66           2.480,19           40,94           

tonerji in kartuše 2.330,02           710,84              30,51           

DI pod 100 eur 656,99              667,33              101,57         

elektrika in ogrevanje 30.227,61         28.963,25         95,82           

mat.za obdelavo knj. gradiva 6.965,76           9.092,53           130,53         

mat.za prireditve 5.375,72           7.337,30           136,49         

drugi mat. stroški 2.208,53           2.686,99           121,66         

str. tekočega vzdrž. 9.390,40           7.312,25           77,87           

najemnine 21.639,04         21.250,53         98,20           

bančne provizije 724,39              711,62              98,24           

pravne in druge storitve 9.266,43           10.301,72         111,17         

str. izobraževanja zaposlenih 10.138,64         6.238,09           61,53           

zavarovanje premoženja 1.741,60           1.832,43           105,22         

 str.  Službenih  potovanjih 2.594,81           1.749,58           67,43           
 Poštnina,  komunala,

intenet,telefon

SIOL ,telefon,dimnikar. 
11.828,37         11.930,66         100,86         

Storitve prireditev 12.061,96         15.160,36         125,69         

 Alpdom d.d. str.upravljanja 745,92              742,92              99,60           

Stroški čiščenja 18.903,99         19.122,61         101,16         

podjemne pogodbe 13.247,81         12.310,19         92,92           

študenski servis 5.135,88           4.826,91           93,98           

mestno zemljišče 934,10              945,30              101,20         

varstvo pri delu 223,97              139,19              62,15           

povračila članom knj. Sveta 245,89              278,89              113,42         

drugi odhodki 2.682,96           2.108,42           78,59           

stroški zalog knjig 126,95              97,52                76,82           

skupaj mat.stroški 180.394,60       174.810,64       18,87         96,90           



odhodki

3. PLAČE IN DRUGI OSEB.PREJEMKI 2015 2016 v % ind  16/15
bruto plače in nadomestila 402.192,09     433.407,47     107,76               

prispevki na plače 63.657,10       69.798,52       109,65               

regresi in jubilejne nagrade 8.847,47         15.943,46       180,20               

odpravnine -                  -                  

potni in  prehrana zaposlenih 30.902,84       31.636,81       102,38               

premije dodatnega  pokoj.zavar. za JU 1.163,50         1.183,36         101,71               

JJPI , Invalidski sklad -                  1.107,02         

plače, prisp. , povračila - JAVNA DELA 30.076,62       22.801,82       75,81                 

skupaj plače in osebni prejemki 536.839,62     575.878,46     62,16           107,27               

SKUPAJ ODHODKI
885.489,92     921.916,53     100,00         102,28               

PRESEŽEK PRIHDKOV NAD ODHODKI 2.517,07         4.584,98         0,48             22,08                 

davek od dohodka pravnih oseb -                  168,18            0,01             

Prenos prihodkov nad odhodki 2.517,07         4.416,80         

nakup iz ostanka prej. let : knjižnično gradivo 11.296,00          15.717,00          
nakup iz ostanka prej. let: opremo, inventar 5.469,54            640,26               

III. OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:

nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
vir nabave poraba

občina Radovljica 2.848,92            2.848,92            

občina Bled 582,21               582,21               

občina Bohinj 4.000,00            5.283,49            

občina Gorje 500,00               701,01               

nakup iz lastnih sredstev 640,26

skupaj 8.571,39            9.415,63            
Za Bohinj je bila relizirana steklena vetrina, znesek 844,24 €, sredstva so bila že nakazana v l. 2015.

Odpis po Zapisniku o opravljeni inventuri za leto 2016:

sedanja vred. odpisana vred. sedanja vred.

. Oprema, inventar 20.918,38       20.918,38       -            

. Knjižnično gradivo 79.498,80       79.498,80       -            

SKUPAJ 100.417,18     100.417,18     -            

KADROVSKI PODATKI:  
število po urah

* Zaposleni za nedoločen čas 20,5 20,25

* zaposlena za določen čas 1 0,24

* javna  dela 4 1,75

*študenski servis 2 0,36

*podjemne pogodbe, izposoja 4 0,78

*podjemne pogodbe , čiščenje 1 0,14

* prostovoljke 3 0

skupaj 35,5

V letu 2016  je bilo skupaj zaposlenih za polni del. čas: 1 zaposlena za polovičen del.čas (II) stopnja, 

6 zaposlenih s  srednjo strokovno izobrazbo (V), 3 zaposleni z višjo  (VI) ,10 zaposelnih z visoko (VII), 1 zaposlen

 visoka z magisterijim. Za čas porodniške odsotnosti je zaposelna delavka s srednjo ( V) stopnjo izob. 

Skupaj zaposleni:  5 moških,  17 žensk.

S ZZZ Kranj in z občinami so bile skljenenjene  3 pogodbe za javna dela, skupaj so bile vključene 4 osebe,

vse za  srednjo strokovno izobrazbo . Sklenjenih podjemnih pogodb je bilo :

 1 čistilka in 4 izposojevalke. Preko študentskeg servisa sta delala 2 študentka bibliotekarstva.

Prostovoljk med letom so bile 3.

Pojasnila napisala: Eti Kuhar, računovodkinja Radovljica, 10. 2. 2017

Stran 2



ŠIFRA UPORABNIKA: 37389

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055644000

DAVČNA ŠTEVILKA: 55424970

ŠIFRA DEJAVNSOTI:   91.011

AJPES

SLOVENSKI TRG 2

4000  KRANJ

FINANČNO POROČILO 
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Pojasnila k letnim poročilo za leto 2016

1. UVOD

Knjižnica s svojo dejavnostjo pomaga ljudem ne glede na njihov socialni status. Z doseglivostjo osnovnih 

kulturnih dobrin iznačuje socialne razlike, s spodbujanjem branja  in vseživljenjskega učenja spodbuja 

izobraževanje in znanje, kar pripomore k večji izobrazbi in večjim zaposlitvenim možnostim.

Knjižnica A.T. Linharta je javni zavod z  21 redno zaposlenimi, ki jo sestavljajo naslednje knjižnične enote so v 

naslednjih krajih:  Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa, Lesce, Bled, Zasip, Zg. Gorje, St. Fužina, Sr.vas in 

Boh. Bistrica.Smo posredni uprabnik proračuna , določeni uporabnik enotnega kontnega načrta. Ustanovitelji

 Knjižnice so občine : Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu 

s finančnim  načrtom Knjižnice.

Tudi obveznosti do dobaviteljev in drugih uporabnikov proračuna   smo plačevali redno in v zakonskih rokih.

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z naslednjimi predpisi:

. Zakon o računovodstu,, 

. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike,

. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov nad ohodki pravnih oseb javnega rpava

. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in duge osebe

. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih OS

. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o rač.

. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava

. Slovenski račuinovodski standardi

Podlaga za sestavitev predpisanih obrazcev  so poslovne knjige Knjižnice.

1. Pojasnilo  k izkazu BILANCA STANJA 

Bilanca stanja vsebuje podatke  o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta.

Prilogi k bilanci stanja sta:

. Pregled stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstevih in

. Pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil.

Sredstva so v bilacni stanja razdeljena na: 

A. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

B. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

C. zaloge

I.  A  K  T  I  V  A 2015 2016  ind.2016/2015 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 270.605,08             255.031,66                   94,24                                 

UPRAVLJANJU

Neopredmetena sredstva dolgoročna sred. 28.415,22               28.189,06                     99,20                                 

Popravek vrednosti neopredmetenih sred. 21.132,77 -              21.485,98 -                    101,67                               

Nepremičnine 224.159,73             224.159,73                   100,00                               

Popravek vrednosti nepremičnin 20.174,37 -              26.899,16 -                    133,33                               

Oprema in druga opredmetena osnov. Sredstva 343.106,03          336.648,55                   98,12                                 

Drobni inventar pod 500 eur 157.464,60          154.761,24                   98,28                                 



Knjižnično gradivo 2.782.049,38       2.889.495,01               103,86                               

Druga oprema 20.000,00               20.000,00                     100,00                               

popravek vrednosti opreme, inventarja 3.243.282,74 -         3.349.836,79 -              103,29                               

B.  KRATKOROČNA SREDSTVA 200.819,97             183.942,27                   91,60                                 

Denarna sredstva v blagajni 1.499,27                 1.096,72                       73,15                                 

Denarna sredstva na računih 148.368,79             132.410,35                   89,24                                 

Terjatve do kupcev -                           

Terajtve do uporabnikov EKN 48.534,71               50.240,20                     103,51                               

Druge kratkoročne terjatve 1.899,96                 -                                  -                                      

Aktivne časovne razmejitve 195,00                    195,00                          100,00                               

C.  ZALOGE 322,24                    224,72                          69,74                                 

AKTIVA SKUPAJ : A + B + C 471.425,05          439.198,65              93,16                             

Vsa dolgoročna sredstva so v upravljanju.

OBRAZLOŽITVE   K   AKTIVI:

V letu  2016 smo nabavili za 9.415,63 € opreme in za 186.944,43 € knjižničnega gradiva.

Finančna sredstva  za nakup osnovnih sredstev , opreme in za knjižnično gradivo za leto 2016:

Vir financiranja  opreme, inventarja:  znesek  struktura finacirnja %

Občina Radovljica 2.848,92                 Občine 92,53                                 

Občina Bled 582,21                    Knjižnica 7,47                                   

občina Bohinj 4.000,00                 skupaj 100,00                             

Občina Gorje 500,00                    

Ministrstvo RS za kulturo -                           

lastna sredstva 640,26                    

skupaj 8.571,39                 

Pregled nabav opreme in ostalih dolgoročnih sred. za leto  2016

oprema,inventar 2.312,51                 

računalniška oprema 7.103,12                 

skupaj 9.415,63                 

Nabavljeno je bilo: 16 POS terminalov (za vse enote) , RFID postaja ( Radovljica (3) in Boh. Bistrici (2)),   računalnik 

Boh. Bisrica (1)in Gorje (1) in 2 čitalca (Boh. Bistrico). Za  Boh. Bistrico je bila nabavljena slušna indukcija.

V letu  je bila realizirana  steklena vetrina za knjižnico Bohinj s strani dobavitelja , katera sredstva so bila

nakazana v letu 2015.

Pregled tekoče  nabave knjižničnega gradiva struktura fiannciranja

Pregled nabave knjižničnega gradiva za leto 2016: znesek  v % 

Občine 79.500,00               46,43                      

Ministrstvo 36.290,00               21,19                      

lastna - knjižnica 55.437,43               32,38                      

skupaj 171.227,43             100,00                    

Znesek knjižničnega gradiva je bremenil tekoče prihodke za leto 2016 , v primerjavi z lasnkim letom 

se je nakup povečal, ind. 101,77 %.

Po sklepu knjižničnega sveta je bilo dodatno  nabavljeno knjižnično gradivo iz ostankov preteklih let



še za 15.717,00 €, ki se je knjižil v breme kto 985. Končni znesek porabljenega knj. gradiva za leto 2016

 znaša 186.944,43 €.

Pregled nabave knjižničnega gradiva za leto 2016: znesek  v % 

Občine 79.500,00               42,53                      

Ministrstvo 36.290,00               19,41                      

lastna - knjižnica 55.437,43               29,65                      

nakup po ZR 15.717,00               8,41                        

skupaj 186.944,43             100,00                    

Po sklepu invneturne komisije smo knjigovodsko izločili iz naših knjigovodskih evidenc  za 20.918,38  € opreme, 

drobnega inventarja, zaradi uničenja, dotrajenosti oz neuporabnosti.  Sedanja vrednost odpisane  opreme je 0,00 eur.

Redni odpis knjižničnega gradiva je znaša 79.498,80  eur. Gre za odpis revij, časopisov, knjig , AV, CD, CD- rom, DVD.

Sedanja vrednost knjižničnega  gradiva je 0,00 eur.

Amortizacijo smo opravili v skladu s 42. čl. Zakona o računovodstva, posamično in po stopnjah, ki so predpisane 

v Navodilu o Načinu in stopnjah odpisa za leto 2016. Skupna amortizacija opreme, inventarja je znašala 22.277,51 €

 in  je  knjižena  v breme sredstva dana v upravljanje, kto 980.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

. Znesek gotovina v blagajni je v skladu s blagajniškem maksimumu.

. Denarna sredstva na računih se nanašajo na sredstva na podračunu UJP Kranj.

. Terjtve do EKN se nananšajo na uporabnike proračuna občin, Zavod za zaposlovanja Kranj.

. Aktivne časovne razmejitve, gre za v naprej plačane revije za leto 2017 .

C. ZALOGE

Knjižnica vodi zalogo knjig Podvinska Anka.

Zaloge so se zmanjšale za 30,26 %. Knjige smo v glavnem podarili nastopajočim na prireditvah.

II.  PASIVA

Obveznosti do virov sredstev.

Obveznosti do virov sred. so v bilanic stanja razčlenjeni na postavki:

1. Kratkoročne obveznosti  in pasivne časovne razmejitve

2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

vrsta kratkoročnih obv. in pasivne časovne razmejitve 2015 2016  ind.2016/2015 

1.

obv. Za neto plače in osebne prejemke zaposlenih 40.776,81               42.092,61               103,23                               

obv.do dobaviteljev 27.252,45               22.516,06               82,62                                 

druge kratkoročne obveznosti 9.283,27                 9.925,39                 106,92                               

obv. do  uporabnikov EKN 1.033,30                 1.004,81                 97,24                                 

pasivne časovne razmejitev 5.303,12                 4.241,78                 79,99                                 

2.

dolgoročne pasivne časovne razmejitve 20.000,00               20.000,00               100,00                               

obv. Za sred. prejeta v upravljanje 275.423,89             259.006,21             94,04                                 

presežek prihodkov nad odhodki 92.352,21               80.411,79               87,07                                 

SKUPAJ PASIVA SKUPAJ: 1 + 2 471.425,05             439.198,65             93,16                                 

OBRAZLOŽITVE   K   PASIVI:



Na strani obveznosti v bilanci stanja izkazujemo obveznosti do delavcev za izplačilo plač za mesec december 2016, 

ki so bile izplačane januarja  2017.

Obveznosti do dobavitljev, gre za račune prejete v januarju in februarju 2017, ki se nanašajo na leto 2016.

Obveznosti do pogodbenihin delavcev, prostovoljcev se nanaša  na zadnje tromesečje leta 2016.

Druge obveznosti so do uporabnikov EKN, vključuje tekoče materialne stroške in odhodke.

V pasivnih časovnih razmejitvah gre za odložene prihodke proračuna občin. 

Knjižnica je določen uporabnik in ima sredstva v upravljanju. 

Z občinami ustanoviteljicami imamo usklajene terjatve in obveznosti .

           2. Pojasnilo k  Izkazu prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem

obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo POSLOVNEGA DOGODKA.

Prihodki so razčlenjenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in

 odhodki so  izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki  od 1. 1. do 31. 12. 2016.

prihodki so razčlenjeni na:

1. lastni prihodki

2. sredstva proračuna

3. sredstva Ministrstva RS za kulturo

4. sofinanciranja javnih del s strani zavoda za zaposlovanje

5. ostali prihodki: obr., prodaja knjige, CSD

A. PRIHODKI 2015 2016 ind. 2016 /2015

1. lastni prihodki 112.104,95             110.939,23             98,96                                 

2. Občina Radovljica 367.467,35             387.586,34             105,48                               

3. Občina Bled 198.629,99             211.988,48             106,73                               

4. Občina Bohinj 106.663,82             117.439,90             110,10                               

5. Občina Gorje 45.056,56               47.894,25               106,30                               

6. Ministrstvo za kulturo 35.220,00               36.290,00               103,04                               

7. zavod za zaposlovanje 18.077,44               13.122,79               72,59                                 

8. drugi prihodki 4.786,88                 1.240,52                 25,92                                 

SJUPAJ PRIHODKI 888.006,99             926.501,51             104,33                               

Struktura prihodov predstavljajo: lastna sredstva 11,97 %, občine 82,56 %, Ministrstvo 3,92 % , 

Zavod za zaposlovanje 1,42 % in  drugo 0,13 %. Lastni prihodki so prihodki so pridobljeni z zaračunavanjem 

storitev uporabnikom knjižnice. Prihodki občin so prihodki za nakazilo plač, materialnih stroškov, knjižničnega 

gradiva, sredstva za javne delavce. Sredstva  Ministrstva RS za kulturo so prihodki  za knjižnično gradivo. 

Prihodki Zavoda za zaposlovanja RS so nakazila za plače  in osebne prejemke javnih delavcev. V ostalih 

prihodkih  so zajete  obresti EZR,  sofinanciranje  projektov dejavnosti in uporabnina prostorov.

 Vsi prihodki se nanašajo za opravljanje javne službe. V primerjavi z  lani , so se  zvišali (ind. 104,33 %).

Občine so nakazale več sred. za plače in druge osebne prejemke zaposlenih , zaradi postopnega

odpravljanja varčevalnih ukrepov na področju plač.

B. ODHODKI 2015 2016 ind. 2016/ 2015

1. pisarniški in splošni material 7.269,22                 6.523,86                 89,75                                 

2. str. materiala za oprav. dejavnosti 8.923,18                 5.834,51                 65,39                                 

3. energija in ogrevanje 30.227,61               28.963,25               95,82                                 

4. material za obdelavo knj. gradiva 6.965,76                 9.092,53                 130,53                               

5. material za prireditve 5.375,72                 7.337,30                 136,49                               

skupaj stroški materiala (1 - 5) 58.761,49               57.751,45               98,28                                 



6. splošne storitve 12.809,60               12.902,11               100,72                               

7. komunalne, komunikacijske, poštne, dimnikar.storitve 11.828,37               11.930,66               100,86                               

8. tekoče vzdrževanje  in zavarovanje 11.877,92               9.887,60                 83,24                                 

9. najemnine poslovnih prostorov 21.639,04               21.250,53               98,20                                 

10. podjemne in druge pogodbe, študensko delo 18.383,69               17.137,10               93,22                                 

11. čiščenje 18.903,99               19.122,61               101,16                               

12. strokovno izobraževanje 10.138,64               6.238,09                 61,53                                 

13. stroritve  prireditev 12.061,96               15.160,36               125,69                               

14. drugi operativni odhodki 2.396,07                 2.248,89                 93,86                                 

skupaj stroški storitev (6- 14 ) 120.039,28             115.877,95             96,53                                 

SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI 178.800,77             173.629,40             97,11                                 

15. Knjižnično gradivov 168.255,70             171.227,43             101,77                               

SKUPAJ KNJIŽNIČNO GRADIVO (15 ) 168.255,70             171.227,43             101,77                               

16. plače in nadomestila 402.192,09             433.407,47             107,76                               

17. prispevki na plače 63.657,10               69.798,52               109,65                               

18. regresi, jubiljene nagrade 8.847,47                 15.943,46               180,20                               

19. povračila v zvezi z delom 30.902,84               31.636,81               102,38                               

20. odpravnine -                           

21. pokojninske premije in VZI 1.163,50                 2.290,38                 196,85                               

22. povračila: javna dela 30.076,62               22.801,82               75,81                                 

Skupaj stroški dela (16 - 22 ) 536.839,62             575.878,46             107,27                               

23. drugi stroški 1.466,88                 1.083,72                 73,88                                 

24. finančni odhodki

25. prodane zaloge 126,95                    97,52                      76,82                                 

CELOTNI ODHODKI ( 1- 25 ) 885.489,92             921.916,53             104,11                               

PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD ODHODKI 2.517,07                 4.584,98                 182,16                               

Davek od dohodka pravnih oseb -                           168,18                    

Presežek prihodkov nad  odhodki 2.517,07                 4.416,80                 175,47                               

poraba presežka po ZR:

za opremo 5.469,54                 640,26                    11,71                                 

za knjižnično gradivo 11.296,00               20.517,00               181,63                               

odhodki so razčlenjeni na:

1. materialni stroški in drugi odhodki

2. plače in drugi osebni prejemki delavcev

3. knjižnično gradivo

STRUKTURA:

Materialni stroški in drugi stroški predstavljajo 18,87 %, stroški dela 62,16 %, knjižnično gradivo 18,48 %,

ostanek dohodka je 0,47 %, davek od dohodka pravnih oseb 0,02 %.  V primerjavi z lanskim letom, so se odhodki 

zvišali za   4,11  %.

Materialni stroški in drugi odhodki

Struktura materialnih  stroškov  je naslednja :  Občine 71,83  % , Knjižnica 28,17 %.

V primerjavi z lanskim letom so manjši za 3,10 %

Vzrok: manj za vzdrežvanje, izobraževanje zaposlenih, manj splošni stroški.



Stroški dela predstavljajo 62,16 %. Struktura financirnja: 99,83 % občine , drugo 0,17 % . 

Zaposleni preko javnih del pa so financirani s strani Zavoda za zaposlovanje  57,55%, Občine  35,77  % in 

Knjižnica 6,68 %.V primerjavi z lani so se  stroški dela zvišali za 7,27 %. Razlog: postopna odprava varčevalnih

ukrepov na području plač. V letu 2015 so zaposleni v mesecu decembru pridobili pravico do plače v višji

naziv oz. plačni razred, ravno tako s 1. 12. 2016, ko je bilo prav tako izvedeno napredovanje v višji naziv

oz višji  plačni razred . Zvišale so se premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ter regresi za letni dopust.

Plače in drugi osebni prejemki so bili izplačani v skladu z ZUPPJS16 in Dogovorom o izplačilu plač za leto 2016.

Z Zavodom za zaposlovanje smo imeli sklenjene 3 pogodbe, ampak za krajša časovna  obdobja kot lani.

Delež finnacirnaja: Zavod je nakazal 57,55 %,  Občine 35,77 %, Knjižnica je prispevala 6,68 %.

Udeležene so bile 4 osebe.

Knjižnično gradivo predstavlja  18,48 %. Njihova struktura: 46,43 % občine,  ministrstvo 21,19  %, knjižnica 32,38 %.

V primerjavi z lani se je povečala nabava gradiva za 101,77 %.

V skladu s sklepom Knj. sveta smo presežek prihodkov nad ohodki  v višini 15.717,00 € porabili  za nakup

knj. gradiva. Celoten nakup tako znaša 186.944,43 €.  Struktura porabe:

Občine 42,53 %, Ministrstvo 19,41 %, knjižnica  29,65 %,  nakup po ZR  8,41 %.

Znesek davka od dohodka pravnih oseb znaša 168,18 €, delež 0,01 %

Končni ostanek v višini 4.416,80 € bo oblikovan  v skladu s sklepom Knjižničnega  sveta na prvi redni seji.

3. Pojasnilo  Izkaz Prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti:

 Prihodki in odhodki 
za
izvajanje javne službe 

 Prihodki in odhodki, 
prodaja na trgu 

Prihodki od poslovanja 925.996,51             275,00                    

Finančni prihodki 27,53                      

Drugi prihodki 202,47                    

Celotni prihodki 926.226,51             275,00                    

Stroški blaga, mat., storitev 173.622,26             7,14                        

Stroški dela 575.878,46             

Amortizacija 171.227,43             

Drugi odhodki 1.181,24                 

Celotni odhodki 921.909,39             7,14                        

Presež prihodkov 4.317,12                 267,86                    

Prihodki na trgu predstavljajo 0,03 % vseh prihodkov, Odhodki na trgu pa 0,00 % vseh odhodkov.

Prihodek na trgu predstavlja samo uporabnina prostorov v matični knjižnici .

4. Pojasnilo k izkazu Prihodkov in odhodkov o načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 

obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju, to pomeni, da je prišlo do prejema ali 

izplačila denarja in da je poslovni  dogogodek nastal. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom

 o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.  Prihodki in odhodki po načelu 

denarnega toka so razdeljeni  na:



. Prihodke za izvajanje javne službe

. Prihodke od prodaje blaga in storitev

                 in

. Odhodke za  izvajanja javne službe  in

. Odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu

vrsta prihodkov / odhodkov 2015 2016
 ind. 
16/15 

I. PRIHODKI A + B 894.260                  931.377                  104,15                               

A. Prejeta sred. iz javnih finance

a)  sredstva iz državnega prorač.za tekočo porabo 18.535                    14.357                    77,46                                 

a)  sredstva iz državnega prorač.za invest 40.408                    36.290                    89,81                                 

b ) sredstva iz občinskega prorač.za tekočo porabo 638.115                  682.136                  106,90                               

b ) sredstva iz občinskega prorač.za invest. 80.426                    87.431                    108,71                               

c)  sredstva  Javnih agencij za tekočo porabo

A. skupaj 777.484                  820.214                  105,50                               

B. Drugi prihodki za izvajanje javne službe

. Prejete obresti 329                         35                           10,64                                 

. Prihodki odprodaje blaga in storitev 112.120                  110.651                  98,69                                 

. Prejete donacije 140                         -                                      

. Drugi prih. iz naslova javne službe 3.242                      202                         6,23                                   

. Prih. od prodaje blaga in storitev na trgu 945                         275                         29,10                                 

B. skupaj 116.776                  111.163                  95,19                                 

II. ODHODKI ( A+ B + C + D ) 893.556                  948.919                  106,20                               

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 470.618                  501.939                  106,66                               

B. Prispevki za socialno varnost 64.588                    70.545                    109,22                               

C. izdatki za blago in storitve 174.035                  172.268                  98,98                                 

D. Investicijski odhodki

D.  oprema 13.717                    10.132                    73,86                                 

D. knjižnično gradivo 170.598                  194.035                  113,74                               

III/1  presežek prihodkov nad odhodki 704                         -                              

III /2 presežek odhodkov nad prihodki 17.542,00               -                                      

Struktura prihodkov: 88,06 % predstavljajo sredstva javnih financ (poračuna), 

11,94 % so izven proračunska sredstva.

Celotni prihodki so za  5,5  % večji od lanskega leta.

Struktura odhodkov: največji deleč, to je 60,33 % predstavljajo plače, prispevki, povračila v zvezi z delom 

 zaposlenih, 18,15 % predstavljajo izdatki za blago in storitve in 21,52 % in investicijski odhodki 

ter knjižnično gradivo.

Stroški oz odhodki so večji za  6,20 % v  primerjavi z lanskim letom.

Na koncu leta je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 17.542 € po načelu denarnega toka.

Skladno s 77. čl. ZIPRS1718, UL RS 80/16 institucionalne enote sektorja države, ki so v skladu z opredelitvijo v 4. čl.

2. točke člena ZFisP uvrščene v sektor S.13,  morajo presežke porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Upoštevajoč

5. točko omenjenega Zakona ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov. Za javne zavode se 

presežek izračuna na naslednji način: zbrani presežki za leto 2015 in 2016 (Zakon velja od leta 2015 dalje )

po denarnem toku se zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena 



za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju, in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za 

neporabljena sredstva za investicije.

5. Pojasnilo k  Izkaz finančnih terjatev in naložb

    Knjižnica nima

6. Pojasnilo k  Izkazu računa financiranja

   Povečanje  sredstev na računih se nanaša na razliko med prihodki in odhodki iz denarnih tokov.

KADROVSKI PODATKI:

S ZZZ Kranj in občinami so bile sklenjene 3 pogodbe za javna dela, skupaj pa so bili  vključeni: 3 delavke 

in 1 delavec, vsi za srednjo strokovno izobrazbo (V).

Sklenjenih podjemnih pogodb je bilo : 1 čistilka in 4  izposojevalke. Delale so 3 prostovoljke.

Preko študenskeg servisa  sta delala 2 študenta bibliotekarstva.

Število zaposelnih na dan 31. 12. 2016 je : 20 za  polni ,nedoločen čas, 1 delavka za nedoločen 

in polovičen delovni čas in 1 delavka za določen čas (nadomeščanje porodniške). 

Za nedoločen čas je zaposlenih enako število  glede na lansko leto.

Skupaj zaposleni: 5 moških in 16 žensk.

Redno zaposleni za nedoločen čas: število        v %

poklicna izobrazba (II. Stopnja) 1                   4,76

srednja izobrazba ( V. stopnja) 6                   28,57

višja izobrazba (VI. Stopnja 3                  14,29

visoka izobrazba (VII. Stopnja) 10                47,62

magisterij (VIII. Stopnja) 1                   4,76

21               100

POJASNILO: DAVEK OD DOBIČKA 2016

1. PRIHODKI

Med nepridobitne prihodke sem upoštevala: prihodki občin, Ministrstva za kulturo, obresti EZR in prisp. PIZ.. 

Med pridobitne prihodke so upoštevani: zamudnine, članarine  in  vse ostale prihodke obsikovalcev knjižnice,

prihodki, ki so pridobljeni na trgu (oddajanje prostorov) in Gasilske zveze .

Izračunani delež med pridobitno in nepridobtno dejavnostjo je znašal 87,97 %. V tem deležu so

priznani vsi davčno priznani odhoki. Od davčne obračunane osnove smo uveljavljali oljajšavo , in sicer 

40 %  samo od nakupa računalniške opreme, ki je bila  nabavljena  s pridobitvenimi prihodki.

Po  izračuani davčni osnovi  letos znaša  za plačilo davka pravnih oseb za Knjižnico 168,18 €.

K letnemu poročilo  bo Knjižnični svet Knjižnice  A.T.Linharta  Radovljica podal soglasje na prvi seji.

Računovodsko poročila je pripravila:

Eti kuhar, računovodkinja

Radovljica,   10. 2. 2017



KNJIŽNICA A. T. LINHARTA RADOVLJICA

GORENJSKA CESTA 27

4240  RADOVLJICA

FINANČNI PLAN IN REALIZACIJA  PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA ZA OBDOBJE:

PLAN REALIZACIJA PLAN  plan 2017 

VSEBINA 2016 2016 2017 real. 2016

1

RAZRED 7 PRIHODKI IN PREJEMKI 940.630        931.377       941.450       101,08   

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 839.830        820.214       842.350       102,70   

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna skupaj: 59.090          50.647         37.150         73,35     

 tekočo porabo:

    - Ministrstvo za kulturo, za knj. Gradivo 36.290          36.290          37.150          102,37   

    - Ministrstvo za kulturo, za investicije

    - ZZZ  in Občine skupaj  za JAVNA DELA 22.800          13.621          -          

    - druga sred. iz državnega proračuna 736                -          

b. Prejeta sredstva proračuna občine skupaj: 780.740        769.567       805.200       104,63   

    -  tekočo porabo: 692.240        682.136        720.600        105,64   

     -sredstva za investicije 11.500          7.931            7.500            94,57     

     - za knjižnično gradivo 77.000          79.500          77.100          96,98     

e. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za:

tekočo porabo skupaj : -                     

    - javni skladi, agencije -                     

    - drugi nedavčni prihodki -                     

  - 

B. Drugi prihodki za izvajanje
 dejavnosti javne službe 100.800        111.163       99.100         89,15     

  - prih.od prodaje blaga in stor. - javne službe 100.800        110.651        99.100          89,56     

  - prejete obresti 35                  

  - drugi tekoči prihodki -  javne službe

  - prejete donacije iz domačih virov

  - ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

     - Drugi nedavčni prihodki 402                

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

    IN STORITEV NA TRGU

  - prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu -                     75                  

PLAN 

2016

REAL.

2016

PLAN

2017

 plan 2017

real. 2016 

RAZRED 4 ODHODKI IN IZDATKI 943.147        948.919       945.866       100,61   

1. ODHODKI ZA IZVAJANE JAVNE SLUŽBE

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 521.280        501.939       601.700       119,88   

    - plače in dodatki (osnovne plače, splošni dodatk) 446.140        428.486        462.500        107,94   

    -regresi za letni dopust 14.460          14.644          18.200          124,28   

     - povračila in nadomestila 31.680          31.677          33.600          106,07   



      - sredstva za povečan obseg dela 3.000             2.733            3.100            113,43   

    - drugi izdatki zaposelnim, jubilejne, odpravnine 1.300             1.011            5.000            494,56   

  - javna dela:plače, oseb.prejemki, prisp. na BOD 24.700          23.388          -                     -          

B.  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 71.260          70.545         79.300         112,41   

   - prispevki delodajalca za socialno varnost 70.000          69.370          75.600          108,98   

                                                                                                                                                                                                                   

   -  premije dodatnega kolek. Zavarovanja 1.260             1.175            3.700            314,89   

C. material in storitve 181.100        172.268       181.500       105,36   

 - pisarniški in spl.material in storitve 63.500          67.553          68.000          100,66   

        - pisarniški  in splošni material in storitve

 - posebni material in storitve 4.500             6.226            6.500            104,40   

     - posebni material in storitve

 - energija, voda, komunal.st.in komunikacije 42.600          36.201          41.000          113,26   

 - energija, komunala, pošta, internet

 - prevozni stroški in storitve 218                300                137,61   

 - prevozni stroški in storitve

 - izdatki za službena potovanja 9.000             4.768            5.500            115,35   

    - izdatki za službena potovanja

  - tekoče vzdrževanje 12.500          9.421            9.600            101,90   

  - tekoče vzdrževanje

  - najemnine in zakupnine 22.000          22.575          22.600          100,11   

   - za poslovne objekte in opremo

  - kazni in odškodnine

   - druge odškodnine in kazni

  - drugi operativni odhodki 27.000          24.199          26.500          109,51   

 -- prisp. SVZI 1.107            1.500            135,50   

  C. Drugi tekoči domači transferi

  D. Investicijski odhodki 169.507        204.167       162.666       79,67     

  - investicijski odhodki 11.500          10.132          7.500            74,02     

   -knjižnično gradivo 158.007        194.035        155.166        79,97     

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE

    BLAGA IN STORITEV NA TRGU

  A.  Plače in drugi izdatki zaposlenim 

  B.  Prispevki delodajalca za socialno varnost

  C.  Izdatki za blago in storitve

PLAN REAL. PLAN
REZULTAT 2016 2016 2017

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 2.517             17.542          4.416            

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1. Prejeta vračila danih posojil

2. Dana posojila

3. Prejeta minus dana posojila

4. Dana minus prejeta posojila

III. RAČUN FINANCIRANJA

1. Zadolževanje:

   - domače zadolževanje

   - zadolževanje v tujini

2. Odplačilo dolga



   - odplačilo domačega dolga

   - odplačila dolga v tujino

3. Neto zadolževanje

4. Neto odplačilo dolga

5. Povečanje sredstev na računih

6.Zmanjšanje sredstev na računih

Računovodkinja: Direktorica:

Eti Kuhar Božena Kolman Finžgar

Radovljica , 14. 2. 2017





                                                                                                                                                                                                                   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 14. 2. 2017 
 
 
Knjižnični svet 
 
 
 
 
Zadeva: Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2017  
 
 
 
Pri pripravi poslovnega in finančnega načrta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za 2017 
(v nadaljnjem besedilu Knjižnice) smo upoštevali:  
• sprejete proračune občin (vse občine imajo sprejete za leto 2016 in le-te smo upoštevali); 
• sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnica pristojnega ministrstva 

v skladu s prejeto odločbo; 
• tekoče vzdrževanje in odprava pomanjkljivosti, na katere je opozorila inšpektorica za 

knjižničarstvo; 
• dejanske potrebe Knjižnice; 
• COBISS izposojo in nabavo; 
• opremljanje gradiva z RFID nalepkami; 
• predvsem pa zakonodajo, zlasti: 

• Zakon o knjižničarstvu (Ul RS št. 87/2001; Ul RS št. 92/2015),  
• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ul RS št. 29 z dne 21.3.2003),  
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ul RS št. 73 z 

dne 29. 7. 2003),  
• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ul RS št. 88 z dne 11. 9. 2003),  
• Pravilnik za določanje skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic in sicer stroškov skupnih 
prostorov (Ul RS št.19/2003 z dne 24.2.2003). 

 
Pomen in osnovne naloge knjižnice so zbiranje, obdelovanje, hranjenje, predstavljanje in 
posredovanje knjižničnega gradiva, s čimer knjižnica omogoča dostop do informacij vsem 
prebivalcem na svojem območju. 

 



Te temeljne naloge splošne knjižnice opredeljujeta tako Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 87/2001 
z dne 8.11.2001) kot  Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah  (sprejet na 10. seji 
Mednarodnega sveta za Splošni informacijski sistem, Pariz, Unesco, 1994,  v sodelovanju z 
Mednarodno federacijo knjižničarskih združenj IFLA) in jih, vezane na informacijsko pismenost, 
izobraževanje in kulturo, navajata: 

• oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od rane mladosti dalje; 
• podpiranje individualnega in lastnega ter seveda tudi formalnega izobraževanja na vseh 

stopnjah; 
• nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti; 
• spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini; 
• gojenje zavesti o kulturni dediščini in pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in inovacij; 
• zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne (igralske, glasbene..) 

umetnosti; 
• pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur; 
• podpiranje ustno se prenašajočih tradicij; 
• zagotavljanje državljanom dostop do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti ali 

pomembnih zanjo; 
• nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in interesnim 

skupinam; 
• pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin računalniškega 

opismenjevanja; 
• podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin, po 

potrebi tudi lastno uvajanje takih aktivnosti. 
 
To so tudi osnovne naloge Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki deluje na območju 
občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. V svojem sestavu ima 11 enot, osrednja knjižnica pa je 
knjižnica v Radovljici. V občini Radovljica poleg matične osrednje delujejo še knjižnice: Begunje, 
Brezje, Kropa in Lesce; v Občini Bled: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled in Zasip; v Občini Bohinj 
knjižnice: Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Stara Fužina in v občini Gorje knjižnica Gorje.  
 
  



Program knjižnice 
 
 

1. Izposoja knjižničnega gradiva 
Izposoja knjižničnega gradiva: zaradi selitve knjižnice Radovljica, ki bo trajala predvidoma 6 
tednov, načrtujemo nižjo izposojo kot leta 2016, kar v absolutnih številkah pomeni 633.000 enot.  

 
 

2. Prirast knjižničnega gradiva 
Prirast knjižničnega gradiva: 7.396 enot knjižničnega gradiva (kupljeno gradivo). Število enot 
prirasta je določeno glede na zagotovljena sredstva občin, sredstva pristojnega ministrstva, 
planirana izvenproračunska sredstva 2017 za nakup knjižničnega gradiva in porabe ostanka 
dohodka 2016 za nakup knjižničnega gradiva. Načrtovana povprečna cena knjižničnega gradiva: 
18,10 € (navedli v prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva pristojnega 
ministrstva). 
 
 
3. Obiskovalci v knjižnici 
Obiskovalci knjižnice: zaradi selitve knjižnice Radovljica, ki bo trajala predvidoma 6 tednov, 
načrtujemo manj obiskovalcev kot leta 2016, kar v absolutnih številkah pomeni 251.000 
obiskovalcevt. 
 

 

4. Prireditve knjižnici (januar - maj, oktober - december) in druge aktivnosti za 

spodbujanje branja: 
 

Zaradi selitve knjižnice Radovljica, ki bo trajala predvidoma 6 tednov, načrtujemo manj 
obiskovalcev ter prireditev in aktivnosti za spodbujanje branja, kar v absolutnih številkah 
pomeni 49.500 obiskovalcev in 1.700 prireditev in drugih aktivnosti.  
 

 
5. Posebnosti v letu 2017 

Vse aktivnosti bodo usmerjene na pripravo na selitev, samo selitev in začetek dela v novi 
knjižnici: 

• prostor: 
• nadaljevanje gradnje in dokončanje nove knjižnice v Radovljici; 
• selitev v nove prostore in s tem obvezane aktivnosti; 

• prehod COBISS 3 izposoja (prej COBISS 2) 
• spodbujanje branja:  

o ohraniti akcije – enako kot leta 2016; 
o e-knjige: večja prepoznavnost;  
o spodbujanje branja: ohraniti sodelovanje z vsemi zunanjimi institucijami – enako kot 

leta 2016;  
• zaposleni: 



o 4 nove zaposlitve zaradi selitve v novo knjižnico 
o izobraževanje zaposlenih – enako kot leta 2016. 

  



Finančni načrt Knjižnice  

 

 

Prihodki 
Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljajo v skladu z obstoječo 
zakonodajo: 

• občine kot ustanovitelji za knjige, program, nakup opreme (t. i. amortizacijo), materialne 
stroške ter plače zaposlenih, 

• resorno ministrstvo za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, 
• knjižnica. 

Del dohodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem članarin in zamudnin ter z drugimi  
prihodki, kar zajema nadomestila za poškodovane in izgubljene knjige … – izvenproračunska  
sredstva.  
 
Ta plan ne vključuje prihodkov zaradi stroškov selitve in stroškov v novi knjižnici, ki so še stvar  
dogovora z Občino Radovljica in se bodo reševali v okviru rebalansa Občine Radovljica. 
 

• sredstva občin: 
•  2017:  805.200 €  
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  
 
Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
knjižnice (pregrevanje) Blaža Kumerdeja na Bledu v višini 30.000 €. 

  

• resorno ministrstvo: 
•  2017:  37.150 €  
Pristojno ministrstvo je že  izdalo odločb o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva. 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  
 

• Javna dela: sredstva Zavoda za zaposlovanje RS in občin: 
Zavod za zaposlovanje RS nam v v letu 2017 ni odobril  zaposlitev v okviru javnih del,  

 

• izvenproračunska srestva:  
• 2017:  99.100 €  

 
Pri načrtovanju izvenproračunskih sredstev smo upoštevali dejanske prihodke 2016, 
pri čemer opozarjamo: 
• da je višina prihodka v večji meri odvisna od zamudnin, kar pa ni zanesljiv vir in je 

odvisen od discipliniranosti in varčnosti bralcev, uvedli smo tudi podaljševanja 24 
ur na dan in vse dni v tednu (po internetu, tudi z mobilno aplikacijo mCOBISS); 

• od Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, ki jo je na osnovi 8. člena Zakona o 
knjižničarstvu pripravilo Ministrstvo za kulturo – uredba določala obvezne 
brezplačne storitve, kar za nas pomeni zmanjšanje prihodka; 



• skoraj 100 % ga porabimo že v tekočem let (za nakup knjižničnega gradiva, zlasti 
revij in časopisov, računalniške in komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje, 
javna dela – manj ugodni pogoji dela, potni stroški …); 

• v letu 2016 je bil prihodek z naslova članarin in zamudnin nižji za 2,40 % 
• prihodek z naslova članarin in zamudnin se je zmanjševal vse od 2011 naprej 

(2011, 2012,2013,2014,2016), le v letu 2015 je bil praktično na enaki ravni kot leta 
2014, v letu 2016 je najnižji glede na primerjana leta (2010- 2016);  

• v prvih dveh mesecih 2017 se kaže trend zniževanja; 
• na osnovi navedenega menimo, da se bo prihodek zmanjšal za 10 %.  
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  
 

• prihodki skupaj: 
•  2017:    941.450 €  
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  

 
Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
knjižnice (pregrevanje) Blaža Kumerdeja na Bledu v višini 30.000 €. 

 

  



Odhodki 
 
Sredstva, ki jih bo knjižnica prejela oz. ustvarila od poslovanja javne službe za redno dejavnost bo 
 knjižnica porabila za: 

• nakup knjižničnega gradiva   

• materialne stroške in program  

• stroške zaposlenih 

• tekoče vzdrževanje   
 
Ta plan ne vključuje odhodkov zaradi stroškov selitve in stroškov v novi knjižnici, ki so še stvar  
dogovora z Občino Radovljica in se bodo reševali v okviru rebalansa Občine Radovljica. 
 
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  

 
 

• nabava knjižničnega gradiva: 
• 2017:  150.650 €  

 
Nabava knjižničnega gradiva je usklajena s proračuni občin, z višino sredstev 
resornega ministrstva (odločb o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva) in delom 
izvenproračunskih sredstev knjižnice.  
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  
 
Ostanka dohodka 2016  znaša 4.416 € in po sprejetju sklepa na Knjižničnem svetu   
ga bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Celotna sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva bodo tako 155.166 €. 
 
V kolikor bi se povečali izvenproračunski prihodki in/ali zmanjšali materialni stroški, 
bi tako pridobljena sredstva porabili za nakup knjižničnega gradiva. 

 
 

• materialni stroški 
• 2017:  181.500 €  
 
Materialni stroški so planirani na osnovi porabe 2016. V tej postavki so zajeti tako 
materialni stroški kot tudi stroški najemnin in prireditev.  
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  
 
 



• stroški  redno zaposlenih (bruto plače, prispevki, davek na plače, premije, regresi, 

jubilejne nagrade, prehrana, potni stroški):  

• 2017:  601.700 €  
 

Višina sredstev (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) je planirana na število 
zaposlenih in sicer: 

• delavci, ki opravljajo skupne storitve (ključ za delitev je število prebivalcev, kar 
pomeni: 53% Občina Radovljica, 23,7% Občina Bled, 15% Občina Bohinj in 8,3%  
Občina Gorje); 

• redno zaposleni: stroške zanje krije vsaka občina posebej v višini 100%– kriterij je, kje ti 
delavci dejansko delajo;  

 
Podrobnejši pregled omogoča priloga 1: Zaposleni.  
 

Kot osnova služijo določila Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, Zakon o sistemu 
plač za javne uslužbence, Dogovor o ukrepih na področju plač za leto 2017  ter ZUPPJS17 za 
leto 2017. 
 
Opomba: Občina Bled v občinskem proračunu ni zagotovila zadostnih sredstev za plače, 
(zmanjka 5.900 €) – dogovarjamo se, kako rešiti problem.  
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  

 
 
• Osnovna sredstva, oprema 

• 2017:  7.500 €  
 
Sredstva so planirana nakup opreme in osnovnih sredstev. Sredstva so planirana 
sredstva Občin Bohinj, Gorje  in Radovljica. 
 
Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2016.  

 
Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
knjižnice (pregrevanje) Blaža Kumerdeja na Bledu v višini 30.000 €. 

 
 
• investicije: 

Investicij ne načrtujemo. 
 
 
• ostanek: 

• ni načrtovan  
 
 



• odhodki skupaj: 
• 2017:    941.450 €  

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017.  
 
Ostanka dohodka 2016 znaša 4.416  € in po sprejetju sklepa na Knjižničnem svetu ga 
bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Celotni odhodki tako znašajo 945.866 €. 

 
Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
knjižnice (pregrevanje) Blaža Kumerdeja na Bledu v višini 30.000 €. 

 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 
 
 
 
 
                                                                             Direktorica Knjižnice 
                                                                          A. T. Linharta Radovljica 
 
                                                                           Božena Kolman Finžgar 
 
 
 
 
Prilogi: 
Zaposleni -  plan 2017 
Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017 (tabela) 
  



 
 
 
Datum: 10. 02. 2017        Priloga  
 
 
 
 
Zadeva: Zaposleni -  plan 2017 
 
 
Stanje na dan 31. 12. 2016 
 
1. Skupne storitve opravljajo:  

• direktorica, 1, VII stopnja izobrazbe 
• računovodkinja, 1, VI stopnja izobrazbe 
• bibliotekar računalničar, 1, VII stopnja izobrazbe  
• obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• obdelava knjižničnega gradiva, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• nabava, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• potujoče knjižnice, 0,5, VII stopnja izobrazbe 
• nabava in obdelava serijskih publikacij 0,25 VII stopnja izobrazbe 
• priprava programa, 0,1 VII stopnja izobrazbe 
• skupaj: 5,35 
Ključ  za delitev stroškov je število prebivalcev, kar pomeni: 53 % Občina Radovljica, 
23,7 % Občina Bled, 15 % Občina Bohinj in 8,3 % Občina Gorje.  
 
 

2. Zaposleni po posameznih občinah: 

 

2.1. Občina Radovljica 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa in 
Lesce:  

• bibliotekar, (4,65) VII stopnja izobrazbe 
• višja knjižničarka, ( 1)  VI stopnja izobrazbe 
• knjižničarka, (2) V stopnja izobrazbe  
• skupaj: 7,65  



Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v 
enotah, ki so na območju Občine Radovljica. 
 
 

2.2. Občina Bled 
Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bled in Zasip: 
• višja knjižničarka, 1, VI stopnja izobrazbe;  
• knjižničarka, 2, V stopnja izobrazbe; 
• bibliotekar, 1,5 VII stopnja;  
• skupaj: 4,5  
Njihove stroške pokriva Občina Bled  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v enotah, ki 
so na območju Občine Bled. 

 
2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara 
Fužina: 
• knjižničarka, 2,  V stopnja izobrazbe 
• čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe 
• skupaj: 2,5  
Njihove stroške (2,5) pokriva občina Bohinj  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v 
enotah, ki so na območju Občine Bohinj. 

 
2.4. Občina Gorje 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v Knjižnici Gorje:  
• bibliotekarka, 0,5, VII stopnja izobrazbe  
• skupaj: 0,5  
Njune stroške pokriva Občina Gorje  v višini 100 %, saj delavki opravljata delo v 
enoti, ki je na območju Občine Gorje.  

 
 

3.. Skupaj vsi redno zaposleni  
• 20,5 delavcev. 

 
 
 
Zaposleni -  plan 2017 
 
V letu 2017 načrtujemo štiri nove zaposlitve zaradi selitve v novo knjižnico: 
 

2.1. Občina Radovljica 

Novo zaposleni (selitev knjižnice): 

• bibliotekar, (2) VII stopnja izobrazbe 
• knjižničar/ka, (2) V stopnja izobrazbe  



• skupaj: 4,00  
Njihove stroške pokriva Občina Radovljica  v višini 100 %.  

 
 
 
                                                                             Direktorica Knjižnice 
                                                                          A. T. Linharta Radovljica 
 
 
                                                                           Božena Kolman Finžgar 
 



KNJIŽNICA A. T. LINHARTA RADOVLJICA FINANČNI NAČRT za leto 2017

SPREJETI PRORAČUNI OBČINI  IN OSTALIH VIROV FINACIRANJA ZA LETO 2017

OBČINSKA SEJA

datum sprejetja: 21.12.2016 15.12.2016 22.12.2016 14.12.2016

I.  P R I H O D K I   KNJIŽNICE ATL Radovljica

1.OBČINSKA SREDSTVA RADOVLJICA BLED BOHINJ GORJE SKUPAJ PRIHODKI
a. knjižnično  gradivo 41.000            15.000             15.000             6.100               77.100                       

b. materialni stroški 45.900            25.000             25.000             10.900             106.800                     

c. stroški zaposlenih 328.200          155.000           83.000             29.600             595.800                     

d. najemnine 14.400             14.400                       

e.prireditve 2.000              1.600               3.600                         

f. osnovna sredstva 2.000              5.000               500                  7.500                         

1.SKUPAJ OBČINE 419.100          209.400           128.000           48.700             805.200                     
2.  JAVNA DELA:
 OBČINE in ZZZ Kranj -                       -                                 

3. MIN. ZA KULTURO RS * 18.482            7.641               7.826               3.201               37.150                       
4. IZVEN PRORAČUNSKA
SREDSTVA 58.500            25.000             12.500             3.100               99.100                       
SKUPAJ PRIHODKI
 1+2+3+4            496.082   242.041           148.326           55.001             941.450                     

* invest. Vzdrž. Bled 30.000             30.000                       

II. O D H O D K I  KNJIŽNICE ATL Radovljica :

vrsta odhodka: RADOV. BLED BOHINJ GORJE SKUPAJ ODHODKI

1. knjižnično gradivo 79.882            23.141             35.326             12.401             150.750                     

2. materialni  stroški 86.000            58.000             25.000             12.500             181.500                     

3. stroški zaposlenih 328.200          160.900           83.000             29.600             601.700                     

4. javna dela -                                 

5. osnovna sredstva 2.000              5.000               500                  7.500                         

SKUPAJ ODHODKI
1+2+3+4+5            496.082   242.041           148.326           55.001             941.450                     

* invest. Vzdrž. Bled 30.000             30.000                       



PLAN : IZVENPRORAČUNSKA SREDSTVA ZA LETO 2017

real.  2016 65.280                 28.072                 14.047               3.539                

RADOV. BLED BOHINJ GORJE SKUPAJ

plan: izposoja  cca 90% 58.500                 25.000                 12.500               3.100                99.100                      

SKUPAJ  izvenprorač. Sred. 58.500                 25.000                 12.500               3.100                99.100                      

specifikacija   tekoče  porabe izven  proračunskih  sredstev za leto 2017:

postavka za: RADOV. BLED BOHINJ GORJE SKUPAJ

1. knjižnično gradivo 20.400                 500                      12.500               3.100                36.500                      

2. materialne  stroške 38.100                 18.600                 -                        -                        56.700                      

3. stroški zaposlenih -                                

4. oprema, inventar -                                

6. ostalo 5.900                   5.900                        

SKUPAJ ODHODKI 58.500                 25.000                 12.500               3.100                99.100                      

Pripravili: Eti Kuhar in Božena Kolman Finžgar

 V Radovljici, 13. 2. 2017 


